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RESUMO

Silva FAG. Avaliação temporal e espacial da expressão das metaloproteinases de
matriz tipo de membrana (MT2, MT3, MT4, MT5 e MT6-MMP) durante a ossificação
endocondral em camundongos [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Odontologia
da USP; 2010.

As MMPs são endopeptidases zinco dependentes que, em conjunto, podem
degradar todos os componentes da MEC e gerar moléculas bioativas. São as
principais responsáveis pelo remodelamento tecidual durante eventos fisiológicos
normais como a embriogênese e organogênese e também em eventos patológicos
como a invasão tumoral nos tecidos. As pesquisas na área de mineralização
biológica têm buscado identificar os genes envolvidos nos mecanismos moleculares
que regula o processo de ossificação endocondral. As MMPs e seus inibidores são
responsáveis pelo controle da degradação desta matriz, como os inibidores teciduais
das MMPs (TIMPs) e a proteína RECK, que, muito provavelmente, determinam o
grau de remodelação da matriz extracelular. Desta forma, nosso objetivo foi delinear
o perfil temporal e espacial da expressão das MMP-15/MT2-MMP, MMP-16/MT3MMP, MMP-17/MT4-MMP, MMP-24/MT5-MMP e MMP-25/MT6-MMP durante a
ossificação endocondral em embriões de camundongos e em animais recémnascidos através das técnicas de PCR em tempo real e imunohistoquímica. Por
imunohistoquímica, nós não encontramos imunomarcação para a MMP-15/MT2MMP em nenhum dos períodos analisados, apesar da padronização do anticorpo
primário.

Tanto

a

MMP-16/MT3-MMP

quanto

a

MMP-24/MT5-MMP

foram

imunolocalizadas, principalmente, nos osteoblastos do fronte de ossificação da placa
de crescimento. Para a MMP-17/MT4-MMP, durante a diferenciação condrocítica
(E13) os condrócitos proliferativos foram imunocorados, bem como os condrócitos
hipertróficos no centro da cartilagem do molde cartilaginoso (E14). Durante a
invasão celular e vascular (E15), as células mesenquimais oriundas do colar ósseo,
provavelmente pré-osteoblastos, foram imunocorados na cavidade medular primitiva
e osteoblastos fronte de ossificação foram imunocorados, de E16 a PN1.
Observamos para a MMP-25/MT6-MMP o mesmo padrão de imunomarcação das
demais MT-MMPs, exceto no molde cartilaginoso, onde apenas as células do

periósteo e pericôndrio foram imunocoradas, diferentemente da demais que foram
localizadas apenas no centro do molde cartilaginoso. A análise da expressão dos
transcritos para todas as MT-MMPs revelou o mesmo perfil de expressão, sendo alta
durante a fase de diferenciação condrocítica (E13), tendo queda de expressão de
E14 a E16. Em E16 há um aumento de expressão até E18 e, novamente, queda até
E20 e pouca ou nenhuma expressão em PN7. Apesar deste perfil semelhante,
houve uma expressão diferencial entre elas, sendo a MMP-15/MT2-MMP > MMP17/MT4-MMP > MMP-16/MT3-MMP > MMP-24/MT5-MMP > MMP-25/MT6/MMP. Os
resultados obtidos mostram, pela primeira vez, que as MT-MMPs estão
diferencialmente

expressas

durante

a

ossificação

endocondral

normal

em

camundongos, sugerindo que a atividade biológica destas enzimas esteja atuando
na degradação da matriz extracelular pericelular tanto durante a fase de
desenvolvimento quanto de formação óssea.
Palavras-Chave: Ossificação Endocondral. Metaloproteinases de Matriz Tipo
Membrana. Imunohistoquímica. PCR em Tempo Real

ABSTRACT

Silva FAG. Temporal and spatial expression of membrane type-MMPs (MT2, MT3,
MT4, MT5, and MT6-MMPs) during endochondral ossification in mice [Dissertação].
São Paulo: Faculdade de Odontologia da USP; 2010.

MMPs

are

zinc-dependent

endopeptidases

that,

collectivelly,

degrade

all

components of the ECM and generate bioactive molecules. They are able to
remodelate

the

ECM

during

normal

developmental

processes

such

as

embryogenesis and organogenesis, as well as in pathological processes such as
tumoral invasion. The biological mineralization research looking for discovering the
genes involved in the molecular mechanisms that control the endochondral
ossification process. MMPs and their inhibitors (TIMPs and RECK) are responsable
for bone matrix remodeling and, probably, determinate the level of its turnover. Thus,
our goal was to evaluate the temporal-spatial expression of MMP-15/MT2-MMP,
MMP-16/MT3-MMP, MMP-17/MT4-MMP, MMP-24/MT5-MMP, and MMP-25/MT6MMP in mice embryos and newborns during endochondral ossification by Real Time
PCR and immunohistochemistry. By immunohistochemistry, MMP-15/MT2-MMP
signal was not detected. Both MMP-16/MT3-MMP and MMP-24/MT5-MMP were
immunostained, mainly in osteoblasts at ossification front of growth plate. For MMP17/MT4-MMP, proliferative chondrocytes were immunopositive during chondrocyte
differentiation (E13) as well as in hipertrophyc chondrocytes at the middle of
cartilaginous template (E14). During cellular e vascular invasion (E15), mesenchymal
cells from bone collar, probable pre-osteoblasts, were immunostained at primary
bone marrow and osteoblasts at ossification front from E16 e PN1. For MMP25/MT6-MMP, perichondrial and periostal cellls were immunostained at cartilaginous
template. All MT-MMPs evaluated showed the same transcript levels profile, being
high in chondrocyte differentiation (E13), decreasing from E14 to E16. mRNA levels
increased from E16 to E18 and, once more, decreasing from E18 to E20. Despite
this profile, we observed difference levels: MMP-15/MT2-MMP > MMP-17/MT4-MMP
> MMP-16/MT3-MMP > MMP-24/MT5-MMP > MMP-25/MT6/MMP. Our findings
show, for the first time, that MT-MMPs are differentially expressed during normal

endochondral ossification in mice, suggesting their biological activity act in
pericellular extracellular matrix degradation in both development and bone formation.

