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RESUMO

MESCHIARI, C. A. Efeitos inibitórios de drogas ativadoras da via NO-GMP
cíclico sobre a produção estimulada de MMP-9 em células endoteliais. 2014.
86f. Tese (Doutorado) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de
São Paulo, Ribeirão Preto, 2014.
A diminuição da biodisponibilidade do óxido nítrico (NO) e o aumento na atividade
das metaloproteinases da matriz extracelular (MMPs) são alguns dos principais
mecanismos fisiopatogênicos envolvidos nas doenças cardiovasculares (DCV). Foi
demonstrado que o NO pode reduzir a expressão e atividade de MMPs em células
musculares lisas vasculares, células mesangiais, entre outras. Em outro estudo, foi
mostrado que drogas inibidoras da NO sintase (NOS) podem aumentar a expressão
de MMPs. Apesar de o NO apresentar-se diminuído e as MMPs aumentadas durante
as DCV, não há evidência clara de que os níveis de NO possam modular
diretamente a atividade de MMPs no aparelho cardiovascular. Também não se sabe
se este possível efeito seria mediado pelo NFκB, nem se este possível efeito é
dependente da ativação da guanilato ciclase [que promove a formação de GMP
cíclico (GMPc)]. Desta maneira, este estudo teve como objetivos: A) investigar os
efeitos de drogas ativadoras da via NO-GMP sobre os aumentos da atividade e
expressão de MMP-9 em células endoteliais que acontecem sob efeito de phorbol
12-miristato 13-acetato (PMA, droga indutora da expressão de MMP-9); e B)
determinar se a inibição de NOS em células endoteliais é acompanhada por
aumento da atividade e expressão de MMPs, e C) determinar se estes efeitos são
dependentes da ativação de NFκB ou da formação de GMPc. Células endoteliais de
veia umbilical humana (HUVECs) foram cultivadas em DMEM e tratadas por 24
horas com 10 nmol/L de PMA ou diferentes concentrações de drogas ativadoras da
via NO-GMP ou de inibidor da NOS. Meio de cultura condicionado ou lisado celular
foram coletados e submentidos aos ensaios de zimografia, ELISA, immunoblotting
ou análise da concentração de nitrito. Os tratamentos com detanonoato, SNAP,
atorvastatina e nitrito de sódio diminuíram os aumentos da atividade gelatinolítica e
expressão de MMP-9 estimulados por PMA sem afetar as concentrações do inibidor
tecidual da metaloproteinase da matriz-1 (TIMP-1). Esses efeitos não foram
modificados pelos tratamentos com ODQ (inibidor da guanilato ciclase solúvel) ou 8bromo-cGMP (um análogo de GMPc) ou hemoglobina (um sequestrador de NO).
Enquanto o PMA aumentou a concentração de fosfo-NFκB p65, os tratamentos com
SNAP, atorvastatina ou nitrito não apresentaram influência sobre esse efeito. O
tratamento com L-NAME, um inibidor da NOS, não apresentou efeito sobre a
atividade gelatinolítica de MMP-9. Em conclusão, foram demonstrados que os
efeitos inibitórios de drogas ativadoras da via NO-GMPc sobre a produção
estimulada de MMP-9 em células endoteliais são independentes de mecanismos
mediados por GMPc e NFκB, e a inibição da NOS não altera a atividade de MMP-9.
Palavras-chave: metaloproteinase da matriz extracelular-9, óxido nitrito, células
endoteliais, nitrito, GMPc, fator nuclear kappa B.

ABSTRACT

MESCHIARI, C. A. Inhibitory effects of NO-GMPc pathway stimulating drugs on
MMP-9 production by endothelial cells. 2014. 86p. Tese (Doutorado) - Faculdade
de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014.
Impaired nitric oxide (NO) bioavailability and imbalanced matrix metalloproteinases
(MMPs) activity have important roles in the pathophysiological mechanisms involved
in cardiovascular disease (CVD). It was shown that NO can reduce MMPs expression
and activity in vascular smooth muscle cells, mesangial cells, and others. In another
study, a NO synthase (NOS) inhibitor has increased MMPs expression. Although NO
was decreased and MMPs was increased during CVD, there is clear evidence that
NO levels can directly modulate MMPs activity in the cardiovascular system. Also, it
is not known whether this effect would be mediated by NFκB, nor whether this effect
is dependent on guanylate cyclase activity (which promotes the formation of cyclic
GMP). Thus, this project aims to study whether A) the effect of NO donors might
decrease MMP-9 activity and expression in endothelial cells stimulated by phorbol
12-myristate 13-acetate (PMA) (a well-known inducer of MMP-9), and B) the effect of
NOS inhibitors might increase MMPs activity and expression in endothelial cells, and
C) to determine whether those effects are mediated by the NFκB activation or cGMP
levels. Endothelial cells from human umbilical vein (HUVECs) were grown in modified
DMEM and were treated for 24 hours with 10 nmol/L PMA or different concentrations
of NO-GMPc pathway stimulating drugs or NOS inhibitor. Conditioned medium or cell
lysate were collected after treatments and analyzed by zymography, ELISA,
immunoblotting or to determine nitrite concentration. Detanonoate, SNAP,
atorvastatin or sodium nitrite treatments attenuated PMA-induced increases in MMP9 gelatinolytic activity and expression, but they had no effect on tissue inhibitor of
matrix metalloproteinase-1 (TIMP-1) concentrations. These effects were not modified
by ODQ (a soluble guanylate cyclase inhibitor), or 8-bromo-cGMP (cGMP analogue),
or hemoglobin (a NO scavenger). While PMA increased phospho-NFκB p65
concentration, SNAP, atorvastatin or nitrite had no influence on this effect. The
treatment with L-Name, a NOS inhibitor, had no effect on MMP-9 activity. In
conclusion, this study shows that the inhibitory effects of NO-GMPc pathway
stimulating drugs on MMP-9 production by endothelial cells are independent of
cGMP- and NFκB-mediated mechanisms, and NOS inhibitor had no effect on MMP-9
levels.
Keywords: endothelial cells, nitric oxide, matrix metalloproteinase-9, nitrite, cGMP,
nuclear factor kappa B.
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1 INTRODUÇÃO
As doenças cardiovasculares (DCV) são as principais causas de morte na
população mundial, totalizando quase 17 milhões de mortes por ano (1).
Aproximadamente, 80% da morbidade e mortalidade mundiais causadas pelas DCV
ocorrem em países em desenvolvimento, sendo que no Brasil a DCV é a causa de
morte mais prevalente. (2).
A fisiopatologia das DCV é poligênica e multifatorial envolvendo alterações
morfológicas e funcionais no aparelho cardiovascular associadas a diversos fatores,
incluindo estresse oxidativo e o remodelamento vascular, no qual se destaca a
atividade das metaloproteinases da matriz extracelular (MMPs) (3-7).
O aumento das espécies reativas de oxigênio (ERO) leva à diminuição na
biodisponibilidade do óxido nítrico (NO) para as células musculares lisas da parede
dos vasos, diminuindo a vasodilatação dependente do endotélio, e este mecanismo
contribui para a elevação da pressão arterial (3, 8, 9). Estas alterações podem levar
ao aumento do remodelamento das estruturas dos vasos que é caracterizado pela
hipertrofia das células do músculo liso vascular e aumento da deposição de matriz
extracelular (ECM) (10-12), e este processo envolve alteração da atividade tecidual
de um grupo de enzimas, as MMPs.

1.1 Metaloproteínases da matriz extracelular
As MMPs são uma família de endopeptidases zinco-dependentes compostas
por 28 membros e conhecidas por degradar componentes da ECM em processos
fisiológicos

e

patológicos

(13),

sendo

classificadas

em

seis

subfamílias:

