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RESUMO
Os vasos sanguíneos são formados, entre outros componentes, por células
endoteliais as quais fazem parte da microvasculatura óssea e são capazes de regular
o desenvolvimento ósseo tendo em vista de que os processos de osteogênese e
angiogênese estão interligados. Os leucotrienos (LTs) são mediadores lipídicos
envolvidos no recrutamento de leucócitos e na regulação da síntese de citocinas. O
tratamento com o leucotrieno B4 (LTB4) induz a angiogênese pela superexpressão do
fator de crescimento endotelial vascular (VEGF). Assim, o objetivo do trabalho foi
investigar o efeito das células endoteliais reguladas pelo LTB4 na diferenciação
osteogênica. Para isso, células endoteliais primárias de aorta foram isoladas e
cultivadas por até 4 dias e, quando apropriado, foi realizado o tratamento das mesmas
com o LTB4. O meio condicionado das células endoteliais foi armazenado para os
experimentos com osteoblastos. Células osteoblásticas foram isoladas da calvária e
cultivadas por até 21 dias, avaliando-se, portanto, os efeitos das células endoteliais
reguladas ou não pelo LTB4 e a resposta dos estímulos exógenos LTB4, o inibidor da
síntese de LTs MK 886 e o antagonista do receptor do LTB4, o U75302. Tais respostas
foram observadas na fase de crescimento celular, por meio da viabilidade, proliferação
e produção de marcadores osteogênicos e angiogênicos como o RANKL, OPG e o
VEGF por meio da redução do MTT, citometria de fluxo e western blotting,
respectivamente. A diferenciação foi avaliada por meio dos ensaios de fosfatase
alcalina (ALP) e expressão gênica por meio de ensaio enzimático e qRT-PCR e
mineralização por Vermelho de alizarina. Resultados mostraram que tanto as células
endoteliais, mediadas ou não pelo LTB4, quanto os estímulos exógenos não foram
capazes de modular a proliferação dos osteoblastos. Porém, durante a diferenciação,
o LTB4 inibiu a atividade da ALP, a expressão gênica do BLT1, ALP, BGLAP
(osteocalcina) e OPG (osteoprotegerina) foi aumentada, e os genes RANKL e VEGF
tiveram a sua expressão diminuída pelo tratamento com o meio condicionado das
células endoteliais, mediadas ou não pelo LTB4 (P<0,05). Além disso, a mineralização
dos osteoblastos foi aumentada pelas células endoteliais e diminuída pelas células
endoteliais mediadas pelo LTB4 (P<0,05). Assim, podemos concluir que os fatores
angiogênicos das células endoteliais, mediadas ou não pelo LTB4, exercem um papel
importante na regulação da diferenciação osteogênica e formação óssea contribuindo,
portanto, para a compreensão de mecanismos que regulam a patofisiologia de
doenças ósseas.
Palavras-chave: Leucotrienos. LTB4. Angiogênese. Osteogênese. VEGF.

ABSTRACT
Endothelial cells make blood vessels and are involved in the regulation of tissue metabolism.
Endothelial cells from bone microvasculature are capable of regulating bone development in
view of the fact that the processes of osteogenesis and angiogenesis are interconnected.
Leukotrienes (LTs) are lipid mediators involved in leukocyte recruitment and regulation of
cytokine synthesis. It is known that the treatment with LTB4 induces angiogenesis by
overexpression of vascular endothelial growth factor (VEGF). Thus, the aim of this study was
to investigate the effect of LTB4-regulated endothelial cells on osteogenic differentiation. For
this, primary endothelial cells from aorta were isolated and cultured for up to 4 days and, where
appropriate, the treatment with LTB4 was done. The conditioned medium of these cells was
stored for osteoblast experiments. Osteoblastic cells were isolated from calvaria and cultured
for up to 21 days, assessing the effects of endothelial cells regulated or not by LTB4 and the
response of exogenous LTB4 stimuli, the inhibitor of LTs synthesis MK 886 and the antagonist
of LTB4 receptor, U75302. Such responses were observed in the cell growth phase through
the viability, proliferation and production of osteogenic and angiogenic markers such as
RANKL, OPG and VEGF by MTT assay, flow cytometry and western blotting, respectively. The
cell differentiation was evaluated by alkaline phosphatase (ALP), gene expression and
mineralization assay through ALP enzymatic assay, qRT-PCR and Alizarin Red staining.
Results showed that both endothelial cells, mediated or not by LTB4 and exogenous stimuli
were not able to modulate the osteoblasts proliferation. However, during the differentiation,
LTB4 inhibited ALP activity, the gene expression of BLT1, ALP, BGLAP (osteocalcin) and OPG
(osteoprotegerin) was increased, and the RANKL and VEGF genes had their expression
decreased by the treatment with the endothelial cells conditioned medium, mediated or not by
LTB4 (P <0.05). In addition, the osteoblasts mineralization was increased by endothelial cells
conditioned medium (CM-EC) and decreased by LTB4-mediated endothelial cells conditioned
medium (CM-EC-LTB4) (P <0.05). Thus, we can conclude that the angiogenic factors of the
endothelial cells, mediated or not by LTB4, play an important role in the regulation of osteogenic
differentiation and bone formation, thus contributing to the understanding of mechanisms that
regulate the pathophysiology of bone diseases.

Keywords: Leukotrienes. LTB4. Angiogenesis. Osteogenesis. VEGF.
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1 INTRODUÇÃO