Key-Words: Endochondral Ossification. Membrane-Type Matrix Metalloproteinases.
Immunohistochemistry. Real-Time PCR
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1 INTRODUÇÃO

A matriz extracelular mineralizada (produzida por ameloblastos, osteoblastos
e odontoblastos) confere marcante rigidez e resistência ao esqueleto e tecidos
dentários enquanto mantém certa elasticidade. Particularmente com relação ao
tecido óssea, ela desempenha, ainda, um importante papel na manutenção da
homeostase do organismo. A remodelação da matriz óssea requer a solubilização
da fase mineral e, em seguida, a degradação da matriz orgânica pela ação de
proteases.
As metaloproteinases de matriz são endopeptidases zinco dependentes que,
em conjunto, podem degradar todos os componentes da matriz extracelular e gerar
moléculas bioativas. São as principais responsáveis pelo remodelamento tecidual
durante eventos fisiológicos normais como a embriogênese e organogênese, bem
como em eventos patológicos como a invasão tumoral nos tecidos. As
metaloproteinases de matriz tipo membrana podem degradar muitas moléculas da
matriz extracelular, incluindo colágenos tipo I, II e III, gelatina, lamininas 1 e 5,
fibronectina, vitronectina, agrecana, fibrina e lumicana. Devido ao ancoramento
destas enzimas à membrana plasmática, estas se mostram muito distintas
funcionalmente das demais metaloproteinases de matriz, conferindo um conjunto de
mecanismos regulatórios importantes, tais como interação célula-matriz extracelular,
controle de proteases ativas no meio pericelular, inserção de microdomínios à
membrana celular, internalização e reciclagem, processamento autocatalítico,
oligomerização e remoção de ectodomínios.
As pesquisas nessa área têm buscado identificar as metaloproteinases de
matriz envolvidas nos mecanismos moleculares que regulam os processos de
mineralização biológica durante a osteogênese, já que é sabido que algumas
doenças ósseas são atribuídas à ausência ou superexpressão destas enzimas.
Nosso grupo de pesquisa vem analisando a expressão temporal e espacial
das metaloproteinases de matriz e de seus inibidores (TIMPs e RECK) em diversos
processos de biomineralização, tais como odontogênese e amelogênese, reparo
ósseo, palatogênese, ossificação intramembranosa e endocondral, bem como os
genes e fatores de transcrição (Ras, Myc, Fos e Jun) que os regulam através de
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técnicas de imunohistoquímica, zimografia em gel e in situ, hibridização in situ e
PCR em tempo real.
Desta forma, o objetivo deste trabalho foi delinear o perfil de expressão
temporal e espacial das MMP-15/MT2-MMP, MMP-16/MT3-MMP, MMP-17/MT4MMP, MMP-24/MT5-MMP e MMP-25/MT6-MMP durante a ossificação endocondral
em camundongos por PCR em tempo real e imunohistoquímica.
Os resultados obtidos mostram, pela primeira vez, que as MT-MMPs estão
diferencialmente

expressas

durante

a

ossificação

endocondral

normal

em

camundongos, sugerindo que a atividade biológica destas enzimas esteja atuando
na degradação da matriz extracelular pericelular tanto durante a fase de
desenvolvimento quanto de formação óssea.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Metaloproteinases de Matriz

As metaloproteinases de matriz (MMPs) são uma importante família de
endopeptidases, com 28 membros conhecidos e representam a maior classe de
enzimas que, coletivamente, são responsáveis pela degradação dos componentes
da matriz extracelular (MEC), sendo as únicas enzimas capazes de clivar colágenos
fibrilares (1), diversas proteínas da superfície celular e do meio pericelular e algumas
proteínas intracelulares. Através destas variadas formas de atuação, as MMPs
podem

afetar

profundamente

o

ambiente

pericelular

e

a

promoção

ou

desfavorecimento da integridade tecidual não somente pela degradação da MEC,
mas também pela geração de moléculas bioativas (2). As MMPs de mamíferos são
classificadas em solúveis e insolúveis (MMPs ancoradas à membrana celular - MTMMP), que apresentam um domínio de ancoramento à membrana plasmática.
O recrutamento de proteases secretadas para a membrana celular não
somente aumenta o repertório proteolítico das células, mas também resulta em altas
concentrações locais de proteases. Um nível de controle é obtido através da
proteólise focal (3) e esta é de suma importância em muitos eventos mediados pelas
MMPs, tais como remodelação tecidual, angiogênese e metástase tumoral. As MTMMPs desempenham um importante papel na proteólise focal por estarem
ancoradas a membrana celular. Apesar de apresentarem alto grau de similaridade
estrutural, estas possuem diferenças na especificidade aos substratos, no
recrutamento de TIMPs para a ativação da pró-MMP-2 (4,5) e na localização celular
e tecidual (6-8) (Quadro 2.1).
As MMPs são sintetizadas como pré-pró-enzimas e a maioria são secretadas
na forma latente, ou seja, pró-enzimas (zimogênio), contendo 5 domínios básicos: (I)
N-terminal pré-peptídico (cerca de 10 kDa), sinalizador da secreção e removido no
retículo endoplasmático rugoso; (II) N-terminal pró-peptídico, removido intra ou
extracelularmente; (III) catalítico (20 kDa); (IV) região da alça; e (V) C-terminal tipo
hemopexina (30 kDa) (9). Estes domínios representam a composição básica de
todas as MMPs (exceto das MMPs -7 e -23, as mais simples dentre as MMPs e não
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possuem o domínio hemopexina e nem a região da alça), e o aumento dos domínios
está diretamente relacionado com o aumento da especificidade enzima-substrato ou
em relação a sua localização celular, como é o caso das MT-MMPs. Todas MMPs
são ativas em pH neutro, requerem Ca2+ para ativação e manutenção da
conformação tridimensional. As MMPs solúveis são ativadas por clivagem
enzimática (por serina proteínaases e outras MMPs) do domínio pró-peptídico
(PRCGVPDV - especificamente entre a cisteína e o Zn+2), liberando um fragmento
de, aproximadamente, 10 kDa.
Esta subfamília compreende seis membros, sendo que as MT1, MT2, MT3 e
MT5-MMPs (MMP-14/MT1-MMP, MMP-15/MT2-MMP, MMP-16/MT3-MMP e MMP24/MT5-MMP, respectivamente) são ancoradas à membrana celular por um domínio
hidrofóbico transmembrana do tipo I, seguido de uma cauda citossólica (cerca de 2022 resíduos de aminoácidos) que interage com proteínas intracelulares relacionadas
a várias vias de sinalização e, ainda, possuem uma conformação diferente do sítio
catalítico (“MT-loop”), outra característica que as difere das demais MMPs (10).
Enquanto que as MT4 e MT6-MMPs (MMP-17/MT4-MMP e MMP-25/MT6-MMP,
respectivamente) não apresentam o domínio transmembrana, a cauda citossólica e
nem

o

“MT-loop”,

mas

são

ancoradas

à

membrana

via

âncora

GPI

(glicosilfosfatidilinositol) (11,12) e apresentam uma região adicional (“stem” ou
“stalk”), entre o domínio hemopexina e a âncora GPI, contendo de 2 a 3 cisteínas
que proporcionam a formação de pontes dissulfeto (13), promovendo a
homodimerização destas enzimas na superfície celular (14), sugerindo que estas
enzimas apresentam um conjunto de funções bem distinto das demais MMPs (Figura
2.1).
Este processo resulta na alteração na conformação tridimensional da
proteína, revelando assim o seu sítio ativo e este é o mecanismo de ativação
conhecido como cysteine switch (15,16). Existe ainda outro mecanismo de ativação
chamado stepwise activation (17) onde a clivagem de um determinado ponto do
domínio pró-peptídico remove apenas uma parte da seqüência peptídica e sua
completa remoção é, freqüentemente, efetuada por uma MMP intermediária ou por
outra ativa.