colagenases, gelatinases, estromelisinas, matrilisinas, MMPs de membrana e outras
MMPs. Essa classificação leva em conta a estrutura molecular da MMP e os
componentes da matriz extracelular (ECM) que elas degradam (14).
As MMPs são produzidas pelos mais diferentes tipos celulares, sendo
encontradas em vários tecidos, incluindo fibroblastos, células inflamatórias, células
da musculatura lisa vascular, endotélio e plaquetas (15, 16), sendo responsáveis
pela degradação de praticamente todos os componentes da ECM, tais como os
diversos tipos de colágeno, gelatina, caseína, fibronectina, elastina, laminina e
proteoglicana, entre outros (17-19).
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Nos últimos anos, tem-se demonstrado que MMPs também podem degradar
muitas moléculas não pertencentes à ECM, desempenhando um importante papel
em diferentes processos biológicos tais como: adesão celular (18), agregação
plaquetária (20) e regulação do tônus vascular pela sua atividade sobre peptídeos
vasoativos (21, 22). Além disso, MMPs tem sido descritas como exercendo
atividades no meio intracelular (23), como por exemplo, em cadiomiócitos, onde são
capazes de degradar troponina I (24), Poly-(ADP-ribose) polymerase (17), titin (25),
e a cadeia leve da miosina-1 (26). Ainda, foi demonstrado que as MMPs podem
degradar moléculas sinalizadoras, o que indica a participação dessas proteinases
em processos de multiplicação e diferenciação celular (27). Algumas quimiocinas
também são substratos das MMPs, sendo que a ação das proteinases pode levar a
ativação ou inativação do substrato (28, 29), dependendo das características do
mesmo.
Portanto, com o crescente número de substratos para MMPs, novas funções
regulatórias dessas enzimas têm sido descobertas, o que torna cada vez mais
relevantes seu estudo.
As MMPs são sintetizadas e secretadas na forma de zimogênios, e para
exercer sua atividade é necessária o rompimento da ligação entre o resíduo de
cisteína do pró-peptídeo e o íon zinco do domínio catalítico. Desta maneira, ocorre a
exposição do domínio catalítico e a enzima se torna ativa. (30). A ligação entre o
pró-peptídeo e o íon zinco do domínio catalítico pode ser rompida pela reação com
radicais livres, tais como, ERO e NO. Em seguida, o pró-peptídeo pode ou não ser
clivado pela ação de uma protease (31, 32).
A regulação da atividade das MMPs pode ser feita de três modos: ativação do
zimogênio (descrita anteriormente), indução da expressão gênica, e expressão dos
inibidores teciduais de metaloproteinases (TIMPs) (33). Fatores de crescimento,
citocinas, hormônios, estresse de cisalhamento, angiotensina II e o ERO são fatores
que podem aumentar a expressão e atividade das MMPs (32, 34). A regulação
endógena pós-transcricional da atividade das MMPs pode ocorrer pelos TIMPs,
sendo estes muito importantes para regular a remodelação da ECM. Os TIMPs são
uma família de proteínas composta por quatro membros: TIMP-1 ao TIMP-4 (35).
Atividade excessiva ou desequilibrada de MMPs está ligada ao mecanismo de
lesão de várias doenças tais como ruptura de placa aterosclerótica, infarto do
miocárdio, desenvolvimento de aneurismas, metástase tumoral, destruição de
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cartilagem em artrite, doença periodontal, entre outras (33, 36-39). As DCV estão
relacionadas a aumentos da atividade das MMPs, principalmente a MMP-2 e MMP-9
(26, 32). Essas enzimas desempenham um importante papel no remodelamento
vascular patológico (40), que inclui migração e proliferação de células do músculo
liso vascular na parede dos vasos, além do acúmulo de ECM e proteínas como o
colágeno e fibronectina (41, 42).
O aumento da expressão da MMP-2 e MMP-9 foi encontrado no modelo
animais de hipertensão renovascular 2 rins, 1 clipe (2R1C) associado ao
remodelamento cardiovascular e estresse oxidativo (6, 43-45). Além disso, altos
níveis de MMP-9 são encontrados em regiões vulneráveis de placas ateroscleróticas
(46) e, níveis circulantes de MM-2 e MMP-9 tem sido propostos como marcador de
risco cardiovascular em pacientes com doença arterial coronariana (47), infarto (48)
e hipertensão (49).

1.2 Efeitos do NO na expressão e atividade de MMPs
Correlações inversas entre a atividade de MMP-9 e concentração de
marcadores da biodisponibilidade de NO (nitrito+nitrato) e GMP cíclico (GMPc)
foram encontradas em estudo com voluntários sadios (50), sugerindo que o NO
possa exercer uma ação regulatória sobre a expressão de MMPs. Além disso, foi
demonstrado em alguns modelos experimentais de culturas de células que o NO é
capaz de reduzir a expressão de MMPs. Eberhardt et al. observaram que o
tratamento de células mesangiais com interleucina-1 beta (IL-1β) aumentou a
expressão e atividade de MMP-2, MMP-9 e TIMP-1, e doadores de NO atenuaram
esses aumentos das MMPs (51). Efeito semelhante foi observado por Sinha et al.
Neste trabalho, tratamento com o doador de NO (detanonoato) atenuou os
aumentos da atividade gelatinolítica e expressão de MMP-9 induzidas por IL-1β em
linhagem de células musculares lisas de aorta e anéis de aorta de ratos (52). Phillips
et al. observaram aumento na expressão e atividade de MMP-9 em células
endoteliais humanas de veia umbilical (HUVECs) co-cultivadas com células tumorais
de pulmão tratadas com aminoguanidino (inibidor seletivo da NOS induzível) (53), e
diminuição na expressão de MMP-9 quando a cultura foi tratada com um doador de
NO (spermine-NONOate) (54). Ainda, um inibidor da síntese de NO intensificou os
aumentos da expressão de RNA mensageiro (RNAm) para MMP-9 estimulado por
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IL-1β (51). Em conjunto, estes dados sugerem fortemente que doadores de NO
podem inibir aumentos de MMP-9 nos tecidos.
O fator nuclear kappa B (NFκB) é um complexo proteico sensível a aumentos
de EROs e NO, que controla transcrições de certas regiões do DNA, dentre elas, as
regiões promotoras de genes que codificam algumas MMPs, inclusive a MMP-9 (55).
Desta maneira, a ativação do NFκB pode estar relacionada com a inflamação e o
remodelamento vascular (56-59).
Foi observado que deficiência de NO em cultura de células endoteliais
tratadas com o inibidor da NO sintase (NOS) N-monometil-L-argenina promove
ativação de NFκB, e essa ativação foi atenuada com doadores de NO (nitroprussiato
de sódio) (60). Estudos demonstram que o NO pode inativar várias proteínas por
meio da reação com os grupos tiol presentes em resíduos de aminoácidos como a
cisteína (61). Assim, alguns trabalhos sugerem que a S-nitrosilação da subunidade
p50 diminua a atividade de ligação do NFκB ao DNA, impedindo a expressão gênica
(61, 62). O NO também poderia causar a S-nitrosilação da quinase inibitória κB (IKK)
reduzindo a sua capacidade de fosforilar a IκBα, e esta subunidade continuaria
exercendo sua atividade inibitória sobre o NFκB (63).
O PMA (phorbol 12-miristato 13-acetato) é um análogo de diacilglicerol, que é
um segundo mensageiro responsável pela ativação da proteína quinase C (PKC)
(64). Esta proteína quinase possui expressão e atividade aumentadas em DCV,
como hipertensão (65) e diabetes (66), e pode fosforilar vários substratos, levando à
ativação da via mitogênica Raf-MEK-ERK, o que resulta na expressão de protooncogenes como c-jun e c-fos (67). A união dessas duas proteínas forma o
complexo da proteína ativadora-1 (AP-1), o qual se liga a sítios específicos do DNA,
promovendo a expressão de vários genes, dentre os quais está a MMP-9 (68, 69).
Outra via de indução de MMP-9 pelo PMA seria pela ativação do NFκB (70-72). Os
efeitos do PMA sobre as HUVECs podem reproduzir in vitro os efeitos exercidos por
fatores aterogênicos in vivo, especialmente na indução de MMP-9 (73, 74).
Apesar de o NO apresentar-se diminuído e as MMPs aumentadas durante as
DCV, não há evidência clara de que os níveis de NO possam modular diretamente a
atividade de MMPs no aparelho cardiovascular. Também não se sabe se este
possível efeito seria mediado pelo NFκB, nem se este possível efeito é dependente
da ativação da guanilato ciclase (que promove a formação de GMPc).
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1.3 Efeitos da atorvastatina na expressão e atividade de MMPs
As estatinas foram desenvolvidas originalmente como drogas hipolipemiantes,
entretanto, existem evidências de que vários efeitos benéficos dessas drogas são
independentes de sua ação sobre a síntese de colesterol (75). Dentre estes efeitos,
destacam-se efeitos anti-inflamatórios (76), aumento da expressão da NO sintase
endotelial (eNOS), com consequente aumento da biodisponibildiade de NO (76, 77),
e também, a diminuição na expressão de MMPs em diversos tipos celulares (70, 78,
79).
Recentemente, estudos demonstraram que o tratamento com atorvastatina
aumentou a concentração plasmática de nitrito em modelos de embolia pulmonar e
diminuiu a atividade gelatinolítica de MMP-9 no pulmão e no plasma destes animais
(80). Em modelos de hipertensão renovascular, o tratamento com atorvastatina
aumentou as concentrações de nitrito na aorta e no plasma (81). Além disso, a
atorvastatina apresentou efeito em diminuir os aumentos de MMP-9 estimulados por
PMA em HUVECs (74). Porém, o mecanismo desse efeito ainda permanece
desconhecido.