O sistema vascular, formado por artérias, veias e capilares é essencial para a
saúde e a manutenção de todos os tecidos e organismos biológicos (North & Sinclair
2012). A demanda por oxigênio, a distribuição de nutrientes para as células e a
eliminação de resíduos metabólicos requer o desenvolvimento do sistema vascular
durante a embriogênese (Stocum 2006). Além disso, a regeneração do sistema
vascular é crítica e ubíqua para o reparo de todos os tecidos (Stocum 2006) (Prisby
2017). Os vasos sanguíneos são formados, entre outros componentes, por células
endoteliais que possuem funções especializadas como a capacidade de comunicação
entre tecidos/células circundantes, fornecendo-lhes fatores essenciais, tais como
citocinas, fatores de angiocina, quimiocinas e outros metabólitos.
O tecido ósseo é altamente vascularizado devido as diversas funções que os
vasos sanguíneos ósseos desempenham neste tecido e também na medula óssea. O
sistema vascular é crítico para o desenvolvimento, manutenção e reparo ósseo,
fornecendo O2, nutrientes, hormônios sistêmicos, células precursoras para a
remodelação óssea, além de realizar a eliminação de resíduos. Além disso, os vasos
sanguíneos ósseos servem como rotas de entrada e saída de sangue e células imunes
na medula óssea (Prisby 2017).
As células endoteliais, presentes na vasculatura óssea, são capazes de regular
o desenvolvimento ósseo (GEUDENS e GERHART, 2011; IRANI et al., 1997;
KOBAYASHI et al., 2010; RIBATTI et al., 2002).
Sabe-se que os processos de osteogênese e angiogênese são interligados: as
células endoteliais e ósseas trabalham em conjunto por mecanismo de feedback
positivo (efeito parácrino), estabelecendo, portanto, o desenvolvimento adequado do
esqueleto (KUSUMBE, RAMASAMY e ADAMS, 2014; ROMASAMY et al., 2014).
Essas células secretam vários fatores que ajudam a comunicarem-se umas com as
outras em condições fisiológicas. Moléculas como fator de crescimento endotelial
vascular (VEGF), fator induzido por hipóxia (HIF), metaloproteínase de matriz (MMP),
fator de transcrição relacionado ao Runx 2 (Runx2), proteínas morfogenéticas ósseas
(BMPs) e fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF-BB) são liberados pelas
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células ósseas que regulam a sobrevivência e a função das células endoteliais, e
promovem a vascularização durante a formação óssea endocondral. Além disso,
VEGF, osteoprotegerina (OPG), óxido nítrico sintetase 3 (NOS3), BMP-2, fator de
crescimento de fibroblasto básico (bFGF) e o Noggin são liberados pelas células
endoteliais para regular funções osteoblásticas e osteoclásticas, na sobrevivência e
formação do osso metafisário (HORWITZ, 2010; CLARKIN e OLSEN, 2010; GOTZ,
2012). Assim, a comunicação entre células ósseas e endoteliais é essencial para a
homeostasia óssea. A regulação imperfeita de suas interações resulta na formação
óssea defeituosa (HORWITZ, 2010; CLARKIN e OLSEN, 2010; GOTZ, 2012).
Os leucotrienos (LTs) são mediadores lipídicos envolvidos no recrutamento de
leucócitos e na regulação da síntese de citocinas (MEDEIROS et al., 2004). Eles são
derivados do ácido araquidônico pela via 5-lipoxigenase (5-LO) apresentando um
papel fundamental na resposta inflamatória e na defesa do hospedeiro contra
patógenos. Durante a sua síntese, o ácido araquidônico (AA) liberado é transformado
em ácido 5-hidroperoxieicosatetraenóico (5-HPETE), que por ser instável, é
rapidamente convertido em leucotrieno A4 (LTA4) pela ação da 5-LO. Essa enzima é
translocada do citosol para a membrana nuclear e ativada pela proteína ativadora da
5-lipoxigenase (FLAP) (MILLER et al., 1990). Ao final da via da 5-LO, o LTA4 é
enzimaticamente hidrolisado e transformado em LTB4 pela ação da LTA4 hidrolase,
ou em LTC4 intracelular pela ação da enzima LTC4 sintase, que catalisa a conjugação
de LTA4 com glutationa reduzida. LTC4 intracelular é transportado através da
membrana e convertido, pela ação da gama-glutamiltransferase, em LTD4 e LTE4
(LEWIS & AUSTEN, 1984).
Para que ocorram as ações biológicas do LTB4 é necessária a sua ligação aos
receptores de membranas BTL1 e BTL2, acoplados a proteína G, sendo o primeiro de
alta e o segundo de baixa afinidade (YOKOMIZO et al., 2000). Além disso, o grupo
dos cistenil-LTs sinalizam por dois receptores específicos: cisLT1 e cisLT2 (AKINO et
al., 2006).
A ação de LTB4 foi amplamente estudada em várias condições inflamatórias e
constitui um dos principais alvos de muitas doenças inflamatórias incluindo a perda
óssea na condição de artrite (KUWABARA et al., 2002; GRIFFITHS et al., 1995).
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É sabido que o LTB4 pode ser produzido por células ósseas incluindo
osteoblastos e osteoclastos (GARCIA et al., 1996; LEE et al., 2012; CHEN et al., 2012;
PAREDES et al., 2002). Um dos primeiros estudos in vitro sobre o papel deste
metabólito demonstrou que os LTs estimulam a reabsorção óssea (MEGHJI et al.,
1988). Estudos posteriores, utilizando células isoladas de medula óssea de aves,
confirmaram este resultado, indicando que metabólitos da via 5-LO estimulam
osteoclastos a reabsorver a matriz óssea in vitro, verificado pelo aumento da atividade
da fosfatase ácida resistente ao tartarato (TRAP), um marcador clássico de
osteoclastos (GALLAWITZ et al., 1993; FLYNN et al., 1999).
A administração de LTB4 na calvária de camundongos in vivo aumentou a
reabsorção óssea por induzir a formação de osteoclastos (GARCIA et al.,1996).
As células endoteliais expressam o receptor de LTB4, BLT1 e respondem ao
LTB4 exógeno. O tratamento com LTB4 induziu a angiogênese pela superexpressão
do VEGF (KIM et al., 2009). As respostas individuais de células endoteliais e ósseas
ao LTB4 foram demonstradas, mas como essas células respondem juntas ao LTB4
ainda não foi estudado.
A contribuição da ação de LTB4 derivado das células endoteliais na
osteoblastogênese é desconhecida e pouco se sabe sobre o papel do LTB4 na
interação entre células endoteliais e osteoblásticas. Além disso, a compreensão dos
mecanismos moleculares envolvidos nesta interação é pouco conhecida. Nesse
contexto, o VEGF pode ser o alvo da ligação entre células endoteliais-osteoblastos,
tendo em vista que ambas células podem secretar LTs e o tratamento com LTB4
exógeno aumenta a expressão de VEGF em células endoteliais. Além disso, foi
demonstrado que as células ósseas expressam receptor de VEGF (TOMBRAN-TINK
e BARNSTABLE, 2004).
O VEGF é descrito na indução da expressão de RANKL em osteoblastos e
durante a osteoclastogênese (NAKAGAWA et al, 200; NAKAI et al., 2009).
Curiosamente, LEE e colaboradores demonstraram que a produção de LTs aumenta
a perda óssea mediada por RANKL in vivo (LEE et al., 2012). Assim, buscamos
investigar a contribuição do LTB4 pelas células endoteliais na osteogênese.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 FORMAÇÃO DOS VASOS SANGUÍNEOS