MT-MMP
14

Nomenclatura
MT1-MMP

Inibidores
TIMP-2,
TIMP-3,
TIMP-4 e
RECK

15

MT2-MMP

-

16

MT3-MMP

17

MT4-MMP

TIMP-2,
TIMP-3
TIMP-4 (5)
-

24

MT5-MMP

25

MT6-MMP ou
leucosina

TIMP-1
(49)
TIMP-1,
TIMP-2 e
TIMP-3
(49)

Substratos
Col I (18,19), II (19,20), III (18,19), XVIII (21), aggrecana (22,23), gel I (18,19), caseína,
nidogênio (18), elastina, fibronectina (18,19), Fator XII (24), perlecana (18), fibrina (25), fibrilina
(26), fibrinogênio (24,25), vitronectina (19), laminina-1 (19), laminina-5 (γ2) (27), laminina-5(β3),
pró-TGF-β (28), pró-TNF-α (18), sindecana-1 (29), proteína inibidora de mielina(30), CD44 (31),
MCP-3, tTG (32), MUC1, lumicana, sulfato de dermatana, tenascina C (18), LDL-RP, integrina
αv (33), IL-8 (34), SDF-1 (35), KiSS-1 proteína (36), metastina (36), CTGF, DR6 (37,38), gC1qr,
glicana β, α1-PI, α2M, tTG (32), apoA-I (39), apoE (39), gelsolina plasmática (39;40), apoC-II
(41), IL-8, SLPI (38), pro-TNF-a (38), CTGF (38), APP (42)
Col I, IV (43), gel, aggrecana (18), fibronectina (18), fibrilina (26), tenascina C (18), laminina-1
(18), nidogênio (18), tTG (32), perlecana (18), LDL-RP, fibronectina (18)
Col II, III, gel (44,45), caseína (45), vitronectina (44), fibronectina (44), tTG (32), aggrecana,
CD44, α1-PI (44), sindecana, LDL-RP, laminina-1 (44), glicana β, KiSS-1 proteína (36),
metastina (36), α2-M (44), APP (42)
Fibrina (46), gel (47), fibrinogênio (46), pró-TNF-α (46,47), aggrecanase-1 (ADAMTS-4) (48),
LDL-RP
KiSS-1 proteína (36), metastina (36), gel, sulfato de condroitina, sulfato de dermatana, APP (42)
Fibrina (49), fibrinogênio (49), col IV (49), gel (49), fibronectina (49), sulfato de dermatana e
condroitina (49), N-caderina (50)

APP: proteína precursora da amilóide beta (“amyloid-β precursor protein”); Col: colágeno; Gel: gelatina; TGF-β: fator de crescimento tumoral beta (“tumor
growth factor β”); TNF-α: fator de necrose tumoral (“tumor necrosis factor α”); MCP: proteína quimioatrativa de monócitos (“monocyte chemoattractant
protein”); tTG: transglutaminase tecidual (“tissue transglutaminase”); MUC1: mucina transmembrana (“mucin transmembrane”); LDL-RP: proteína receptora
de lipoproteína de baixa densidade (“low-density lipoprotein receptor protein”); IL-8: interleucina (“interleucin”); CTGF: fator de crescimento de tecido
conjuntivo (“connective tissue growth factor”); DR6: receptor de morte 6 (“death receptor 6”); gC1qr: proteína ligadora do domínio da cabeça globular do
componente complemento C1q (“binding protein for the globular head domains of complement component C1q”); SDF-1: fator derivado de células estromais
(“stromal cell-derived factor”); α1-PI: anti-quimiotripsina α1 (“α1 antichymotrypsin”); apo: apolipoproteína; α2-M: macroglobulina α2 (“α2-macroblogulin”).
Quadro 2.1 - Classificação das MT-MMPs e seus respectivos substratos e inibidores conhecidos
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Figura 2.1 – Representação esquemática dos domínios das MMPs. Pré: segmento
pré-peptídico sinal (N-terminal); Pró: segmento pró-peptídico com um
grupamento tiol (SH) livre ligador de zinco (N-terminal); A: região da alça;
F: sítio susceptível a atuação de enzimas tipo furina; DT: domínio
transmembrana (C-terminal); C: cauda citoplasmática (C-terminal); GPI:
domínio glicosilfosfatidilinositol ancorado à membrana plasmática (Cterminal); Vn: domínio tipo vitronectinaa/hemopexina contendo 4
repetições, sendo que a primeira e a última estão ligadas por ponte
dissulfeto; DTRIL-1 r-P/C: domínio tipo receptor de IL-1 (interleucina-1)
rico em prolina/cisteína (C-terminal); “MT-loop”: conformação
tridimensional diferente do sítio catalítico das demais MMPs; RS: região
“stem” ou “stalk” entre o domnínio hemopexina e o domínio GPI composto
de 2 a 3 cisteínas que proporcionam a formação de pontes dissulfeto,
promovendo a homodimerização destas enzimas na superfície celular

18

Embora a maior parte destas enzimas seja secretada como pró-enzimas, dez
pró-MMPs possuem uma seqüência de reconhecimento da pró-proteína convertase
tipo furina localizada no final do segmento pró-peptídeo e são ativadas
intracelularmente e secretadas para a MEC (MMP-11, MMP-21 e MMP-28) (51-55)
ou ancoradas á membrana celular na forma ativa (MMP-23 e MT-MMPs) (55-61)
(Figura 2.2).
Apesar do mecanismo de ativação da pró-MMP-2 tenha sido amplamente
estudado pela formação do complexo ternário MMP-2/MMP-14/TIMP-2 (62), as
MMP-15/MT-MMP-2 (63), MMP-16/MT3-MMP (64), MMP-24/MT5-MMP (65) e MMP25/MT6-MMP (66,67) também podem ativar a pró-MMP-2. Bigg e colaboradores (68)
propuseram que a pró-MMP-2 poderia ser ativada pela MMP-17/MT4-MMP, mas
English et al. (46) demonstraram que a conclusão destes autores estava
equivocada. Além disso, o recrutamento de TIMPs é também bastante diferente
daquele apresentado pela MMP-14 (Figura 2.3). Além da MMP-2, outras MMPs
podem ser ativadas pelas MT-MMPs (18,57,64,69,70), com exceção da MMP24/MT5-MMP.
Estas enzimas são fortemente reguladas aos níveis transcricional, póstranscricional, protéico via seus ativadores e inibidores e interação com
componentes específicos da MEC (71). A expressão gênica destas enzimas é
regulada por diversos fatores estimulantes e supressores que influenciam muitas