1.4 Efeitos do nitrito
O nitrito (NO2−) e o nitrato (NO3−) são ânions inorgânicos estáveis presentes
na circulação e nos tecidos. Muitos estudos clínicos e experimentais demonstraram
esses ânions podem ser endogenamente reciclados a NO por mecanismos
enzimáticos e químicos, sendo uma via alternativa e complementar à produção
enzimática clássica de NO a partir do substrato L-arginina (82-84). Foi demonstrado
que em situações de hipóxia, o nitrito poderia funcionar como um reservatório de
NO, sendo transformado nesse gás pela ação da deoxi-hemoglobina (85) ou xantina
oxiredutase (XOR) (86, 87). Entretanto, XOR também é capaz de produzir NO a
partir de nitrito em condições de normoxia in vitro (88).
O nitrito também foi capaz de diminuir a pressão arterial sistólica em animais
normotensos quando administrado endovenosamente (89). Neste mesmo trabalho,
os autores demonstraram que o nitrito era capaz de produzir relaxamento em anéis
isolados de aorta com e sem endotélio, devido à produção de NO. Este efeito foi
atenuado pela adição de hemoglobina (que é um sequestrador de NO) ou de 1H-

Introdução | 21

[1,2,4]oxadiazolo[4,3-a]quinoxaline-1-one (ODQ), sugerindo fortemente que ocorra
uma produção de NO por heme proteínas das células musculares lisas vasculares,
tais como guanilato ciclase solúvel ou mioblobina (89).
Recentemente, foi mostrado que a administração de nitrito aumentou a
biodisponibilidade do NO e atenuou a hipertensão em ratos 2R1C (90).
Considerando a importância do estresse oxidativo na ativação das MMPs, foi
mostrado que a administração de nitrito de sódio ou outros doadores de NO
reduziram a atividade de enzimas oxidantes como, por exemplo, a nicotinamida
adenina dinucleotído fosfato (NADPH) oxidase (91), que é a principal fonte de ERO
vascular na hipertensão. Como consequência, a inibição dessa enzima foi associada
à redução na formação de ERO em aorta animais hipertensos (91). Com isso, o
aumento na biodisponibilidade do NO, após a administração de doadores de NO,
poderia atenuar a formação de ERO resultando na diminuição da atividade das
MMPs.
Além disso, o nitrito produziu efeitos anti-oxidantes observados no plasma de
cães submetidos à embolia pulmonar e também em ensaio de neutrófilos isolados
(92).
Em conjuntos, esses dados sugerem que o nitrito pode ser convertido em NO
por diversas vias e ainda possuir efeito anti-oxidante. Desta maneira, o nitrito é uma
droga promissora para o tratamento de doenças cardiovasculares e por isso,
descobrir as vias de sinalização ou mecanismos dessa droga é de extrema
importância para o entendimento da real viabilidade do nitrito como droga para
doenças cardiovasculares, uma vez que, drogas doadoras de NO possuem meiavidas muito curtas e muitos efeitos colaterais efeitos colaterais quando utilizadas in
vivo (93-95).
Por fim, sabendo-se que expressão e atividade gelatinolítica das MMPs são
reguladas por ERO e NO, é possível supor que o nitrito possa modular a expressão
dessas enzimas.

HIPÓTESE
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2 HIPÓTESE
Com base no texto exposto acima, foram formuladas as seguintes hipóteses:
1) drogas que ativam via NO-GMPc, como os doadores de NO e a atorvastatina,
podem atenuar os aumentos das concentrações e atividade de MMPs em
células endoteliais induzidos por PMA, possivelmente por atenuar a ativação
de NFκB, e que estes possíveis efeitos das drogas ativadoras da via NOGMPc sejam independentes do aumento das concentrações celulares de
GMPc.
2) o NO pode inibir a ativação do NFκB, assim, a diminuição da sua produção
endógena por drogas pode levar ao aumento da ativação deste fator,
resultando no aumento da síntese e secreção de MMPs, e que estes
possíveis efeitos do inibidor da NOS sejam independentes do aumento das
concentrações celulares de GMPc.

OBJETIVOS
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3 OBJETIVOS
A. Determinar se drogas ativadoras da via NO-GMPc podem atenuar os
aumentos da atividade gelatinolítica e/ou expressão de MMP-9 em células
endoteliais que acontecem sob efeito do PMA.
B. Determinar se a inibição da síntese de NO em células endoteliais é
acompanhada por aumento da síntese e secreção de MMPs.
C. Determinar se estes efeitos são dependentes da ativação de NFκB ou da
formação de GMPc.

MATERIAIS E MÉTODOS
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4 MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 Materiais

4.1.1 Soluções utilizadas nos experimentos
- PBS (phophate saline buffered): 137 mmol/L NaCl, 2,7 mmol/L KCl, 8,1 mmol/L
Na2HPO4, 1,5 mmol/L KH2PO4 , pH 7,3;
- Dulbecco’s modified Eagle medium (DMEM) modificado: acrescido de glicose 4,5
g/L, l-glutamina 0,5840 g/L, sulfato de ferro heptahidratado 0,0001 g/L e bicarbonato
de sódio 1,5 g/L, não contendo os reagentes vermelho de fenol e nitrato de ferro;
- Solução de bloqueio: PBS adicionado de BSA (albumina sérica bovina) a 1%;
- Solução de acrilamida 30% e bisacrilamida (0,8%);
- Solução de gelatina: 40 mg/mL,
- Tampão utilizado no gel de separação: Tris-HCl/SDS, pH 8,8;
- Tampão utilizado no gel de largada: Tris-HCl/SDS, pH 6,8;
- Persulfato de Amônio 10%;
- TEMED;
- Tampão de amostra não-redutor 6x: SDS 10%, 125 mmol/L Tris, glicerol 10% e
azul de bromofenol 0,01%; pH 6,8;
- Tampão de amostra redutor 6x: SDS 10%, 125 mmol/L Tris, glicerol 10%, azul de
bromofenol 0,01% e beta-mercaptoetanol 5%, pH 6,8;
- Solução de TritonX-100 a 2%;
- Solução de Agarose 3%;
- Solução de coloração: Coomassie Brilliant Blue G-250 0,05%, metanol 30%, ácido
acético 10%;
- Solução de descoloração: Metanol 25% e Ácido acético 7%;
- Solução tampão de Tris-CaCl 2 (50 mmol/L Tris, 10 mmol/L CaCl2, 1 µmol/L ZnCl2);
- Kits Quantikine and DuoSet human ELISA Development kits (R&D Systems, DY911
e DY970) e InstantOne ELISA (eBioscience, 85-86083-11);
- Kit de substrato colorimétrico: BD OptEIA (55214);
- Estreptavidina-HRP: DY998 (R&D Systems);
- TBS (Tris-Buffered Saline): 50 mM Tris-Cl, 150 mM NaCl, pH 7,6;
- Solução de triiodeto: 120 mmol/L de iodo, 6 mmol/L de KI e 77% de ácido acético;
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- Os demais reagentes não especificados foram adquiridos da Sigma (St. Louis, USA);
- kit ELC (Millipore);

4.1.2 Equipamentos utilizados nos experimentos
- Balança de precisão (Sciencetech SA 120);
- pHmetro (Digimed DM-20);
- Centrífuga refrigerada (Eppendorf 5810R);
- Micropipetas: Eppendorf;
- Espectrofotômetro: µQuantTM microplate reader (Bio-Tek Instruments Inc);
- Fonte de eletroforese (Biorad);
- Sistema de fotodocumentação: DNR MF-chemiBis 1.6.
- Sistema de fotodocumentação: Chemidoc (Biorad).
- Analizador de NO (Sievers Model 280 NO analyzer, Boulder, CO).

4.1.3 Programas de aquisição de dados
- KCJunior (Molecular Devices Inc., USA);
- GelCapture 5.0 (DNR Bio Imagening System Ltd., Israel);
- Image J (NIH)
- Graphpad Prism 5.0 for Windows (Software Mackiev, USA).

4.2 Métodos

4.2.1 Cultura de células
Serão

utilizadas

nos

experimentos

HUVECs

comerciais

(CRL-2873)

cultivadas em meio DMEM modificado (no qual nitrato de ferro III foi substituído por
sulfato de ferro III, entre outras) acrescido de 10% de soro fetal bovino (SFB) em
garrafas para cultura de células (74). As culturas serão mantidas em atmosfera
úmida contendo 5% de CO2 a 37°C. Para o subcultivo, as células serão
desprendidas utilizando um scraper e cultivadas no meio de cultura descrito (96).
Todos os experimentos foram realizados com HUVECs entre a segunda até a quinta
passagem após serem descongeladas.
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Foram plaqueadas 48.000 células/poço em uma placa de cultura de 24 poços,
e em seguida, incubadas com 300 µL de DMEM mais 10% de SFB durante 24 h.
Logo após, o meio de cultura foi substituído por 300 µL de DMEM sem SFB
contendo 0,1% de albumina bovina (BSA) e incubado por mais 24 h. Este passo é
conhecido como “starvation” e serviu para preparar as células ao meio de cultura ao
qual foram realizados os tratamentos com as drogas, uma vez que, o SFB é rico em
MMPs e TIMPs, artefatos que inviabilizariam os demais ensaios realizados. Por fim,
o meio de cultura foi substituído por 300 µL de DMEM com 0,1% de BSA mais as
concentrações de drogas ou veículos e incubadas durante 24 horas. Ao final de
cada tratamento, foram recolhidos os meios de cultura condicionados e o lisado
celular.