Os vasos sanguíneos estão presentes em todos os órgãos participando e
regulando o crescimento e a homeostasia. Eles são divididos em: 1) veias, que levam
ao coração sangue vindo do corpo e suas paredes são mais finas que as das artérias;
2) as artérias, que levam sangue do coração a todo o corpo e suas paredes são
espessas e dilatáveis e 3) capilares, que levam sangue aos tecidos, para fornecer
oxigênio as células, estes ligam artérias as veias (DVORAK, 2002; BATES DO,
HARPER SJ, 2002).
A angiogênese é o processo de formação de vasos sanguíneos a partir de
vasos preexistentes, que ocorre em condições fisiológicas e patológicas. É um
fenômeno complexo no qual participam inúmeras moléculas que estimulam e inibem
a formação dos neovasos (SAGHIRI, 2015).
As células endoteliais estão presentes dentro dos vasos sanguíneos,
apresentando a capacidade de se comunicar com tecidos e células vizinhas,
fornecendo citocinas, fatores de angiocina, quimicinas, entre outros metabólicos
(GEUDENS e GERHART, 2011). Estudos demostram que as células endoteliais
regulam o desenvolvimento ósseo e que os processos de angiogênese e osteogênese
estão interligados, ou seja, as células ósseas e sanguíneas trabalham em conjunto,
no que é chamado de feedback positivo estabelecendo o desenvolvimento adequado
do esqueleto (KUSUMBE, RAMASAMY e ADAMS, 2014).

2.2 TECIDO ÓSSEO

O tecido ósseo é um tecido conjuntivo, formado por células da matriz óssea,
que é um componente extracelular mineralizado. As funções do osso são: dar suporte
para os tecidos moles, proteção aos órgãos vitais, reservatório de cálcio e fosfato e
também participa da hematopoiese. O osso é formado por uma rede de hidroxiapatita
e proteínas que compõe a matriz óssea. Sua estrutura é renovada por células que
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compõe este tecido: osteoblastos, que tem a função de formar o osso, sintetizando a
parte orgânica da matriz, os osteoclastos que reabsorvem o tecido ósseo e os
osteócitos, responsáveis pela manutenção da matriz óssea (WATROUS,1989;
JUNQUEIRA E CARNEIRO, 2008).
Os marcadores de formação óssea são produzidos por células osteoblásticas
ou derivados do metabolismo do procolágeno, já os marcadores de reabsorção são
derivados da degradação de moléculas, produtos de osteoclastos ou degradação do
colágeno (HLAING, COMPSTON, 2014).

2.3 OSTEÓCITOS

Os osteócitos possuem um papel importante no controle dos osteoblastos e
osteoclastos (DATTA et al.; 2008; XIAO et al.; 2016). Estas células são fusiformes e
achatadas e se localizam no interior das lamelas do osso trabeculado e cortical. São
envolvidos por uma matriz extracelular que formam lacunas e estão ligadas por uma
rede de canais finos chamados de canalículos, os quais são ocupados por finas
extensões do citoplasma dos osteócitos, permitindo o contato com as células ao redor
(CAPULLI et al.; 2014; STAINS et al.; 2014). Os canalículos possuem um papel
importante na vitalidade destas células, pois é através deles que ocorrem as trocas
metabólicas entre as células e os fluidos orgânicos (STAINS et al.; 2014).
O osteócito é formado a partir de um osteoblasto envolto por um osteóide. O
osteoblasto, agora chamado de osteócito, tem atividade reduzida, apresentando um
contato fundamental com as outras células e mantendo a integridade óssea (GUO et
al.; 2010).
A transformação do osteoblasto em osteócitos requer uma série de mudanças
morfológicas no recém-formado osteócito e a formação de prolongamentos é uma das
primeiras mudanças. Durante o processo de transição, as células diminuem a
expressão de fosfatase alcalina, aumentam a expressão de osteocalcina e passam a
expressar metaloproteinases MT1-MMP, relacionadas ao número e tamanho dos
prolongamentos celulares, além de outras moléculas importantes como a Capping
actin protein (CapG), necessária para que ocorra o rearranjo do citoesqueleto (GUO
et al.; 2010; STAINS et al.; 2014).
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A atividade funcional e morfologia variam de acordo com o tempo da célula.
Osteócitos jovens apresentam muitas características de osteoblastos, porém com
menor atividade de síntese e volume celular. Osteócitos mais velhos, localizados mais
profundamente, nas lacunas do osso calcificado, apresentam volume celular mais
reduzido e grande acúmulo de glicogênio no citoplasma (CAPULLI et al.; 2014;
FLORENCIO-SILVA et al.; 2015).

2.4 OSTEOBLASTOS

Os osteoblastos representam de 4 a 6 % das células presentes no osso, tendo
a função de formação da matriz óssea formando os ossos em duas etapas: 1.
Deposição da matriz orgânica e 2. Sua mineralização (CAPULLI et al.; 2014).
Os osteoblastos são originários das células tronco mesenquimais (MSC).
Durante seu desenvolvimento ocorre a diferenciação celular e deposição da matriz
óssea, por meio de vias de sinalização e reguladores transcricionais que regulam a
diferenciação de células tronco mesenquimais em osteoprogenitoras. Esta
diferenciação também é estimulada por vários fatores endócrinos, parácrinos e
autócrinos nos diferentes estágios de manutenção celular (DATTA et al.;2008;
MOTTYL et al.; 2017).

2.5 OSTEOCLASTOS

Os osteoclastos são células que tem a função de reabsorção da matriz óssea.
Pré-osteoclastos mononucleares são recrutados para locais onde a matriz óssea será
reabsorvida e depois passam por um processo de fusão via DC-STAMP e/ou
ATP6VOd2, formando osteoclastos maduros multinucleares oriundos da linhagem de
monócitos/macrófagos (CAPULL et al.; 2014).
Os osteoclastos multinucleados são encontrados apenas em contato com a
superfície do osso, ou dentro de uma lacuna na matriz óssea formada por sua própria
atividade reabsorvida (lacuna de Howship), não circulando na corrente sanguínea
(CHARLES, ALIPRANTIS, 2014; FLORENCIO-SILVA et al.; 2015).
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O processo de formação de osteoclastos, também conhecido como
osteoclastogênese, é um mecanismo que ocorre pela regulação do sistema
RANK/RANKL/OPG a partir da proliferação de células progenitoras hematopoiéticas,
devido a ligação do M-CSF ao receptor expresso na superfície celular (cFms). A
ligação do M-CSF induz a autofosforilação do receptor, promovendo interações com
proteínas adaptadoras e indução de diferentes vias de sinalização intracelular como
ERK 1/2; PI3K e MAPKS (NAKAMICH et al.; 2017; XIAO et al.; 2016).