Figura 2.2 – Representação esquemática do ancoramento à membrana plasmática
das MT-MMPs
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vias de sinalização, tais como ésteres de forbol, sinais derivados de integrinas,
hormônios, fatores de crescimento, oncogenes, citocinas, proteínas da MEC,
regulação epigenética, stress celular e alteração na morfologia (72,73). Já ao nível
da inibição enzimática, tanto a pró-enzima como a enzima ativa podem ser inibidas
na MEC por seus inibidores, situados na membrana plasmática (Reversion-InducingCysteine- Rich Proteína with Kazal Motifs - RECK) (74,75) e no perímetro pericelular,
ou por aqueles secretados na MEC (Tissue Inhibitor of MMPs - TIMPs) (76),
presentes em locais mais distantes do sítio de secreção da enzima. O balanço entre
as MMPs e seus inibidores é um pré-requisito necessário para o funcionamento de
eventos fisiopatológicos envolvendo a remodelação da MEC. RECK é o único
inibidor das MMPs ancorado à membrana celular e inibe, exclusivamente, as MMPs 2 (75), -9 e MMP-14 (74), mas há indícios de que a MMP-7 possa ser um possível
alvo (77). Interessantemente, camundongos knockout para RECK (RECK-/- e
RECK+/-) morreram in utero por volta dos 10,5 dias (E10,5), ou seja, antes do início
da osteogênese. Além disso, estes animais apresentam a MEC alterada, tendo
desarranjo na arquitetura tecidual o que acarreta anormal organogênese e redução
significativa de colágeno tipo I, sugerindo que RECK pode ser um regulador chave
da MEC através do controle da via de sinalização de Ras, a qual regula as MMPs e
TIMPs (78).

Figura 2.3 – Representação esquemática da ativação das pró-MMPs pelas MTMMPs. (1) (57), (2) (64), (3) (69), (4) (18) e (5) (70)
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As funções desempenhadas pelas MT-MMPs são muito relacionadas a
eventos ligados à proteólise pericelular. A MMP-14/MT1-MMP é a mais estudada
tanto em situações fisiológicas quanto patológicas.
MMP-15/MT2-MMP foi descoberta a partir da biblioteca de cDNA de pulmão
(79) e é também expressa em tumores (7,80-88) e desempenha atividade antiapoptótica em células tumorais (89).
A MMP-16/MT3-MMP foi originalmente identificada em melanomas orais (64),
mas também é expressa em cérebro (90), pulmão, placenta (64), células vasculares
de músculo liso (45), córnea inflamada (91) e em diversos tumores (7,82-85,87,92).
É muito similar a MMP-14 tanto estruturalmente como funcionalmente, porém
apresenta atividade colagenolítica superior a da MMP-14 em relação ao colágeno
tipo III e menor em relação ao colágeno tipo I (44). Dentre as MT-MMPs, é a única
que apresenta splicing alternativo, gerando uma enzima solúvel que não possui o
domínio transmembrana e apresenta funções distintas daquela ancorada à
membrana (45). Ambas as formas podem ativar a pró-MMP-2 (93), entretanto,
estudos funcionais em embriões de Xenopus laevis demonstraram que a
superexpressão da forma insolúvel não interfere em genes relacionados ao
desenvolvimento, enquanto que, a forma solúvel, reduz a expressão dos mesmos
genes, sugerindo que ambas podem desempenhar funções distintas durante a
embriogênese (94).
A MMP-17/MT4-MMP (12,95) foi clonada a partir da biblioteca de cDNA de
câncer de mama (95) e é encontrada em cérebro, cólon, ovário, útero, testículo,
leucócitos e superexpressa em diversos tumores (13,84,95-100). É co-localizada
com a uPAR (urokinase plasminogen activator receptor), que também é ancorada
via GPI (101), sugerindo sua participação na degradação pericelular de
componentes da MEC através do sistema plaminogênio-plasmina (11).
A MMP-24/MT5-MMP (65;102) é bastante expressa por células do sistema
nervoso central e periférico (103,104), testículo, fígado, rim, pâncreas, pulmão
(65,102), células inflamatórias (105) e em tumores (65). Além de degradar
componentes da MEC é importante na clivagem da molécula de adesão celular a Ncaderina (50). Animais MMP-24/MT5-MMP-/- não apresentaram diferenças no
fenótipo, fertilidade e nem tempo de vida em relação ao animal selvagem (106,107),
entretanto esta enzima parece ser fundamental no desenvolvimento normal das
sinapses neuro-imunes (108).
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A MMP-25/MT6-MMP (leucolisina) caracterizada em leucócitos (66)foi, ao
mesmo tempo, identificada em tumores de cérebro (67), porém é expressa em
muitos tecidos tumorais (13,109). Nestas células esta enzima pode ser recrutada por
degranulação e após estimulação por fatores pró-inflamatórios tais como IL-1 e IL-8
(110). Pode degradar diversos componentes da MEC. É predominantemente
localizada em regiões de junções célula-célula.

1.2 Ossificação Endocondral

O esqueleto é essencialmente formado por diferentes mecanismos:
ossificação intramembranosa, endocondral e pericondral. As duas primeiras são
originárias da condensação e diferenciação do tecido mesenquimal que pode ser de
origem mesodérmica ou ecto-mesenquimal (células da crista neural). Em ambos os
casos é necessário à deposição de uma matriz osteóide, pelos osteoblastos, e sua
futura mineralização pela deposição de cristais de hidroxiapatita. A ossificação
pericondral ocorre durante a transformação do pericôndrio em periósteo (111).
A ossificação endocondral é iniciada pela condensação de células
mesenquimais, no local do futuro osso, que se diferenciam em condroblastos os
quais serão responsáveis pela formação do molde cartilaginoso. O centro da peça
cartilaginosa, então, sofrerá invasão vascular, por células endoteliais oriundas do
periósteo, e invasão celular, por células trazidas pelos vasos sanguíneos, tais como
células