4.2.2 Ensaio de viabilidade celular
A toxicidade celular associada ao tratamento com as drogas foi determinada
por meio do método de MTT (97). Foram plaqueadas 8.000 células/poço em uma
placa de cultura de 96 poços em um volume de 100 µL, e em seguida, foram
realizados incubações e tratamentos de maneira idêntica à descrita anteriormente.
Após o período de tratamento, as HUVECs foram incubadas com 200 µL DMEM
com 0,1% de BSA mais 10 µL de solução a 1 mg/mL de MTT por 4 h. Logo após, a
placa foi submetida à centrifugação de 4.000 g por 5 min. O sobrenadante foi
descartado e o precipitado foi ressuspendido em 100 µL de DMSO. Foi determinada
a absorbância das amostras no comprimento de onda de 492 nm no
espectrofotômetro µQuant (Bio-Tek). As intensidades das absorbâncias de MTTformazan de HUVECs tratadas foram comparadas com o controle (HUVECs sem
tratamento). Os veículos possuíam concentrações de DMSO de 0,1% ou menores
ou concentrações de 10-4 mol/L de NaOH ou menores.

4.2.3 Zimografia
A técnica de zimografia é muito utilizada para determinação da atividade
gelatinolítica de MMPs no plasma e outras amostras biológicas (98-100).
Resumidamente, o método se baseia na copolimerização de um substrato
(gelatina) ao gel de poliacrilamida (SDS-PAGE). As proteínas aplicadas no gel de
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eletroforese são separadas por uma corrente elétrica de acordo com sua massa
molecular. A intensidade das bandas formadas e sua posição no gel indicam,
respectivamente, a atividade e a massa molecular da enzima analisada.
Amostras de meio de cultura condicionado foram preparadas em tampão de
amostra não-redutor na proporção 5:1, e 20 µL dessa solução foram aplicados em
géis de poliacrilamida a 12% mais gelatina 0,1% e separadas por corrente elétrica
de 12 mA. Após o tempo da eletroforese, os géis foram submetidos a dois banhos
de solução a 2% de Triton X-100, para remover o SDS, e colocados em tampão de
Tris CaCl2 pH 7,4, por 18 horas, a 37 °C. Posteriormente, os géis foram fixados e
corados em solução Coommassie Blue 0,05% por 3 horas. Para a visualização das
bandas referentes às MMPs os géis foram descorados com metanol a 25% e ácido
acético a 7%. Observou-se a formação de bandas claras contra o fundo azul do
Coommassie (devido à degradação da gelatina incorporada ao gel pela atividade
das MMPs).
Em cada gel, foi adicionado uma alíquota de um padrão interno (2,5 µL de SFB).
A adição de um padrão interno possibilitou normalizar as atividades gelatinolíticas
obtidas entre os géis, eliminando fatores de confusão interensaios, podendo assim,
compará-los de maneira mais adequada. As bandas da MMP-9 foram fotografadas com
o sistema DNR MF-chemiBis 1.6, e quantificadas com o programa de análise de
imagem ImageJ. A intensidade das bandas formadas e sua posição no gel indicam,
respectivamente, a atividade e a massa molecular da enzima analisada.

4.2.4 ELISA
O teste de ELISA é conhecido pela sua alta sensibilidade e especificidade em
análises quantitativas de moléculas orgânicas, baseada na ligação antígenoanticorpo. Quando se utilizam dois anticorpos com especificidade e seletividade para
o mesmo antígeno, porém diferentes epítopos, esta técnica é chamada de ELISA
sandwich (101).
Nesta técnica, é aplicado na microplaca o anticorpo conhecido como
anticorpo de captura, que fica aderido na mesma por interações eletrostáticas. A
seguir, é aplicada uma solução de bloqueio (PBS/BSA) para que todos os sítios da
microplaca passíveis de ligação com proteínas sejam ocupado. Então, são
colocadas as amostras contendo os antígenos de interesse, que ficam ligados aos
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anticorpos de captura. Logo após, são aplicados o anticorpo de detecção (que esta
quimicamente ligado a moléculas de biotina) e uma solução de estreptavidina
conjugada a peroxidase. A estreptavidina forma ligação com a biotina, que é
proporcional a concentração do anticorpo de detecção existente na placa.
Em seguida, são adicionados os substratos que forneceram coloração a solução.
Esta reação é baseada na degradação de peróxido de hidrogênio que produz espécies
reativas de oxigênio, e essas oxidam um substrato (TMB) que se torna amarelo, sendo
a intensidade desta cor proporcional à quantidade peroxidase presente na placa.
Por fim, é realizada uma leitura no espectrofotômetro no comprimento de
onda de 450 nm onde se determina a absorbância das amostras, e com estes
valores se calcula a concentração do antígeno analisado pode meio de uma curva
de calibração.
Foram realizadas as dosagens de MMP-9 e TIMP-1 no utilizando os kits
Quantikine and DuoSet human ELISA Development kits (R&D Systems DY911 e
DY970 respectivamente) e de NFκB InstantOne (eBioscience, 85-86083-11), Todos
os ensaios foram realizados de acordo com as instruções dos fabricantes.

4.2.5 Western Blotting
A ativação do NFκB pode ser determinada pela presença fosforilação da
subunidade p65 no resíduos de aminoácido serina 536, pois este processo aumenta
a atividade transcricional deste fator e leva ao aumento da expressão de genes
alvos (58). Amostras previamente preparadas em tampão redutor foram submetidas
à eletroforese em gel de poliacrilamida 12% sem gelatina, e transferidas para
membranas de nitrocelulose (GE Healthcare). Estas membranas foram incubadas
overnight, a 4ºC, com anticorpo primário anti fosfo- NFκB p65 (na diluição 1:1000).
Depois de lavadas com tampão TBS, as membranas foram incubadas com anticorpo
secundário ligado a peroxidase (diluição 1:2000), por 2 horas a temperatura
ambiente. A normalização das amostras foi realizada determinando-se a quantidade
de β-actina com um anticorpo específico na diluição (1:5000). As bandas foram
reveladas com kit ELC (Millipore) e registradas utilizando um sistema de
fotodocumentação (Biorad) e as imagens quantificadas com o programa de análise de
imagem (Image J).
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4.2.6 Determinação da concentração de nitrito
As concentrações de nitrito nas amostras de meio de cultura condicionado
foram determinadas por de um método de quimioluminescência baseada na redução
do ozônio. Foram injetados 100 µL de amostras em uma câmara contendo 8 mL de
solução de triiodeto, que reduz o nitrito a NO gasoso, e este é arrastado por uma
fase gasosa inerte até o equipamento analisador de NO (Sievers), onde é
quantificado.

4.2.7 Análise estatística
Os dados são expressos como média ± erro padrão. Os dados com
distribuição normal foram comparados utilizando: teste t de Student não pareado
para comparar o tratamento com PMA 10 nmol/L com o controle; ou análise de
variança de uma via (one-way ANOVA) para comparar o tratamento com diferentes
concentrações de uma droga com o PMA ou veículo (concentração zero da droga);
ou análise de variança de duas vias (two-way ANOVA) para comparar os
tratamentos com diferentes concentrações de duas drogas (PMA foi considerado a
concentração zero de ambas as drogas). Quando a distribuição dos dados não foi
normal, utilizou-se o teste não paramétrico de Kruskal– Wallis seguido pelo teste de
Dunn’s. O valor de probabilidade <0,05 foi considerado significante.

RESULTADOS
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5 RESULTADOS

5.1 Ensaio de viabilidade celular
Na Figura 1, observam-se os efeitos de diferentes concentrações das drogas
sobre a viabilidade de HUVECs. Podem ser obsevadas colunas correspondentes
aos controles (HUVECs sem tratamento), aos veículos (esta coluna está ausente
quando o veículo da droga foi água ultra pura) e aos tratamentos com diferentes
concentrações de drogas.
A intensidade da absorbância de MTT-formazan de células tratadas com 10-5
mol/L de PMA foi estatisticamente diferente em comparação ao controle (Figura 1A,
P<0,05). Portanto, esta concentração de PMA foi considerada tóxica. O tratamento
com 800 µmol/L de detanonoato foi considerado estatisticamente diferente em
comparação ao controle (Figura 1B, P<0,05). Nenhuma concentração de SNAP
utilizada nos tratamentos foi considerada tóxica em comparação controle (Figura 1C,
P>0,05).
Observa-se, na Figura 1D, a concentração de 100 µmol/L de ODQ diminuiu a
intensidade da absorbância de MTT-formazan em comparação ao controle (P<0,05).
Nenhuma concentração de 8-bromo-cGMP utilizada nos tratamentos foi considerada
tóxica em comparação ao controle (Figura 1E, P>0,05). Na figura 1F, o tratamento
com 10 µmol/L de Bay 11-7082 diminuiu a intensidade da absorbância de MTTformazan em comparação ao controle (P<0,05).
Os efeitos dos tratamentos com L-NAME, atorvastatina, sildenafil e nitrito
podem ser observados nas Figuras 1G, 1H, 1I e 1J, respectivamente. Nenhumas
das concentrações analisadas dessas drogas alteraram a viabilidade celular (P>0,05
para todas as comparações).
Nenhuma concentração considerada tóxica no ensaio de viabilidade foi
utilizada para o tratamento de HUVECs nos experimentos consecutivos.
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Figura 1: Ensaio de viabilidade celular com MTT-formazan. HUVECs foram tratadas com diferentes
concentrações de drogas ou veículos. Podem ser observados os efeitos sobre a viabilidade celular
dos tratamentos com as seguintes drogas: (A) PMA, (B) detanonoato, (C) SNAP, (D) ODQ, (E) 8bromo-cGMP, (F) bay 11-7082, (G) L-NAME, (H) atorvastatina, (I) sildenafil e (J) nitrito. Os resultados
são apresentados em média ± erro padrão (n = 3-5/grupo). * P<0,05 em comparação com o controle.