2.6 LEUCOTRIENOS

Os LTs são derivados do ácido aracdônico (AA) pela via 5-lipoxigenase (5-LO)
(Figura 1) envolvidos no recrutamento de leucócitos e na regulação da síntese de
citocinas (MEDEIROS et al., 2004). Durante a sua síntese, o AA liberado é
transformado, no envelope nuclear, em ácido 5-hidroperoxieicosatetraenóico (5HPETE) que, por ser instável, é rapidamente convertido em leucotrieno A4 (LTA4) pela
ação da 5-LO.
Essa enzima é transposta do citosol para a membrana nuclear e ativada pela
Proteína Ativadora da 5-lipoxigenase (FLAP) (MILLER et al., 1990). Ao final da via da
5-LO, o LTA4 é enzimaticamente hidrolisado e transformado em LTB4, pela ação da
LTA4 hidrolase, ou em LTC4 intracelular pela ação da enzima LTC4 sintase, que
catalisa a conjugação de LTA4 com glutationa reduzida. LTC4 intracelular é
transportado

através

da

membrana

e

convertido,

pela

ação

da

gama-

glutamiltransferase, em LTD4 e LTE4 (LEWIS & AUSTEN, 1984) (Figura 1). Para que
ocorram as ações biológicas do LTB4 é necessária a sua ligação aos receptores de
membranas, BTL1 e BTL2, acoplados a proteína G, sendo o primeiro de alta e o
segundo de baixa afinidade (YOKOMIZO et al., 2000). Além disso, o grupo dos
cistenil-LTs sinalizam por meio dos receptores específicos cisLT1 e cisLT2.
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Figura 1. Síntese de prostaglandinas e leucotrienos.
Fonte: http://www.ufrgs.br/laprotox/eicosanoids.htm

2.7 ENVOLVIMENTO DOS LEUCOTRIENOS EM CÉLULAS ÓSSEAS

Os LTs estão relacionados com o favorecimento da reabsorção e estudos
mostraram que estes mediadores suprimem a formação óssea pela modulação da
função dos osteoclastos e/ou osteoblastos (HIKIJI et al., 2009). Com isso, há vários
estudos que mostram o papel dos LTs na reabsorção óssea mediada por osteoclastos,
devido ao aumento do número e atividade de osteoclastos (MOURA et al.; 2014;
GARCIA et al.; 1996; GALLWINTZ et al.; 1993).
Os estudos sugerem que o LTB4 atua diretamente na reabsorção óssea por
meio da modulação positiva do número e/ou atividade dos osteoclastos. HIKIJI et al.,
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(2009) mostraram que os osteoclastos expressam BLT1, mais não BLT2 e produzem
LTB4. Além disso, a sinalização via BLT1 acoplada a proteína Gαi; e por meio da
ativação da proteína Rac1 aumenta a ativação de osteoclastos. A inibição do BLT1
diminui o desenvolvimento de doenças envolvendo reabsorção óssea como a
osteoporose (MOURA et al.; 2014; GARCIA et al.; 1996; GALLWINTZ et al.; 1993).

2.8 ENVOLVIMENTO DOS LEUCOTRIENOS NO TECIDO VASCULAR

A ativação da via da 5-LO no âmbito vascular requer a presença de novas
formas de comunicação com genes transmissores, resultando na geração de
metabólitos produzidos pela 5-LO e no aumento da expressão de receptores para os
metabólitos nas células vasculares. Os LTs, os principais produtos dessa via, são
mediadores da inflamação vascular iniciada pelos leucócitos e sustentados ou
propagados por geração amplificada de metabólitos e pelo efeito nas células
endoteliais e células musculares lisas vasculares. Os LTs atuam aumentando a
permeabilidade celular, o estresse oxidativo e modulando a migração de células
musculares lisas vasculares e o tônus arterial. A ativação da 5-LO também está
relacionada ao progresso da placa, à estabilidade da placa, à ativação de
metaloproteinases

de

matriz,

à

propensão

a

eventos

coronarianos

e

cerebrovasculares e à evolução dos aneurismas da aorta. As variáveis genéticas na
ativação da proteína têm sido associadas ao aumento do risco cardiovascular
(OSHER et al., 2006). Além disso, o tratamento com LTB4 induz a angiogênese pela
superexpressão do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) (KIM et al.; 2009).

2.9 FATOR DE CRESCIMENTO ENDOTELIAL VASCULAR (VEGF)

O VEGF é membro de uma família de citocinas que exercem funções críticas
na angiogênese fisiológica, patológica e na linfangiogênese. Estudos iniciais
descreveram a purificação parcial de uma proteína capaz de induzir permeabilidade
vascular em pele de cobaia. Essa proteína foi nomeada fator de permeabilidade
vascular (VPF) e foi apresentada como reguladora específica de permeabilidade de
vasos sanguíneos tumorais (DVORAK, 2002).
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Em 1989, Ferrara e cols. relataram a purificação e sequenciamento de um
mitógeno de célula endotelial específico que chamaram de fator de crescimento do
endotélial vascular (VEGF). No mesmo ano, Connolly e cols descreveram a clonagem
do cDNA do VPF (FERRARA, 2002).
O VEGF pertence a um grupo de glicoproteínas diméricas das quais fazem
parte o fator de crescimento placentário (PGF), VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D,
VEGF-E VEGFF (Figura 2). Eles compartilham uma estrutura comum de oito resíduos
de cisteína no domínio de homologia do VEGF. Destes, o VEGF-A, ou apenas VEGF,
é o fator mais bem estudado e compreendido. A ativação do VEGF desencadeia
diversas rotas de sinalização intracelular que resultam em proliferação, sobrevivência,
mitogênese, migração e diferenciação das células endoteliais, assim como sua
atuação no aumento da permeabilidade vascular. A transcrição do mRNA do VEGF
pode ser induzida pela secreção de diferentes fatores de crescimento e citocinas,
incluindo, PDGF, EGF, TNF-α, TGF-α e IL-1. (FERRARA, 2003).