mesenquimais

progenitoras,

pré-osteoblastos,

pré-osteoclastos

e/ou

condroclastos e hematopoiéticas. Subseqüentemente, esta região será calcificada e
a matriz cartilaginosa será substituída pela matriz óssea. Após a substituição
completa dos condrócitos hipertróficos por osteoblastos e outras células, a cavidade
medular está formada e o osso apresenta sua forma característica com as duas
epífises localizadas nas extremidades e separadas da metáfise pelas placas de
crescimento, que são responsáveis pelo crescimento ósseo longitudinal. A maioria
dos ossos dos membros superiores e inferiores, da caixa torácica e da base do
crânio são de origem endocondral. Este tipo de ossificação ocorre em dois locais
distintos nos ossos longos: no centro primário (diáfise) e secundário de ossificação
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(epífises). O desenvolvimento ósseo inicia-se no centro primário, já o centro
secundário é independente e ossifica-se depois (Figura 2.4) (112).
Desde a descoberta da MMP-13 em ossos longos de ratos (113), mais da
metade dos membros da família das MMPs têm sido demonstrados no tecido ósseo
em diversas espécies, tais como as colagenases - MMPs -1 (114) - gelatinases MMPs -2 (115) e -9 (116) - estromelisinas - MMPs -3 (117) e -10 (118) - e MT1-MMP
(MMP-14) (119), sendo que as MMPs -9, -13 e -14 são as mais expressas. A análise
de camundongos knockout e modelos de doenças genéticas humanas têm chamado
a atenção para a importância das MMPs -2, -9, -13 e -14 para o desenvolvimento
ósseo (120), já que estes animais apresentam severas deformidades ósseas. Exceto
a MMP-14/MT1-MMP (119,121), pouco se conhece sobre a presença e função dos
demais membros das MT-MMPs no tecido ósseo, principalmente na ossificação
endocondral (121-126).
Com isso, tem-se enfatizado que as funções das MMPs deveriam ser
consideradas em um espectro mais amplo do que a simples solubilização da matriz
óssea e deveria incluir outros processos, tais como o recrutamento osteoclástico
(127-130), coordenação da reabsorção e formação óssea (131), sobrevivência
osteoblástica (28) e angiogênese (132). A chave para o entendimento do mecanismo
molecular envolvendo as MMPs no osso é a precisa informação onde estas são
expressas e por qual tipo celular. Existem atualmente consideráveis confusões no
que diz respeito à expressão das MMPs, principalmente em osteoclastos (133).
Nosso grupo de pesquisa vem analisando a expressão temporal e espacial
das MMPs (-2, -9 e -14), TIMPs (-1, -2, -3 e -4) e RECK em diversos processos de
biomineralização, tais como odontogênese e amelogênese (134), reparo ósseo
(135), palatogênese (136) e ossificação intramembranosa e endocondral, bem como
os genes e fatores de transcrição (Ras, Myc, Fos e Jun) que os regulam através de
técnicas de imunohistoquímica, zimografia em gel e in situ, hibridização in situ e
PCR em tempo real.
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Figura 2.4 – Representação esquemática da formação óssea endocondral durante o
desenvolvimento embrionário
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3 PROPOSIÇÃO

O objetivo deste trabalho foi delinear o perfil de expressão temporal e espacial
das MMP-15/MT2-MMP, MMP-16/MT3-MMP, MMP-17/MT4-MMP, MMP-24/MT5MMP e MMP-25/MT6-MMP durante a ossificação endocondral em camundongos por
PCR em tempo real e imunohistoquímica.
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4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Animais e Coleta dos Tecidos

4.1.1 Tecidos embrionários

Camundongos Suíços fêmeas e machos adultos foram utilizados para o
acasalamento. As fêmeas gestantes foram mortas de 13 a 20 dias (E13 – E20) após
o cruzamento (dia zero estabelecido após a formação do plug vaginal) bem como os
recém-nascidos de 1 e 7 dias de vida (PN1 e PN7). Os tecidos embrionários foram
dissecados

e

processados

de

acordo

com

os

protocolos

para

análise

imunohistoquímica e PCR em tempo real.
Todas as fêmeas prenhas foram pré-anestesiadas (10 µL xilazina/20g animal)
e, 5 minutos após, mortas por dose excessiva de anestésico composto (2 mL
ketamina (50 mg/mL) + 500µL xilazina (20 mg/mL) + 7,5 mL água Milliq, sendo que
se utilizou 8 µL anestésico/g animal). As condições de manipulação e manutenção
dos animais foram de acordo com as normas do Comitê de Ética da FO
(Subcomissão de Bioética de Animais da FOUSP – Anexo A) e, estes, foram
fornecidos e mantidos no Biotério da Faculdade de Ciências Farmacêuticas
(FCF/USP). Todos os animais receberam ração e água ad libitum.

4.2 Processamento dos Tecidos

4.2.1 Tecidos parafinados

Os tecidos embrionários foram fixados em formalina a 10% em tampão fosfato
em pH neutro, por 24h, desidratados em soluções de concentrações crescentes de
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álcool etílico (70% e 100%), diafanizados em xilol e incluídos em parafina sintética
Histosec® (Merck, Darmstedt, Alemanha).
Todos os blocos parafinados foram seccionados (5 µm) em Micrótomo Leica e
os cortes seriados colocados sobre lâminas silanizadas (solução de silano a 10%
(A3648, Sigma-Aldrich) em acetona (100014, Merck).

4.2.2 RNA total

Para PCR em tempo real, os tecidos dissecados (n=5/período) foram imersos
em solução de RNA later® (7024, Ambion Inc., Texas, EUA) imediatamente após a
coleta e armazenados a 4°C por até 1 mês (segundo recomendação do fabricante).
Os tecidos foram retirados da solução de estabilização de RNA e macerados em
cadinho contendo nitrogênio líquido até a obtenção de pequenos fragmentos. Em
seguida, este material foi lisado utilizando o reagente TRIzol® (15596-018,
Invitrogen) (1,0 mL/100 mg tecido) e as fases aquosa e orgânica foram separadas
pela adição de clorofórmio (250 µL/mL TRIzol) seguida de centrifugação. A fase
aquosa foi, então, coletada e o RNA precipitado pela adição de isopropanol, sendo o
pellet ressuspenso em H2O DEPC. O RNA purificado foi armazenado a -80°C em
biofreezer. Uma alíquota de cada amostra foi quantificada por espectroscopia
(Nanodrop – Laboratório de Cultura Celular/FOUSP – Prof. Décio dos Santos Pinto
Jr.). Para verificar a integridade do RNA (bandas 28S e 18S), utilizamos 1 µg de
RNA desnaturado por 10 min a 70°C e analisado em gel de agarose 1% com
brometo de etídio.