5.2 PMA estimula a expressão de MMP-9 em HUVECs
Este estudo teve como objetivo determinar os efeitos de drogas sobre a
produção de MMP-9 em HUVECs. Desta forma, HUVECs foram tratadas com PMA,
que é um conhecido indutor de MMP-9 (73, 102). Na Figura 2A, observa-se um gel
representativo da zimografia de meio de cultura condicionado de HUVECs tratadas
com diferentes concentrações de PMA durante 24 horas. Na Figura 2B, pode-se
observar que o PMA aumentou a atividade gelatinolítica de MMP-9 de modo
concentração-dependente (P<0,05), embora a concentração de 10-6 mol/L ou
superiores de PMA tenham sido associadas a aumentos menos da intensidade da
atividade gelatinolítica de MMP-9. Com base nesses resultados, a concentração de
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10 nmol/L de PMA foi escolhida por apresentar aumentos submáximos na atividade
gelatinolítica de MMP-9. A atividade gelatinolítica de MMP-2 não foi aumentada pelo
tratamento com diferentes concentrações de PMA, desta maneira, o estudo desta
enzima foi descontinuado.

Figura 2: Efeitos do tratamento com PMA sobre HUVECs. (A) Zimograma representativo mostrando
as bandas de MMP-9 e MMP-2 de meio de cultura condicionado de HUVECs tratadas com PMA. (B)
Intensidade da atividade gelatinolítica no meio de cultura condicionado de HUVECs tratadas com
diferentes concentrações de PMA. Soro fetal bovino (SFB) foi utilizado para normalizar os resultados.
Dados apresentados como média ± erro padrão. * P<0,05 em relação ao controle.

5.3 As drogas doadoras de NO diminuem os aumentos de MMP-9 estimulados
por PMA
Foi realizado o tratamento com detanonoato, uma droga doadora de NO com
meia-vida longa (aproximadamente 20 horas em pH 7,4) em concentrações entre 10
e 400 µmol/L (52, 103, 104). Na Figura 3A, observa-se que o tratamento com
detanonotato diminuiu os aumentos da atividade gelatinolítica de MMP-9
estimulados por PMA em concentrações iguais ou maiores a 200 µmol/L (P<0,05).
Além disso, o tratamento de HUVECs com detanonotato em concentrações iguais ou
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maiores a 200 µmol/L diminuiu os aumentos expressão de MMP-9 estimulados por
PMA (Figura 3B, P<0,05).
A fim de confirmar esses resultados, foi realizado o tratamento de HUVECs
com outra droga doadora de NO, SNAP. O SNAP possui uma meia-vida curta (6
horas) e foi utilizado nas concentrações entre 100 e 300 µmol/L. (105, 106). Os
efeitos do tratamento com SNAP foram semelhantes aos do detanonoato.
Concentrações de SNAP iguais ou maiores a 200 µmol/L diminuíram os aumentos
da atividade gelatinolítica e expressão de MMP-9 estimados por PMA (Figura 3C e
3D, respectivamente, P<0,05 para ambas as comparações).
Portanto, os resultados demonstram que as drogas doadoras de NO
diminuíram a atividade gelatinolítica e a expressão de MMP-9 estimulados por PMA.

Figura 3: Efeitos das drogas doadoras de NO sobre a produção de MMP-9 estimulada por PMA (10
nmol/L). (A) Efeitos das diferentes concentrações de detanonoato sobre a atividade gelatinolítica e (B)
expressão de MMP-9 (determinadas zimografia e ELISA, respectivamente). (C) Efeitos das diferentes
concentrações de SNAP sobre a atividade gelatinolítica e (D) expressão de MMP-9. Os resultados
são apresentados em média ± erro padrão (n = 5-9/grupo). * P<0,05 em comparação com o controle.
# P<0,05 em comparação com veículo (concentração zero da droga).
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5.4 As drogas doadoras de NO não alteram os aumentos da expressão de
TIMP-1 estimulados por PMA
Na Figura 4A, observa-se que o tratamento com PMA aumentou a expressão
de TIMP-1 em relação ao controle (P<0,05); entretanto, o tratamento com diferentes
concentrações de detanonotato não apresentou efeito sobre esses aumentos da
expressão de TIMP-1 (P>0,05). Semelhantemente, o tratamento com diferentes
concentrações de SNAP também não apresentou efeito sobre os aumentos da
expressão de TIMP-1 estimulados por PMA (Figura 4B, P>0,05).
Desta maneira, os resultados sugerem que as drogas doadoras de NO podem
diminuir a atividade gelatinolítica MMP-9 estimulados por PMA, sem alterar a
expressão do TIMP-1.

Figura 4: Efeitos das drogas doadoras de NO sobre a expressão de TIMP-1 estimulada por PMA (10
nmol/L). Os tratamentos com diferentes concentrações de (A) detanonoato ou (B) SNAP não
apresentaram efeitos sobre a expressão de TIMP-1 (determinada por ELISA). Os resultados são
apresentados em média ± erro padrão (n = 5-6/grupo). * P<0,05 em comparação com o controle.

5.5 Os efeitos dos doadores de NO são independentes de mecanismos
mediados por GMPc
Foi realizado o tratamento com ODQ, um inibidor da guanilato ciclase solúvel
nas concentrações de 10 ou 32 µmol/L (103, 107). Na Figura 5, observa-se que o
tratamento com ODQ não alterou o efeito inibitório do SNAP sobre os aumentos da
(A) atividade gelatinolítica ou (B) expressão de MMP-9 estimulados por PMA
(P>0,05). Além disso, o tratamento com diferentes concentrações de ODQ também
não apresentou efeito sobre a concentração de TIMP-1 no meio de cultura
condicionado (Figura 5C, P>0,05).
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Figura 5: Efeitos do ODQ na produção de MMP-9 e TIMP-1 estimulada por PMA (10 nmol/L). Os
efeitos de ODQ (10 ou 32 µmol/L) isolado, SNAP (200 ou 300 µmol/L) isolado, ou a combinação de
ambas as drogas sobre a atividade gelatinolítica de MMP-9 determinada por zimografia (A), ou sobre
a expressão de MMP-9 (B) e TIMP-1 (C) determinadas por ELISA. Os resultados são apresentados
em média ± erro padrão (n = 4-5/grupo). * P<0,05 em comparação com o controle. # P<0,05 em
comparação com PMA 10 nmol/L.

A fim de confirmar que o efeito inibitório das drogas doadoras de NO sobre os
níveis de MMP-9 são independentes de mecanismos mediados por GMPc, foi
realizado o tratamento com um análogo de GMPc permeável a membrana celular, o
8-bromo-cGMP, nas concentrações de 100 ou 1.000 µmol/L (103, 107).
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Observa-se na Figura 6A que os tratamentos com 8-bromo-cGMP 100 ou
1.000 µmol/L não apresentaram efeitos sobre a expressão de MMP-9 estimulados
por PMA (P>0,05). Além disso, o tratamento em conjunto com 1.000 µmol/L de 8bromo-cGMP mais 300 µmol/L de SNAP não apresentou diferença na expressão de
MMP-9 estimulados por PMA em comparação com tratamento realizado apenas
como SNAP (P>0,05). Em adição, os tratamentos com diferentes concentrações de
8-bromo-cGMP não apresentaram efeitos sobre a os aumentos da expressão de
TIMP-1 estimulados por PMA (Figura 6B, P>0,05).
Portanto, os resultados sugerem que os efeitos dos doadores de NO são
independentes de mecanismos mediados por GMPc.