Figura 2. Representação esquemática da ligação das diferentes moléculas do VEGF a seus receptores
e ativação das diferentes rotas bioquímicas envolvidas no processo angiogênico.
Fonte: http://hdl.handle.net/10183/163460
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O VEGF induz a angiogênese atuando diretamente nas células endoteliais ao
se ligar e ativar receptores de membrana pertencentes à família de receptores tirosina
quinase. Eles são conhecidos como VEGFR-1 (fms-like tyrosine kinase 1 ou Flt-1),
VEGFR-2 (fetal liver kinase, Flk-1 ou KDR) e VEGFR-3 (fms-like tyrosine kinase 4,
Flt4). VEGFR-1 e VEGFR-2 são expressos nas células do endotélio vascular. VEGFR2 e VEGFR-3 são os principais receptores da sinalização nas células endoteliais dos
vasos sanguíneos e linfáticos, respectivamente. Além desses, também atuam como
receptores para alguns membros da família VEGF as neuropilinas 1 (NRP-1) e 2
(NRP-2) que são receptores para semaforinas (proteínas de membrana que agem no
crescimento do cone axonal) (ROY,2006).
O VEGF pode ser o alvo da ligação entre células endoteliais-ósseas. Isso
acontece porque ambas células secretam o LTB4 e o tratamento com LTB4 exógeno
aumenta a expressão de VEGF em células endoteliais (TOMBRAN-TINK e
BARNSTABLE, 2004).

3 PROPOSIÇÃO
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3 PROPOSIÇÃO

3.1 OBJETIVO GERAL

Neste estudo avaliamos a contribuição do LTB4 pelas células endoteliais na
osteogênese.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Investigamos a resposta dos osteoblastos frente aos tratamentos:

1. Com o meio condicionado das células endoteliais que foram submetidas ou
não ao estímulo com LTB4 exógeno.
2. Com o LTB4 exógeno, seu inibidor MK 886 e o antagonista do receptor
BLT1, U75302.

Assim, foram realizados os ensaios de viabilidade e proliferação celular por
meio do MTT e citometria de fluxo, os funcionais de diferenciação e mineralização por
meio da atividade da fosfatase alcalina e Alizarina Red, respectivamente; a expressão
de marcadores inflamatórios, de formação óssea e angiogênese por meio do qRTPCR e western blotting.

4 MATERIAIS E MÉTODOS
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4 MATERIAIS E MÉTODOS

Todos os experimentos com animais foram realizados após aprovação da
Comissão de Ética no Ensino e Pesquisa em Animais da Faculdade de Odontologia
de Bauru (CEEPA-FOB/USP), Processo N°006/2017.

4.1 ISOLAMENTO E CULTURA DE CÉLULAS ENDOTELIAIS DE AORTA

Camundongos C57BL/6J, com 8 semanas de idade foram eutanasiados com
dose letal de anestésico (Tiopental 150 mg/Kg + Lidocaína 10 mg/ml) via
intraperitoneal e utilizados para o isolamento das células endoteliais como
previamente descrito por KOBAYASHI et al., (2005). O abdômen foi incisado e o tórax
aberto para expor o coração e os pulmões. A aorta foi lavada com solução de heparina
1000 U/mL em PBS e dissecada do arco aórtico até a aorta abdominal. Após isso, a
mesma foi imersa em meio de cultura contendo 20% de soro fetal bovino (FBS) e 1000
U/mL de heparina. Os tecidos conectivo e adiposo foram removidos rapidamente com
o auxílio de pinças. Em seguida, a aorta foi cortada em pequenos pedaços, colocada
em placas de petri em solução de colagenase tipo II (2mg/mL de colagenase em meio
sem soro) e incubadas por 45 minutos a 37º C. Após a incubação, os pedaços do
tecido foram centrifugados a 1200 rpm por 5 minutos em TA e então o precipitado foi
ressuspendido em DMEM suplementado com 20% de FBS e colocado em garrafas de
cultivo previamente tratadas com colágeno tipo I. Após 2 horas de incubação, o meio
foi trocado, para remover as células vasculares do músculo liso (VSMC), em DMEM
suplementado

com

20%

de

FBS,

2

mM

de

L-glutamina,

1%

de

penicilina/estreptomicina, aminoácidos não essenciais 1x, piruvato de sódio 1x, 25 mM
de HEPES (pH 7,0 – 7,6), 100 µg/mL de heparina e 100 µg/mL do suplemento para o
crescimento de células endoteliais ECGS. As células aderentes foram cultivadas por
10 dias a fim de aumentar o número de células para os experimentos posteriores
(Figura 3).
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Figura 3. Cultura primária de células endoteliais da aorta dos animais C57BL/6J.

4.2 ISOLAMENTO DE OSTEOBLASTOS DE CALVARIA

Animais C57BL/6J entre 7 e 9 dias de idade foram eutanasiados e suas
calvárias foram removidas como previamente descrito por Marzia et al. 2000. Após
remoção das calvárias as mesmas foram colocadas em HBSS e digeridas em solução
de 2,5 mg/mL de colagenase e 1 mg/mL de tripsina por três vezes em agitação no
banho maria a 37ºC. A primeira digestão foi realizada por 15 minutos, e após isso a
solução foi descartada (por conter fibroblastos). A segunda digestão foi realizada por
30 minutos, seguido de centrifugação a 1250 rpm à temperatura ambiente (TA) por 5
minutos. O sobrenadante foi descartado e o pellet ressuspendido em meio de cultura
completo (DMEM+10% de soro fetal bovino (SFB)), colocado em garrafas de cultura
e mantido em estufa de CO2. A terceira digestão foi realizada por 45 minutos e após
esse tempo foram realizados os mesmos procedimentos das células obtidas na
segunda digestão. As células foram plaqueadas e cultivadas em condições padrão,
em DMEM contendo 10% de FBS e 1% de penicilina/estreptomicina (Figura 4).
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Figura 4. Cultura primária de osteoblastos obtidos da calvária de animais C57BL/6J).