4.3 Imunohitoquímica

4.3.1 Imunoperoxidase
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As secções foram desparafinadas em xilol e reidratadas em soluções
crescentes de álcool etílico (70 e 100%). O bloqueio da peroxidase endógena foi
realizada por incubação em solução de peróxido de hidrogênio a 3% em PBS e
recuperação antigênica por tampão fosfato-citrato (pH 6,0 a 96ºC) (P4809, SigmaAldrich). Incubação com anticorpo primário overnight (vide Quadro 4.1). Nós
utilizamos o kit EnVision+ Dual Link System-HRP (K4061, DAKO) por 30 min a
temperatura

ambiente.

A

revelação

foi

realizada

pelo

cromógeno

3,

3’-

diaminobenzidina (DAB) (K3468, DAKO) e contra-coloração com Hematoxilina de
Harris. As lâminas foram lavadas com tampão PBS/Triton a 0,1% e os anticorpos
diluídos em PBS/BSA a 0,1%. As lâminas foram montadas com meio de montagem
VectaMountTM (H-5000, Vector Laboratories, CA, USA).

Anticorpo Primário
MMP-15/MT2-MMP
MMP-16/MT3-MMP
MMP-17/MT4-MMP
MMP-24/MT5-MMP
MMP-25/MT6-MMP

Animal
Hospedeiro
Rabbit
Rabbit
Rabbit
Mouse
Rabbit

Soro
Normal
Rabbit
Rabbit
Rabbit
Mouse
Rabbit

Empresa

Código

Oncogene
Chemicon
BioVision
R&D Systems
Abcam

IM48L
AB856
3537-100
AB924
Ab39032

Quadro 4.1 - Anticorpos primários utilizados e os soros normais não-imunizados utilizados como
controle negativo

4.4 PCR em Tempo Real

4.4.1 Desenho dos primers

Os primers foram desenhados utilizando o software Gene Tool, a partir da
seqüência Fasta (mRNA) de camundongo (Mus musculus) (Pubmed). Todos os
primers tiveram suas especificidades verificadas através do alinhamento com os
mRNAs de diversas espécies depositados no GenBank (Blast – Pubmed) e foram
fabricados pela Invitrogen. Todos os primers desenhados são inter-éxon e codificam
fragmentos entre 50-150 pares de base (Quadro 4.2).

Gene Alvo
GAPDH

Número de
Acesso (NM)
008084.2

HPRT1

013556.2

Tubulina 2a

009450.2

β-actina

007393.3

MMP-15/MT2-MMP

008609.3

MMP-16/MT3-MMP

019724.3

MMP-17/MT4-MMP

011846.4

MMP-24/MT5-MMP

010808.3

MMP-25/MT6-MMP

001033339.3

Seqüência
(5´- 3´)
F: cgaccccttcattgacctc
R: ctcgctcctggaagatggt
F: tggacaggactgaaagactt
R: aatgtaatccagcaggtcag
F: caaccagatcggcgctaag
R: gttgccagcagcttcattgt
F: atggtgggaatgggtcagaa
R: aatggggtacttcagggtca
F: ttcgctgctcccgctgct
R: agccgcagccagttctcc
F: tcgtgcatcgttcgggtgt
R: tccgttccgcagactgtag
F: ggcagctacagacccagg
R: gttttcatcagggccagagt
F: gctgggcagaactggttaaa
R: ctgctgcatagtggagacc
F: tggcgcttctgttggttcc
R: ggtagccatagcgagtcag

Posição
(5´-3´)
F: 146-164
R: 267-285
F: 274-293
R: 373-392
F: 118-136
R: 231-250
F: 209-228
R: 273-292
F: 598-615
R: 679-696
F: 280-298
R: 334-352
F: 285-302
R: 377-396
F: 286-305
R: 378-396
F: 606-624
R: 686-704

Tamanho (pb)

Fragmento (pb)

19
19
20
20
19
20
20
20
18
18
19
19
18
20
20
19
19
19

140
119
133
84
99
73
112
111
99

Quadro 4.2 - Seqüência dos primers e seus fragmentos amplificados
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4.4.2 Geração dos templates

Os RNAs foram tratados com DNase I (18068-015, Invitrogen), onde
utilizamos 1,0 µg RNA, 1 µL tampão, 1 µL DNAse I e H2O DEPC para um volume
final de 10 µL. Deixou-se 15 min à temperatura ambiente e 10 min a 65°C. Para a
inativação da enzima, adicionou-se 1 µL EDTA (25 mM). Na seqüência, os DNAs
complementares foram sintetizados por RT-PCR (18080-093, SuperScript™ III
Reverse Transcriptase, Invitrogen). A RT-PCR foi realizada em duas etapas: (I)
alinhamento (65°C por 5 min): para um volume final de 13 µL adicionou-se 11 µL
RNA tratado com Dnase I, 1,0 µL oligo(dT)12-18 primer (18418-012, Invitrogen) e
1,0 µL dNTP 10 mM (dATP 2,5 mM, dCTP 2,5 mM, dGTP 2,5 mM e dTTP 2,5 mM)
(100 mM dNTP Set, PCR grade, 10297-018, Invitrogen); (II) transcrição reversa
(50°C por 60 min e 70°C por 15 min): após o alinhamento, adicionou-se 4,0 µL
Tampão (5X), 1,0 µL DTT (0,1M), 1,0 µL RNaseOUTTM (40 U/µL ) (10777-019,
Invitrogen), 1,0 µL SuperScript (200 U/µL), para um volume final de 20 µL. Ao
término da segunda etapa, obtivemos o cDNA o qual foi reservado.

4.4.3 Padronização dos primers

A concentração ideal de cada primer foi analisada de acordo com a
inexistência ou mínima formação de dímeros de primer (primer-dimer) e mínima
variação entre as réplicas.

4.4.4 Curva de diluição padrão

O cDNA para cada gene-alvo foi diluído seriadamente (1:5) e foi amplificado
pelo Kit SYBR® Green PCR Master Mix (Applied Biosystems), em triplicata e
amplificados pelo equipamento 7500 (Applied Biosystems), e, então, obtidas as
curvas de desnaturação (melting curve), amplificação (quantification curve) e a
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regressão linear para cada primer. Para se obter uma boa curva padrão, é
necessário uma eficiência de 100% da reação (com tolerância de ±20), para ser
validado pelo método matemático de Pfaffl (137).

4.4.5 Amplificação das amostras

Com o estabelecimento dos parâmetros de amplificação de cada primer, as
amostras estudadas foram amplificadas a partir de 2,5 µL de cDNA (à partir de 1,0
µg de RNA) diluído (1:1) com quatro diferentes genes constitutivos (GAPDH, βActina, HPRT1 e Tubulina2a) para avaliar o seu perfil de expressão com a finalidade
de selecionar, por meio do algorítimo GeNORM, o gene constitutivo mais estável e
as amostras mais indicadas para normalização das reações de PCR em tempo real
(138).