Figura 6: Efeitos do 8-bromo-cGMP na produção de MMP-9 e TIMP-1 estimulada por PMA (10
nmol/L). Os efeitos de 8-bromo-cGMP (100 ou 1.000 µmol/L) isolado, SNAP (300 µmol/L) isolado, ou
a combinação de ambas as drogas sobre a expressão de (A) MMP-9 e (B) TIMP-1 determinadas por
ELISA. Os resultados são apresentados em média ± erro padrão (n = 5/grupo). * P<0,05 em
comparação com o controle. # P<0,05 em comparação com PMA 10 nmol/L.
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5.6 Os efeitos dos doadores de NO sobre a expressão de MMP-9 e TIMP-1 são
independentes da ativação de NFκB
A regulação transcricional da MMP-9 é dependente da ativação de NFκB (56,
57, 59), dentre vários outros fatores. Deste modo, foram realizados experimentos
para determinar se os aumentos da produção de MMP-9 estimulados por PMA eram
dependentes ativação de NFκB. HUVECs foram tratadas com BAY 11-7082, um
inibidor irreversível da ativação de NFκB, nas concentrações de 1, 3 e 5 µmol/L
(105, 108).
Na Figura 7A, observa-se que o tratamento com BAY 11-7082 atenuou os
aumentos da atividade gelatinolítica de MMP-9 estimulados por PMA nas
concentrações de 3 ou 5 µmol/L (P<0,05). Efeito semelhante foi observado na
concentração de MMP-9, isto é, o tratamento com 3 ou 5 µmol/L do inibidor de NFκB
diminuiu o aumento da expressão de MMP-9 estimulado por PMA (Figura 7B,
P<0,05). Curiosamente, a concentração de 3 µmol/L de BAY 11-7082 intensificou o
aumentou a expressão de TIMP-1 estimulado por PMA (Figura 7C, P<0,05), mas a
concentração de 5 µmol/L de BAY 11-7082 não produziu efeito (P>0,05).
Após determinar que os aumentos de MMP-9 estimulados por PMA são
dependentes da ativação de NFκB em HUVECs, foi determinado os efeitos de SNAP
300 µmol/L sobre a ativação do NFκB.
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Figura 7: Efeitos do bay 11-7082 na produção de MMP-9 e TIMP-1 estimulada por PMA (10 nmol/L).
Podem ser observados os efeitos de bay 11-7082 sobre (A) atividade gelatinolítica de MMP-9
(determinada por zimografia) e a expressão de (B) MMP-9 e (C) TIMP-1 (determinadas por ELISA).
Os resultados são apresentados em média ± erro padrão (n = 3-5/grupo). * P<0,05 em comparação
com o controle. # P<0,05 em comparação com veículo (concentração zero da droga).
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Na Figura 8, observam-se as concentrações de NFκB p65 total e da forma
fosforilada da subunidade p65 do NFκB (fosfo-NFκB p65), que foram determinados
por ELISA (Figuras 8A e 8B, respectivamente) ou a intensidade das bandas de
fosfo-NFκB p65 em relação à intensidade das bandas de β-actina determinadas por
immunoblotting (Figura 8C). Na Figura 8D, observa-se uma imagem representativa
dos ensaios de immunoblotting de fosfo-NFκB p65 e β-actina.
O tratamento com PMA 10 nmol/L durante 24 h não alterou a concentração de
NFκB total no lisado celular em comparação ao controle (Figura 8A, P>0,05). Em
adição, o tratamento com SNAP 300 µmol/L também não produziu efeito sobre a
concentração de NFκB total (P>0,05). Em relação à Figura 8B, pode-se observar
que o tratamento com PMA aumentou a concentração de fosfo-NFκB p65 em
comparação ao controle (P<0,05). Além disso, o tratamento com SNAP 300 µmol/L
também não produziu efeito sobre a concentração de fosfo-NFκB p65 (P>0,05).
Resultados semelhantes foram observados no ensaio de immunoblotting (Figura
8C), isto é, tratamento com PMA aumentou os níveis de fosfo-NFκB p65 em
comparação ao controle (P<0,05), porém o SNAP não teve efeito sobre os níveis de
fosfo-NFκB p65 estimulados por PMA (P>0,05).
Desta forma, os resultados sugerem que os efeitos dos doadores de NO
sobre a atividade gelatinolítica e/ou expressão de MMP-9 e TIMP-1 são
independentes da ativação de NFκB.
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Figura 8: Efeitos do SNAP sobre o NFκB p65 total e fosfo-NFκB p65 estimulados por PMA (10
nmol/L). Os níveis de NFκB p65 total e fosfo-NFκB p65 foram determinados por ELISA (A e B,
respectivamente) ou por immunoblotting (C). Bandas representativas do immunoblotting de fosfoNFκB p65 e β-actina podem ser observadas em (D). Os resultados são apresentados em média ±
erro padrão (n = 3/grupo em A, n = 9/grupo em B, n = 6-8/grupo em C). * P<0,05 em comparação com
o controle.
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5.7 Efeitos da inibição da síntese de NO por L-NAME
Para observar o efeito da redução da síntese de NO sobre as HUVECs, foi
realizado o tratamento com diferentes concentrações de L-NAME, um inibidor
inespecífico de NOS.
Na figura 9, pode-se observar que 10 nmol/L de PMA induziu o aumento da
atividade gelatinolítica de MMP-9 em comparação ao controle (P<0,05). Entretanto,
as diferentes concentrações de L-NAME (109, 110) utilizadas não produziram efeito
semelhante. Além disso, o tratamento simultâneo com 1.000 µmol/L de L-NAME e
10 nmol/L de PMA não apresentou diferença significativa em comparação ao
tratamento apenas com PMA (P>0,05).
Portanto, os resultados sugerem que a inibição da síntese de NO não
estimula o aumento da atividade gelatinolítica em HUVECs.

Figura 9: Efeitos do L-NAME na atividade gelatinolítica da MMP-9 determinada por zimografia.
Diferentes concentrações de L-NAME e/ou PMA 10 nmol/L foram utilizadas para estimular a produção
de MMP-9. Os resultados são apresentados em média ± erro padrão (n = 7/grupo). * P<0,05 em
comparação com o controle.
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5.8 Efeitos da atorvastatina sobre a produção de MMP-9
Assim como as drogas doadoras de NO, o tratamento com atorvastatina também
diminuiu os aumentos de MMP-9 estimulados por PMA em HUVECs (74); entretanto, os
mecanismos pelos quais esse efeito ocorre não foram determinados. Sabendo-se que a
atorvastatina pode aumentar a biodisponibilidade de NO e possivelmente do seu
metabólito, o nitrito, foi investigado se o efeito da atorvastatina sobre a MMP-9 era
dependente dos aumentos da formação de GMPc. Para tanto, foi realizado o tratamento
de HUVECs com atorvastatina e/ou sildenafil, um inibidor da fosfodiasterase-5.
Na figura 10, pode-se observar que o tratamento atorvastatina 1 µmol/L não
produziu efeito sobre a atividade gelatinolítica de MMP-9 (P>0,05), já a concentração
de 10 µmol/L de atorvastatina diminuiu os aumentos de MMP-9 estimulados por
PMA 10 nmol/L (P<0,05). Os tratamentos com sildenafil nas concentrações de 1 ou
10 µmol/L, ou o tratamento em conjunto de atorvastatina 1 µmol/L mais sildenafil 1
µmol/L não apresentaram efeitos sobre a atividade gelatinolítica de MMP-9 (P>0,05).
Também foi observado que o tratamento em conjunto de atorvastatina 10 µmol/L
mais sildenafil 10 µmol/L diminuiu os aumentos de MMP-9 estimulados por PMA 10
nmol/L (P<0,05). Este fenômeno deve-se, provavelmente, apenas pelo efeito da
atorvastatina 10 µmol/L, uma vez que, o tratamento com sildenafil 10 µmol/L não
alterou a atividade gelatinolítica de MMP-9.
Portanto, os resultados sugerem que a atorvastatina diminui os aumentos de
MMP-9 estimulados por PMA por mecanismos independentes dos aumentos de GMPc.

Figura 10: Efeitos da atorvastatina e do sildenafil na produção de MMP-9 estimulada por PMA (10
nmol/L). Pode-se observar os efeitos da atorvastatina (1 ou 10 µmol/L) isolada, sildenafil (1 ou 10
µmol/L) isolado, ou a combinação de ambas as drogas sobre a atividade gelatinolítica de MMP-9
determinadas por zimografia. Os resultados são apresentados em média ± erro padrão (n = 6/grupo).
* P<0,05 em comparação com o controle. # P<0,05 em comparação com PMA 10 nmol/L.
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5.9 A atorvastatina aumenta a produção de nitrito
Foi investigado se o tratamento com atorvastatina poderia aumentar as
concentrações de nitrito (metabólito da oxidação de NO) no meio de cultura
condicionado de HUVECs.
Na Figura 11, observa-se que o tratamento com PMA 10 nmol/L não alterou
as concentrações de nitrito (P>0,05). O tratamento atorvastatina 1 µmol/L não
produziu efeito sobre a concentração de nitrito (P>0,05), já a concentração de 10
µmol/L de atorvastatina aumentou a concentração de nitrito em comparação com o
PMA 10 nmol/L (P<0,05). Efeito semelhante foi observado para o tratamento em
conjunto de atorvastatina 10 µmol/L mais sildenafil 10 µmol/L (P<0,05). Este
fenômeno deve-se, provavelmente, apenas pelo efeito da atorvastatina 10 µmol/L,
uma vez que, o tratamento com sildenafil 10 µmol/L não alterou concentração de
nitrito (P>0,05). O tratamento com sildenafil na concentração de 1 µmol/L, ou o
tratamento em conjunto de atorvastatina 1 µmol/L mais sildenafil 1 µmol/L não
tiveram efeitos sobre as concentrações de nitrito (P>0,05).
Portanto, os resultados sugerem que a atorvastatina aumenta a produção de
nitrito em HUVECs.