4.3 TRATAMENTO DAS CÉLULAS COM INDUTORES OSTEOGÊNICOS, LTs,
INIBIDORES E ANTAGONISTAS

Após a adesão celular, os osteoblastos foram tratados com meio osteogênico
(MO) (DMEM com 10% de FBS, 1% de antibiótico e suplementado com 50µg/mL de
ácido ascórbico e 10mM de β-glicerofosfato) para a diferenciação celular. Em seguida
as células foram tratadas ou não (controle) com LTB4 a 10-8 M (JIANG et al., 2005), o
inibidor da síntese de LTs MK 886 na concentração de 10-6 M e com o antagonista do
receptor do LTB4, U75302 na dose de 10-7 M e, dos receptores dos CysLTs, MK 571
na concentração de 10-6 M (SECATTO et al., 2014; PERES et al., 2007) pelos
períodos de 4 até 21 dias. No grupo controle, as células foram incubadas com a
mesma porcentagem de veículo controle (DMSO ou etanol). O meio de cultura foi
trocado a cada três dias de cultivo celular. O tratamento das células endoteliais foi
realizado nas mesmas condições dos osteoblastos, porém sem a adição dos indutores
da osteogênese ácido ascórbico e β-glicerofosfato.
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4.4 PREPARO DO MEIO CONDICIONADO DAS CÉLULAS ENDOTELIAIS E
TRATAMENTO DOS OSTEOBLASTOS

Células endoteliais primárias foram previamente tratadas (CM-EC-LTB4) ou
não (CM-EC) com LTB4 a 10-8M e incubadas por até 4 dias. Após incubação o meio
condicionado foi coletado e armazenado adequadamente a -80ºC para os
experimentos posteriores. Para o tratamento dos osteoblastos, o meio condicionado
de 4 dias foi diluído em 50% em meio de cultura fresco DMEM suplementado com
10% de FBS e as células foram cultivadas por até 21 dias. O meio foi trocado a cada
3 dias.

4.5 ENSAIO DE VIABILIDADE CELULAR POR MTT

Para avaliar a viabilidade das células, por meio do ensaio de MTT, os
osteoblastos foram cultivados e incubados a 37°C em estufa contendo 5% de CO2 até
atingirem a subconfluência. Após isso, as células foram tripsinizadas e plaquedas em
placas de 96 poços na densidade celular de 3x103. Após 48 horas de adesão, as
células foram tratadas ou não (controle) com o LTB4, seu inibidor, antagonista ou meio
condicionado das células endoteliais (CM-EC ou CM-EC-LTB4) e cultivadas por 4 dias.
Após isso, os poços foram lavados com 200 µL de PBS e foi adicionado à solução de
MTT (0,5 mg/mL em meio de cultura sem soro). As células foram incubadas por 4
horas e após isso, foi adicionado 200 µL de dimetilsulfóxido (DMSO) por poço para a
diluição dos cristais de formazan produzidos. Após 30 minutos, foi realizada a leitura
das placas em espectrofotômetro a 550 nm.

4.6 ANÁLISE DA PROLIFERAÇÃO CELULAR POR CITOMETRIA DE FLUXO

A proliferação celular foi realizada por meio da marcação das células com o
composto fluorescente CFSE (carboxyfluorescein diacetate, succinimidyl ester) e
avaliada por citometria de fluxo. Para tanto, osteoblastos na densidade de 1x105 (por
condição experimental), foram marcados com CFSE (concentração de 10 µM) por 10
min a 4ºC, conforme o protocolo do fabricante (MOLECULAR PROBES, EUGENE,
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OR, USA). Após a lavagem com PBS 1X as células marcadas foram plaqueadas em
placas de 6 poços e após 48 horas de adesão o meio foi substituído pelo meio de
cultura contendo os tratamentos com LTB4, MK 886, U75302, CM-EC ou CM-ECLTB4. Após 48 horas do início do tratamento, as células foram tripsinizadas e
adquiridas subsequencialmente em citometro de fluxo (FACSCALIBURTM, BD
BIOSCIENCE, SAN DIEGO, CA). As análises foram feitas pelo programa CellQuest
(CellQuest software, BD).

4.7 ENSAIO DA ATIVIDADE DE FOSFATASE ALCALINA (ALP)

Para avaliar se o LTB4 exógeno modula a diferenciação de osteoblastos, as
células foram cultivadas ou não (controle) com LTB4 em diferentes concentrações (107M, 10-8 M e 10-9 M), por 4, 7 e 14 dias. Assim, as células foram fixadas em 4% de
paraformaldeído por 10 minutos e lavadas por duas vezes com PBS. O lisado celular
foi obtido pela adição de 200µL de tampão contendo 10mM de Tris pH 7,5; 0,5 mM
MgCl2 e 0,1% Triton X-100. A atividade da ALP foi determinada através do meio de
reação (solução contendo tampão glicina (25mM, pH 9,4), acrescido de 2mM de MgCl2
e 1mM de pNPP). As placas foram incubadas por 30 minutos a 37ºC e em seguida
50µL de amostra (diluição da amostra 1:1) foi adicionada ao meio de reação. A placa
foi mantida a 37ºC por 30 minutos. A reação foi paralisada com NaOH 1M e o produto
final (p-nitrofenol) foi quantificado a 405nm em espectrofotômetro. Os resultados
foram expressos como atividade em nmol de p-nitrofenol x min-1 x mg-1 de proteína
(OLIVEIRA et al., 2017).

4.8 ENSAIO DE MINERALIZAÇÃO
Osteoblastos foram plaqueados na densidade de 4 x 104 em placas de 24
poços. Após a aderência, as mesmas foram tratadas ou não com LTB4, MK 886,
U75302, CM-EC ou CM-EC-LTB4. A mineralização foi avaliada por coloração com
Alizarina Red S (Sigma®). Após 21 dias de cultivo, os sobrenadantes foram
descartados e as células foram lavadas com PBS 1X seguido da fixação com
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formaldeído 4% por 10 minutos em temperatura ambiente (TA). As células foram
incubadas com solução de alizarina 2% pH 4,2 por 10 minutos TA seguido de 3
lavagens com H2O ultrapura. As placas foram fotografadas utilizando a câmera El
Logic 100 Imaging System e analisadas pelo programa Kodak, Molecular Imaging
software v.4.5.
A análise quantitativa da coloração foi avaliada pelo método colorimétrico
segundo Da Silva et al. (2011). Após as placas estarem totalmente secas, foram
adicionados 280 µL de ácido acético a 10% diretamente em cada poço corado com
vermelho de alizarina. A placa foi submetida à agitação por 30 minutos à TA. O
conteúdo de cada poço foi transferido para tubos tipo eppendorf, que foram aquecidos
a 85º C por 10 minutos e depois mantidos em gelo por 5 minutos. Os tubos foram
centrifugados a 20.000g por 15 minutos e 100 µL do sobrenadante de cada tubo foi
transferido para poços de placas com 96 poços. Posteriormente, foi adicionado 40 µL
de hidróxido de amônia a 10% em cada poço para neutralização do ácido. A
absorbância foi medida em espectofotômetro a 405 nm, sendo a formação de matriz
mineralizada expressa como densidade óptica (D.O.).