4.4.6 Quantificação relativa

A quantificação do produto formado durante a reação de PCR em tempo real
foi realizada utilizando o reagente SYBR Green Dye. A partícula fluorescente possui
afinidade pelo sulco menor (minor groove) da dupla fita do DNA. Quando não está
ligado ao DNA, emite uma pequena fluorescência no comprimento de onda (520
nm), entretanto, quando se liga a dupla fita do DNA, a fluorescência é aumentada
cerca de 100 vezes permitindo assim a detecção do produto da PCR em tempo real
(139).
Na análise inicial dos dados foi definido, manualmente, o threshold (medido
acima do baseline e na fase exponencial). A intersecção deste com a curva de
amplificação identifica-se o Ct (Cycle threshold), o qual é definido como o ciclo onde
a fluorescência encontra-se acima do background). Portanto, quanto maior a
concentração de um gene, mais rapidamente a sua curva de amplificação atingirá o
threshold e menor será o seu Ct.
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Assim, pelo método de Pfafll (137), a expressão relativa dos genes-alvo
podem ser normalizados por mais de 1 gene endógeno selecionado, através da
seguinte fórmula:

Expressão Relativa =

Eficiência ∆Ct alvo (∆Ct calibradora - ∆Ct amostra)
Eficiência ∆Ct normalizador (∆Ct calibradora - ∆Ct amostra)

Sendo a eficiência da reação do gene endógeno elevado ao ∆Ct normalizador
(o valor encontrado pelo algorítmo GeNORM) e a eficiência da reação de cada genealvo elevado ao ∆Ct alvo (∆Ct calibradora - ∆Ct amostra).
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5 RESULTADOS

5.1 PCR em Tempo Real

Nós utilizamos como critérios de inclusão de amostra para a análise do RNA
mensageiro àquelas que apresentaram boa relação A260/A280 (entre 1,8 e 2,2),
bandas 28S e 18S nítidas no gel de integridade, boa curva de amplificação dos
quatro genes constitutivos (GAPDH, β-Actina, Tubulina2a e HPRT1) e selecionadas
pelo algorítimo GeNORM. Desta forma, os genes constitutivos selecionados foram a
β-Actina e Tubulina2a, por terem apresentado o menor “M” dentre os genes
avaliados (M=0,895) (Quadro 5.1). Nós utilizamos o período PN7 como amostra
calibradora, já que apresentou pouca ou nenhuma amplificação para muitos dos
genes-alvo. As curvas-padrões foram realizadas utilizando placenta (MMP-15/MT2MMP e MMP-16/MT3-MMP) e cérebro (MMP-17/MT4-MMP e MMP-24/MT5-MMP)
de camundongo e apresentaram eficiências de reação de 112,545%, 119,078%,
103,733%, 100% e 100%, respectivamente.
A análise da expressão dos transcritos para todas as MT-MMPs revelou o
mesmo perfil de expressão, sendo alta durante a fase de diferenciação condrocítica
(E13), tendo queda de expressão de E14 a E16. Em E16 há um aumento de
expressão até E18 e, novamente, queda até E20 e pouca ou nenhuma expressão
em PN7 (Gráfico 5.1). Apesar deste perfil semelhante, houve uma expressão
diferencial entre elas, sendo a MMP-15/MT2-MMP > MMP-17/MT4-MMP > MMP16/MT3-MMP > MMP-24/MT5-MMP > MMP-25/MT6/MMP.
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E13
E14
E15
E16
E18
E20

GAPDH
1,29E+00
2,23E+00
5,51E-01
8,29E+00
9,36E-02
1,19E+00
1,064862723

BACT
9,12E+00
5,95E+00
1,59E+00
5,08E+00
3,69E-01
1,44E+00
2,478788677

HPRT
8,13E-01
2,03E+00
1,02E+00
8,09E+00
2,47E-01
9,05E-02
0,820110766

TUBB
2,08E+02
7,04E+02
1,47E+02
1,96E+02
1,32E+01
6,83E+01
124,9037512

M < 1,5

1,492

1,321

1,811

1,381

E13
E14
E15
E16
E18
E20

GAPDH
1,29E+00
2,23E+00
5,51E-01
8,29E+00
9,36E-02
1,19E+00
1,064862723

BACT
9,12E+00
5,95E+00
1,59E+00
5,08E+00
3,69E-01
1,44E+00
2,478788677

Normalisation Factor
2,1073
2,2442
0,5755
3,9940
0,1143
0,8045

M < 1,5

1,256

1,256

E13
E14
E15
E16
E18
E20

GAPDH
1,29E+00
2,23E+00
5,51E-01
8,29E+00
9,36E-02
1,19E+00
1,064862723

TUBB
2,08E+02
7,04E+02
1,47E+02
1,96E+02
1,32E+01
6,83E+01
124,9037512

M < 1,5

1,423

1,423

E13
E14
E15
E16
E18
E20

BACT
9,12E+00
5,95E+00
1,59E+00
5,08E+00
3,69E-01
1,44E+00
2,478788677

TUBB
2,08E+02
7,04E+02
1,47E+02
1,96E+02
1,32E+01
6,83E+01
124,9037512

M < 1,5

0,895

0,895

Normalisation Factor
1,9477
3,0508
0,7309
2,9246
0,1113
0,7074

Normalisation Factor
1,4172
3,4396
0,7809
3,4941
0,0963
0,7808

Normalisation Factor
2,4739
3,6787
0,8689
1,7925
0,1252
0,5634

Quadro 5.1 - Análise dos genes endógenos pelo algoritmo GeNORM

Gráfico 5.1 - Análise relativa da expressão gênica das MT-MMPs durante a
ossificação endocondral em camundongos. Amostra calibradora: PN7
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5.2 Imunohistoquímica

Todos os anticorpos primários foram padronizados (Figura 5.1), utilizando
como controle positivo carcinoma de cólon humano (MMP-17/MT4-MMP) (109),
carcinoma epidermóide de boca contendo células inflamatórias (MMP-24/MT5-MMP
e MMP-25/MT6-MMP), glândula salivar humana normal (MMP-15/MT2-MMP) e
placenta de camundongo (MMP-16/MT3-MMP).