Figura 11: Efeitos da atorvastatina e do sildenafil sobre as concentrações de nitrito. Podem ser
observados os efeitos dos tratamentos com PMA (10 nmol/L) isolado e/ou em conjunto com a
atorvastatina (1 ou 10 µmol/L) e/ou sildenafil (1 ou 10 µmol/L). Os resultados são apresentados em
média ± erro padrão (n = 6-8/grupo). * P<0,05 em comparação com PMA 10 nmol/L.
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5.10 Efeitos do nitrito sobre a produção de MMP-9
O tratamento com atorvastatina diminuiu a atividade gelatinolítica de MMP-9,
e simultaneamente, aumentou as concentrações de nitrito. Devido a essa
observação, foi investigado se o tratamento com nitrito de sódio poderia diminuir a
atividade de MMP-9 estimulada por PMA, quando realizado com concentrações
próximas aquelas encontradas no tratamento com atorvastatina.
O efeito do tratamento com diferentes concentrações de nitrito de sódio pode
ser observado na Figura 12. A concentração de 0,2 e 2 µmol/L diminuíram a
atividade gelatinolítica de MMP-9 estimulada por PMA 10 nmol/L (P<0,05 em ambas
as comparações). As concentrações menores que 0,2 µmol/L ou maiores que 2
µmol/L não produziram efeitos sobre a atividade gelatinolítica de MMP-9 (P>0,05).
Deste modo,

os

resultados demonstram

nitrito diminui a atividade

gelatinolítica de MMP-9 estimulados por PMA.

Figura 12: Efeitos do nitrito de sódio sobre a atividade gelatinolítica de MMP-9 estimulada por PMA
(10 nmol/L). Os resultados são apresentados em média ± erro padrão (n = 6-8/grupo). * P<0,05 em
comparação com PMA 10 nmol/L.
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5.11 Os efeitos do nitrito sobre a produção de MMP-9 são independentes da
formação de NO
Para determinar se o efeito do tratamento com nitrito sobre a atividade
gelatinolítica de MMP-9 era dependente da formação de NO, foram realizados
experimentos utilizando 10 nmol/L de PMA, nitrito 2 µmol/L e diferentes
concentrações de um sequestrador de NO, a hemoglobina.
Na Figura 13A, observa-se que o tratamento com nitrito 2 µmol/L diminuiu o
aumento da atividade gelatinolítica de MMP-9 estimulado por PMA 10 nmol/L
(P<0,05). Em adição, o tratamento em conjunto com PMA 10 nmol/L mais
hemoglobina 0,2 µmol/L não apresentou diferença em comparação ao tratamento
isolado com 10 nmol/L de PMA (P>0,05). O tratamento simultâneo com 10 nmol/L de
PMA, 2 µmol/L de nitrito e 0,2 µmol/L de hemoglobina diminuiu o aumento da
atividade gelatinolítica de MMP-9 em comparação com PMA 10 nmol/L (P<0,05). O
tratamento em conjunto com 10 nmol/L de PMA mais 2 µmol/L de hemoglobina
aumentou a atividade gelatinolítica em comparação com o tratamento com PMA 10
nmol/L (Figura 13B, P<0,05). Além disso, o tratamento simultâneo com 10 nmol/L de
PMA, 2 µmol/L de nitrito e 2 µmol/L de hemoglobina diminuiu o aumento da atividade
gelatinolítica de MMP-9 em comparação com PMA 10 nmol/L (Figura 13B, P<0,05).
Observações semelhantes podem ser feita na Figura 13C, na qual o tratamento em
conjunto de 10 nmol/L de PMA mais 20 µmol/L de hemoglobina aumentou a
atividade gelatinolítica em comparação com o tratamento com PMA 10 nmol/L
(P<0,05) e o tratamento simultâneo com 10 nmol/L de PMA, 2 µmol/L de nitrito e 20
µmol/L de hemoglobina diminuiu o aumento da atividade gelatinolítica de MMP-9 em
comparação com PMA 10 nmol/L (P<0,05).
Desta maneira, os resultados sugerem que nitrito diminui os aumentos de
MMP-9 estimulados por PMA por mecanismos independentes da formação de NO.
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Figura 13: Efeitos do nitrito de sódio e hemoglobina sobre a atividade gelatinolítica de MMP-9
estimulada por PMA (10 nmol/L). Pode-se observar os efeitos do tratamento com 2 µmol/L de nitrito
de sódio (NO2-) e/ou hemoglobina nas concentrações de (A) 0,2 µmol/L, (B) 2 µmol/L ou (C) 20
µmol/L. Os resultados são apresentados em média ± erro padrão (n = 6-8/grupo). * P<0,05 em
comparação com PMA 10 nmol/L.
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5.12 Os efeitos da atorvastatina e do nitrito sobre atividade de MMP-9 são
independentes da ativação de NFκB
Foi realizado o ensaio de ELISA para quantificar a concentração de fosfoNFκB p65 no lisado de celular tratadas com atorvastatina ou nitrito, a fim de se
determinar a participação da via do NFκB nos efeitos da atorvastatina e do nitrito
sobre atividade de MMP-9 estimulada por PMA. Estes tratamentos, diferentemente
dos anteriores, foram realizados com duração de 30 minutos, pois foi demonstrado
que a ativação de NFκB pode acontecer em períodos mais curtos (111).
Na Figura 14, observa-se que o tratamento com 10 nmol/L de PMA aumentou
a concentração de fosfo-NFκB p65 em comparação ao controle (P<0,05). Os
tratamentos com 10 µmol/L de atorvastatina ou 2 µmol/L de nitrito não apresentaram
diferença em comparação ao PMA 10 nmol/L (P>0,05).
Portanto, os resultados sugerem que os efeitos da atorvastatina e do nitrito
sobre a atividade gelatinolítica de MMP-9 são independentes da ativação de NFκB.

Figura 14: Efeitos da atorvastatina e do nitrito de sódio sobre a subunidade fosfo-NFκB p65
estimulados por PMA (10 nmol/L). Os resultados são apresentados em média ± erro padrão (n = 78/grupo). * P<0,05 em comparação com o controle.