4.9 qRT‐PCR

Para avaliar a expressão gênica de marcadores inflamatórios, de formação
óssea e de angiogênese, como o Alox5, BLT1, ALP, BGLAP (osteocalcina), OPG
(osteoprotegerina), RANKL e VEGF, o mRNA dos osteoblastos foi isolado utilizandose o Kit de extração RNeasy mini kit-74106 e DNase-79254 (Qiagen). 2 µg de RNA
foram reversamente transcritos e o equivalente a 0,1 µg foi utilizado para reações de
PCR. qRT-PCR foi realizado utilizando-se o Sensi mix Hi-Rox SYBR Green (Bioline).
Os resultados foram expressos como vezes de aumento no qRT-PCR e normalizados
pelo gene constitutivo GAPDH.
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4.10 WESTERN BLOT

Para a extração de proteína total, osteoblastos e células endoteliais foram
lisados em tampão RIPA (50 mM Tris–HCl, pH 7,5, 150 mM NaCl, 1% Nonidet P-40,
0,5% Deoxicolato de sódio, 0,1% SDS) contendo um cocktail de inibidores de
protease. As amostras foram coletadas e congeladas a -80ºC para posterior análise.
Posteriormente, as proteínas extraídas foram corridas em gel de acrilamida a 10% no
sistema de SDS-PAGE e transferidas para membranas de fluoreto de polivinilideno
(PVDF). Os blots foram incubados overnight com o anticorpo primário para VEGF,
RANKL e OPG. Após isso, os mesmos foram lavados e incubados com o anticorpo
secundário conjugado com HRP por 1 hora em TA. As membranas foram reveladas
pelo kit de quimioluminescência (ECL), escaneadas e as bandas foram analisadas por
meio do Programa Image J.

4.11 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os dados foram submetidos ao teste de normalidade de acordo com o método
de Kolmogorov e Smirnov, onde o valor de p >0,10 utilizando o programa GraphPad
Prism. Posteriormente, os resultados foram analisados e submetidos à análise de
variância ANOVA, seguido pelo teste de Tukey (GraphPad Prism). A significância foi
dada quando P<0,05.

5 RESULTADOS
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5 RESULTADOS

5.1 AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE CELULAR

Com o intuito de avaliar o efeito do LTB4 na viabilidade dos osteoblastos frente
aos estímulos exógenos e ao meio condicionado das células endoteliais, foi realizado
o ensaio de MTT no período de 4 dias. Os resultados do MTT mostraram uma
diminuição da viabilidade pelo inibidor de LTB4 MK 866 em relação ao controle e um
aumento da viabilidade celular no grupo tratado com o CM-EC-LTB4 quando
comparado ao MK 866 (P<0.05) (Figura 5)

Figura 5: Ensaio de viabilidade celular em osteoblastos tratados ou não (controle) com LTB4 10-8 M,
seu inibidor MK 886 10-6 M, o antagonista do BLT1 U75302 a 10-7 M, CM-EC-Controle 4 dias e CM-ECLTB4 10-8 M 4 dias. Representação de 3 experimentos independentes (N=8). *Representa diferenças
estatísticas onde o P<0,05, comparando-se entre o grupo controle e tratados. Anova-1 critério
(*P<0,05).
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5.2 PROLIFERAÇÃO CELULAR

A proliferação dos osteoblastos foi avaliada por citometria de fluxo utilizando o
composto fluorescente CFSE (carboxyfluorescein diacetate, succinimidyl Ester). O
CFSE se difunde passivamente pelas células e é transferido às células-filhas, de
maneira que a cada divisão a intensidade de fluorescência é dividida pela metade. A
figura 6 mostra o perfil das células no tempo 0 (imediatamente posterior a marcação
com CFSE), com 2 e 4 dias (tempo de análise da proliferação) tratadas ou não com
os estímulos exógenos. A figura 6A mostra o histograma do perfil de proliferação dos
osteoblastos controle, com 0, 2 e 4 dias. No momento 0, a intensidade de
fluorescência é da ordem de 103, e após 4 dias, está é da ordem de 101, demonstrado
pelo deslocamento à esquerda da curva, que houve extensa proliferação celular
durante esse período. As figuras 6B-D revelam histogramas dos grupos LTB4, MK 886
e U75302 em comparação com o controle, respectivamente, no período de 2 dias e,
as figuras 6E-G representam histogramas da proliferação de osteoblastos tratados
com os mesmos estímulos, porém, com 4 dias. Os resultados da triplicata mostram
que o tratamento com LTB4 ou seu inibidor e antagonista não promoveu um aumento
significativo da proliferação celular em relação ao controle (P>0,05) (Figura 6H).
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Figura 6: Histogramas e quantificação do efeito do LTB4, seu inibidor e antagonista na proliferação
de osteoblastos realizados por citometria de fluxo no período de 72 horas. A) Representação do
perfil proliferativo do grupo controle nos tempos 0 (cinza), 2 dias (laranja) e 4 dias (azul). B)
Comparações entre os grupos controle e LTB4, com 2 dias. C) Comparações entre o controle e MK
886, 2 dias. D) Comparações entre o controle e U75302, 2 dias. E) Comparações entre os grupos
controle e LTB4, com 4 dias. F) Comparações entre o controle e MK 886, 4 dias. G) Comparações
entre o controle e U75302, 4 dias. H) Quantificaçāo da proliferação com 2 e 4 dias. Os resultados
da triplicata experimental representam a média ± SD dos valores. N=3. Anova-1 critério (P>0,05).
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5.3 FOSFATASE ALCALINA

A figura 7 mostra a atividade da ALP de osteoblastos primários de animais
C57BL/6J suplementados com meio osteogênico, nos períodos de 4, 7 e 14 dias. Os
resultados mostraram que houve uma diminuição da atividade de ALP nos períodos
de 4 e 7 dias quando os osteoblastos foram tratados com LTB4 na concentração de
10-7M (P<0,05). As menores concentrações de LTB4 (10-8 M e 10-9 M) não modularam
a atividade da ALP quando comparadas ao controle. (P<0,05). No entanto, com 7 dias,
a atividade da ALP foi diminuída pelo LTB4 a 10-7 M quando comparada ao controle e
depois grupos tratados (P<0,05). No período de 14 dias não houve diferença
significativa entre os grupos (P>0,05).