A

B

C

D

Figura 5.1 - Controles positivos utilizados para imunohistoquímica. (A) MMP-16/MT3MMP; (B) MMP-15/MT2-MMP; (C) MMP-17/MT4-MMP; (D) MMP-24/MT5MMP e MMP-25/MT6-MMP. Aumento de 40x

Por imunohistoquímica, nós não encontramos imunomarcação para a MMP15/MT2-MMP em nenhum dos períodos analisados, apesar da padronização do
anticorpo primário. Tanto a MMP-16/MT3-MMP quanto a MMP-24/MT5-MMP foram
imunolocalizadas, principalmente, nos osteoblastos do fronte de ossificação da placa
de crescimento. Para a MMP-17/MT4-MMP, durante a diferenciação condrocítica
(E13) os condrócitos proliferativos foram imunocorados, bem como os condrócitos
hipertróficos no centro da cartilagem do molde cartilaginoso (E14). Durante a
invasão celular e vascular (E15), as células mesenquimais oriundas do colar ósseo,
provavelmente pré-osteoblastos, foram imunocorados na cavidade medular primitiva
e osteoblastos fronte de ossificação foram imunocorados, de E16 a PN1.
Observamos para a MMP-25/MT6-MMP o mesmo padrão de imunomarcação das
demais MT-MMPs, exceto no molde cartilaginoso, onde apenas as células do
periósteo e pericôndrio foram imunocoradas, diferentemente da demais que foram
localizadas apenas no centro do molde cartilaginoso (Figura 5.2).
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Figura 5.2 - Imunolocalização das MT-MMPs durante a ossificação endocondral em
camundongos. Não houve detecção da MMP-15/MT2-MMP. (A, B, D e
E) As MT-MMPs ancoradas via GPI (MMP-17/MT4-MMP e MMP25/MT6-MMP), (C) bem como as ancoradas via transmembrana (MMP16/MT3-MMP e MMP-24/MT5-MMP) foram co-localizadas em todos os
períodos avaliados. (A) Durante a diferenciação condrocítica (E13) os
condrócitos proliferativos foram imunocorados. (B) No molde
cartilaginoso (E14), os condrócitos hipertróficos no centro da cartilagem
foram imunomarcados e (C) no pericôndrio e periósteo. (D) Durante a
invasão celular e vascular (E15), as células mesenquimais oriundas do
colar ósseo, provavelmente pré-osteoblastos, foram imunocorados na
cavidade medular primitiva. (E) De E16 a PN1, osteoblastos do fronte de
ossificação foram imunocorados
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6 DISCUSSÃO

O presente trabalho revela, pela primeira vez, indícios da presença e
distribuição temporal e espacial das MMP-15/MT2-MMP, MMP-16/MT3-MMP, MMP17/MT4-MMP, MMP-24/MT5-MMP e MMP-25/MT6-MMP durante a ossificação
endocondral em camundongos.

Diferenciação Condrocítica (E13)

Após a condensação das células mesenquimais, nos locais das futuras peças
ósseas, estas células se diferenciam em condrócitos (região central) e em células do
pericôndrio (140). Estes condrócitos expressam marcadores específicos, tais como
agrecana e colágeno tipo II, distinguindo-os do pericôndrio (141). Produzem, ainda,
MMP-2 e MMP-9, ambas capazes de degradar colágeno tipo II (142,143) e,
potencialmente, podem estar participando da remodelação da matriz cartilaginosa
durante a diferenciação condrocítica (144). Neste período, seria bastante plausível a
expressão das MT-MMPs, já que elas podem degradar a gelatina (produto dos
colágenos desnaturados, principalmente pelas MMP-2 e MMP-9), exceto a MMP25/MT6-MMP. Além disso, a MMP-16/MT3-MMP pode também clivar o colágeno tipo
II. Verificamos altos níveis de transcritos para todas as MT-MMPs avaliadas neste
projeto. Entretanto, nós imunolocalizamos apenas a MMP-17/MT4-MMP nos
condrócitos proliferativos.

Molde Cartilaginoso (E14)

A peça óssea já apresenta duas partes bem distintas: a epífise e a diáfise. A
epífise contém três zonas de condrócitos: zona repouso, proliferação e préhipertrófica, enquanto que a metáfise é composta por condrócitos hipertróficos,
sinalizando que este local sofrerá vascularização, entretanto os condrócitos imaturos
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e proliferativos secretam inibidores angiogênicos (145). Os níveis de transcritos
decaíram, em relação, a E13, entretanto houve imunolocalização nos condrócitos
hipertróficos. É bastante conhecido que a MMP-14/MT1-MMP é fundamental na
troca da matriz cartilaginosa pela matriz óssea neste estágio (119).

Invasão Vascular e Celular (E15)

A substituição da matriz cartilaginosa avascular por matriz óssea, via
ossificação endocondral, é realizada pela atuação coordenada de diversos tipos
celulares e necessita de uma etapa vascular. A invasão vascular ocorre somente na
MEC em torno dos condrócitos hipertróficos, onde as células endoteliais começam a
invadir o molde cartilaginoso a partir do pericôndrio e transportam células
indiferenciadas

e

diferenciadas

osteogênicas,

osteoclastos/condroclastos

e

hematopoiéticas, formando, então, o colar ósseo que é responsável pela
degradação do septo transverso (interface entre os condrócitos hipertróficos e as
células do colar ósseo) (146).
Após a migração vascular e celular, a MEC da cartilagem é, então, removida
pelos condroclastos e substituída por uma matriz óssea rica em colágeno tipo I, uma
molécula secretada por osteoblastos. Os condroclastos diferem dos osteoclastos por
estarem localizadas na junção osteocondral e pelo fato de que elas expressão
menos TRAP (fosfatase alcalina resistente ao tartarato) que os osteoclastos
(128,132). A MMP-25/MT6-MMP foi localizada apenas nas células do periósteo e
pericôndrio, enquanto que, as demais MT-MMPs, foram imunolocalizadas nos
condrócitos hipertróficos do centro do molde cartilaginoso. Possivelmente, estas
enzimas podem estar participando na degradação pericelular para a promoção da
migração das células progenitoras para o centro do molde.

E16-PN1
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Nesta fase, o osso já está completamente formado e a placa de crescimento
está estabelecida e o crescimento ósseo longitudinal (trabéculas ósseas) é
estabelecido via ossificação endocondral. Já o crescimento lateral (cortical) é via
ossificação pericondral, onde o pericôndrio do molde cartilaginoso é substituído pelo
periósteo (111). A expressão das MT-MMPs nestes períodos foi predominante no
fronte de ossificação primário, sugerindo sua participação na formação óssea.
O perfil da expressão relativa do RNA mensageiro das MT-MMPs foram
bastante semelhantes, além do perfil visto pela imunohistoquímica. Desta forma, é
provável que o fenômeno bastante conhecido entre as MMPs, o compensatório,
esteja ocorrendo durante a ossificação endocondral normal.
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7 CONCLUSÕES

Os resultados obtidos mostram, pela primeira vez, que as MT-MMPs estão
diferencialmente

expressas

durante

a

ossificação

endocondral

normal

em

camundongos, sugerindo que a atividade biológica destas enzimas esteja atuando
na degradação da matriz extracelular pericelular tanto durante a fase de
desenvolvimento quanto de formação óssea.
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