DISCUSSÃO
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6 DISCUSSÃO
Este foi o primeiro estudo mostrando que drogas doadoras de NO e o nitrito
diminuem atividade gelatinolítica e/ou expressão de MMP-9 em células endoteliais.
Os resultados sugerem que esse efeitos sejam independentes de mecanismos
envolvendo GMPc e NFκB. Esses resultados podem ser muito relevantes para a
terapia farmacológica das DCV pois sugerem que doadores de NO podem atenuar
os aumentos de MMPs, que desempenham um papel muito importante nas DCV.
O aumento da atividade das MMPs foi demonstrado como um mecanismo
crítico na fisiopatologia das DCV (49, 112, 113). Por exemplo, animais knockout para
MMP-2 e MMP-9 apresentaram menor degradação de elastina na aorta (114),
diminuição da fibrose, disfunção e hipertrofia cardíaca por sobrecarga de pressão
(115). Em modelos de pós-infarto e de arritmia ventricular foi observado que os
promotores gênicos da MMP-9 estavam ativados especificamente nas regiões do
miocárdio lesionadas (116)(117). Também foi observado que o tratamento com
doxiciclina, um inibidor não específico de MMPs, atenuou alterações morfofuncionais
na hipertensão renovascular (118). Evidências clínicas também demonstram que o
importante papel das MMPs associados a eventos cardiovasculares (119-121). Por
exemplo, foi observado um aumento na expressão de MMP-9 em artérias coronárias
e aórtica em pacientes diabéticos (122). Em adição, pacientes hipertensos possuem
maiores níveis de MMP-9 no plasma em relação a indivíduos normotensos (123).
Embora a MMP-9 tenha sido apontada como um importante alvo farmacológico nas
DCV (124-126), não existe nenhum inibidor seletivo da MMP-9 disponível para uso
clínico. Desta maneira, estratégias farmacológicas alternativas para diminuir a
atividade excessiva de MMP-9 podem ser muito convenientes.
Os resultados obtidos sugerem fortemente que as duas drogas doadoras de
NO diminuem os aumentos de MMP-9 estimulados por PMA, entretanto, sem afetar
as concentrações de TIMP-1. Esses resultados são consistentes com o efeito
inibitório dos doadores de NO na atividade de MMP-9, pois o TIMP-1 é um
importante inibidor endógeno da MMP-9, sendo assim, os doadores de NO
diminuem a razão MMP-9/TIMP-1, que irá refletir-se na atividade de MMP-9 (127,
128). Estes achados vão ao encontro de outros estudos que demonstraram que
doadores de NO diminuem a expressão de MMP-9 (51, 53, 129). Em conjunto, os
resultados sugerem que doadores de NO podem atenuar um mecanismo importante
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na patogênese de muitas DCV como demonstrado em estudos anteriores (52, 92,
130, 131). Apesar de existirem alguns trabalhos demonstrando que doadores de NO
aumentam a atividade gelatinolítica ou expressão de MMP-9 (132).
O NO ativa a guanilato ciclase solúvel, aumento assim, as concentrações de
GMPc. Esse mecanismo foi apontado como responsável foi diminuição da
expressão de MMP-2 em células musculares lisas vasculares de aorta de ratos
(133). Entretanto, os dados obtidos mostram que o tratamento com ODQ não
apresentou efeito quando associado ao SNAP sobre a atividade e expressão de
MMP-9, sugerindo que o SNAP atenua os aumentos da atividade e expressão de
MMP-9 estimulados por PMA de maneira independente da formação de GMPc.
Corroborando os resultados, o análogo de GMPc, 8-bromo-cGMP, não apresentou
efeito sobre os aumentos da atividade e expressão de MMP-9 estimulados por PMA.
Em conjuntos, esses resultados sugerem que o GMPc não desempenha um papel
regulatório na expressão de MMP-9 em células endoteliais, embora possa alterar a
expressão gênica de outros genes nestas células (134).
Enquanto a ativação de NFκB resulta no aumento da expressão de MMPs (57,
135), o tratamento com inibidores de NFκB podem apresentar um efeito protetor contra
alterações nas quais as MMPs estão envolvidas, especialmente nas DCV (58, 136).
Portanto, os aumentos de fosfo-NFκB p65 e de MMP-9 induzidos por PMA observados
no presente estudo estão de acordo com a literatura. Além disso, o inibidor da ativação de
NFκB bay 11-7082 diminuiu a atividade gelatinolítica e concentração de MMP-9
estimulada por PMA, sugerindo fortemente a participação da ativação do NFκB nos
efeitos induzidos por PMA. Entretanto, o tratamento com SNAP não diminuiu os
aumentos de fosfo-NFκB p65, sugerindo que o SNAP atenuou os aumentos da atividade
e expressão de MMP-9 por mecanismos independentes de NFκB.
Apesar de o PMA ser um ativador da proteína quinase C (PKC) (73, 102), não
existe evidências de que o NO possa direta ou indiretamente afetar a atividade de
PKC. A expressão gênica da MMP-9 pode ser regulada por um sítio de ligação do
NFκB (137), dois sítios de ligação de AP-1 e um sítio de ligação para Sp1 na região
promotora do gene da MMP-9, e todos esses sítios estão relacionados com os
efeitos exercidos pelo PMA (56). Desta maneira, pode-se sugerir que o AP-1 e Sp1
tenham uma participação mais importante que o NFκB nos efeitos do NO em
diminuir a expressão de MMP-9 no modelo experimental utilizado.
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Os efeitos do NO na expressão de MMP-9 podem ser devido a fatores póstranscricionais, isto é, o NO pode intensificar o decaimento do RNAm de MMP-9 por
inibir a expressão do fator estabilizador de RNAm HuR, assim como foi observado
em células mesangiais (138, 139). Entretanto, esse mecanismo precisa ser
investigado em células endoteliais.
Os resultados mostram que os aumentos da concentração de NO, pelo
tratamento com doadores de NO, diminuíram a expressão de MMP-9, desta
maneira, foi testada a hipótese de que a diminuição da concentração de NO poderia
intensificar a expressão de NO. Nos dados obtidos, observa-se claramente que a
inibição da eNOS por L-NAME não apresentou qualquer efeito na atividade
gelatinolítica de MMP-9, mesmo sob o estímulo com PMA.
Eberhardt et al. (51) demonstrou que o inibidor não seletivo da NOS Nmonomethyl l-arginine (L-NMMA) intensificou os aumentos produzidos por IL-1β.
Entretanto, apenas o tratamento com L-NMMA não apresentou efeitos no aumento
na expressão de MMP-9. Aumentos da atividade gelatinolítica de MMP-9 também
foram demonstrados em HUVECs co-cultivadas com células tumorais de pulmão
quando tratadas com aminoguanidine, um inibidor seletivo da NOS induzida (iNOS).
Entretanto, este efeito não foi observado em HUVECs cultivadas isoladamente e
tratadas com aminoguanidine (53). Os aumentos dos níveis de MMP-9 devido à
inibição da NOS também foram descritos em astrócitos estimulados com
lipopolissacarídeos (140) e células musculares lisas vasculares estimuladas com IL1β (141, 142). Em conjunto, esses achados sugerem que a linhagem celular e a
natureza do estímulo para expressão de MMP-9 são fatores determinantes no efeito
de drogas inibidoras de NOS sobre a expressão de MMP-9.
Foi observado que a atorvastatina pode aumentar a expressão da eNOS por
meio do aumento da estabilidade de seu RNAm (143, 144). Como consequência do
aumento da expressão de eNOS, foi demonstrado que a atorvastatina aumenta a
produção de NO em células endoteliais (145). Além disso, as estatinas podem
aumentar a biodisponibilidade do NO pela fosforilação da eNOS, por meio da ação
da Akt, uma serina/treonina quinase (146); ou também por meio da diminuição nos
níveis de caveolina (147). Em conjunto, esses dados sugerem que a atorvastatina
pode aumentar as concentrações de NO, e consequentemente, as concentrações de
nitrito, um metabólito da oxidação do NO. Em adição, as estatinas também
diminuem a expressão de MMPs nos tecidos cardiovasculares (70, 73, 74, 78).
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Desta maneira, este estudo investigou se os efeitos da atorvastatina sobre a
atividade gelatinolítica de MMP-9 eram dependentes da formação de NO.
Os resultados demonstram que a atorvastatina diminuiu a atividade
gelatinolítica de MMP-9 estimulada por PMA, e a ausência de efeito do tratamento
com sildenafil, sugere que o efeito da atorvastatina sobre a MMP-9 não é
dependente dos aumentos das concentrações de GMPc, que acontecem durante o
aumento da produção de NO. Também foi observado que a atorvastatina aumentou
as concentrações nitrito no meio de cultura condicionado. De interesse especial, o
tratamento com nitrito de sódio diminuiu a atividade gelatinolítica de MMP-9
estimulada por PMA. Sendo assim, sugere-se que a atorvastatina diminuiu a
atividade gelatinolítica de MMP-9 por aumentar as concentrações de nitrito. Os
resultados do tratamento com nitrito mais hemoglobina corroboram a hipótese de
que os efeitos do nitrito (e da atorvastatina) são independentes da formação de NO.
Atualmente, a atorvastatina já tem sido utilizada em ensaios clínicos como
coadjuvante no tratamento farmacológico de eventos cardiovasculares, como infarto do
miocárdio e falência cardíaca isquêmica, e seus efeitos em inibir a expressão de MMP-9
têm sido observados (148-150). Desta forma, é de grande interesse elucidar os
mecanismos pelos quais a atorvastatina exerce seus efeitos sobre a expressão de MMP9. Neste estudo, os tratamentos com atorvastatina não diminuiu a ativação de NFκB,
determinada pela concentração de fosfo-NFκB p65; e esta observação corrobora a
hipótese, pois o tratamento com nitrito também não diminuiu a ativação de NFκB. Li et al.
(151) observou que o tratamento com atorvastatina atenuou a ativação de NFκB em
células musculares lisas de artéria pulmonar, e Giordano et al. (152) observou que a
atorvastatina diminuiu a ativação de NFκB em células musculares lisas de aorta, mas
esse feito não foi observado em HUVECs. Em conjuntos, esses achados sugerem que os
mecanismos pelos quais a atorvastatina e o nitrito diminuem a expressão de MMP-9
sejam independentes da ativação de NFκB em células endoteliais. Portanto, mais
estudos são necessários para elucidar esses mecanismos regulatórios.
Neste estudo, foi observada uma diminuição da expressão de MMP-9 pela
ação de doadores de NO, atorvastatina e nitrito em células endoteliais. Uma
importante limitação desse trabalho é que não foram estudados os efeitos in vivo
sobre a expressão de MMP-9 dessas drogas. Além disso, o PMA é um potente
indutor de MMP-9 (73, 102) e isso pode não refletir condições in vivo.

CONCLUSÕES
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7 CONCLUSÕES
Em conclusão, foram demonstrados que os efeitos inibitórios de drogas
ativadoras da via NO-GMPc sobre a produção estimulada de MMP-9 em células
endoteliais são independentes de mecanismos mediados por GMPc e NFκB, e a
inibição da NOS não altera a atividade de MMP-9. Estes resultados podem ser de
grande importância para uma estratégia farmacológica alternativa na abordagem da
disfunção e remodelação associadas às doenças cardiovasculares.
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