Figura 7. Atividade de fosfatase alcalina de osteoblastos primários suplementados com meio
osteogênico por 4, 7 e 14 dias. As células foram tratadas com o LTB4 nas doses de 10-7 M, 10-8 M e 109
M a cada 3 dias. Os resultados representam a média da atividade enzimática em nmol de p-NP/minuto
pela quantidade de proteína total em mg ±SD. Representaçāo de 3 experimentos independentes (N=3).
Anova-1 critério. *Representa diferenças estatísticas entre os grupos tratados e controle (*P<0,05.
**P<0,01. ***P<0,001).
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5.4 EFEITO DO LTB4 NA MINERALIZAÇÃO DE OSTEOBLASTOS
Investigamos aqui se o LTB4, seu inibidor, antagonista do receptor BLT1 e
principalmente se as células endoteliais, que foram tratadas ou não com LTB4 são
capazes de modular a mineralização óssea, por meio do ensaio colorimétrico
vermelho de alizarina. As células foram tratadas com o meio osteogênico e avaliadas
por até 21 dias. Os resultados demonstraram que houve um aumento da deposição
de cálcio promovida pelo tratamento com o CM-EC, e inibição da mineralização sob o
estimulo com CM-EC-LTB4 quando comparados ao controle (P<0,05). Os
osteoblastos dos demais grupos estudados não foram modulados pelos tratamentos
exógenos (P<0,05) (Figura 8).

A

Controle

LTB4 10-8M MK 886 10-6M U7530210-7M

B

CM-EC-4d CM-EC-LTB4-4d

C

Figura 8: Mineralização de osteoblastos primários no período de 21 dias, por vermelho de alizarina. AB) Imagens da deposição de cálcio dos osteoblastos tratados ou não com LTB4 (10-8 M), MK886 (10-6
M), U75302 (10-7 M), CM-EC e CM-EC-LTB4. C) Quantificação dos nódulos mineralizados produzidos
pelos osteoblastos. Representação de 1 experimento independente (N=3). *Representa diferenças
estatísticas, em relação ao controle. ANOVA-1 critério (**P<0,01).
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5.5 EFEITO DO LTB4 NA EXPRESSÃO GÊNICA DE OSTEOBLASTOS
A análise da expressão gênica em osteoblastos foi realizada após o estímulo
com LTB4 a 10-8 M, MK 886 10-6 M, U75302 10-7 M, CM-EC e CM-EC-LTB4 em
períodos iniciais (4 dias) e tardios (14 dias) da diferenciação osteogênica avaliandose, 1. O efeito das células endoteliais mediadas ou não pelo LTB4, e 2. O efeito dos
estímulos exógenos (LTB4, MK 886 e U75302) na diferenciação osteoblástica.
Resultados mostraram que o tratamento com o meio condicionado das células
endoteliais estimuladas ou não com o LTB4 aumentou a expressão do receptor BLT1
com 4 dias (Figura 9C), ALP com 4 e 14 dias (Figura 9E-F), BGLAP (Figura 9H) e
OPG (Figura 9L) com 14 dias e diminuiu a expressão de RANKL (Figura 9J) e VEGF
(Figura 9N) ambos no período de 14 dias em relação ao controle e aos demais grupos
tratados (P<0,05). Em adição, não houve modulação da expressão do Alox5 em
osteoblastos estimulados pelo CM-EC ou CM-EC-LTB4 (P>0,05) (Figura 9A-B). Com
relação aos efeitos dos estímulos exógenos, o tratamento com LTB4, MK 866 e
U75302 aumentou a expressão do Alox5 em osteoblastos com 4 dias de cultivo
(Figura 9A). Além disso, o inibidor da síntese de LTB4, MK 866 inibiu a expressão de
VEGF em relação ao controle(P<0,05) (Figura 9N).
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Figura 9: Expressão gênica em osteoblastos primários de animais C57BL/6J tratados ou não com LTB4, MK886, U75302, meio condicionado de
células endoteliais (CM OBL) e meio condicionado das células endoteliais que foram tratadas com LTB4 (CM-OBL-LTB4) nos períodos de 4 e 14
dias. A-B) Alox-5, C-D) BLT1, E-F) ALP, G-H) BGLAP (OCN), I-J) RANKL, K-L) OPG, M-N) VEGF. Os dados apresentados são resultados da
média, ±SD de 2 experimentos independentes (N=3). *Representa diferenças estatísticas. Anova-1critério (*P<0,05. **P<0,01. ***P<0,001).
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5.6 WESTERN BLOTTING

Resultados da análise densitométrica dos blottings demonstraram que o meio
condicionado das células endoteliais aumentou a produção de RANKL quando
comparado ao controle (P<0,05) (Figura 10B). Porém, os estímulos com LTB4, MK
886, U75302 ou MC-OBL-LTB4, não modularam a produção de RANKL, OPG, VEGF
durante a diferenciação osteogênica (P>0,05) (Figura 10B-D).

Figura 10: Expressão protéica em osteoblastos tratados ou não (controle) com LTB4, MK886, U75302,
meio condicionado de células endoteliais (CM-OBL) e meio condicionado das células endoteliais que
foram tratadas com LTB4 (CM-OBL-LTB4) nos períodos de 4 dias, por Western blotting. A) Imagem
representativa dos blottings para RANKL, OPG, VEGF e α-tubulina. B) Análise densitométrica do
RANKL. C) OPG. D) VEGF. Os valores foram normalizados pela α-tubulina (N=3). Os dados
apresentados são resultados da média, ±SD de 3 experimentos independentes (N=3). *Representa
diferenças estatísticas em relação ao controle. Anova-1critério (*P<0,05. **P<0,01. ***P<0,001).
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Este trabalho demonstrou que as propriedades pró-angiogênicas das células
endoteliais, submetidas ou não ao tratamento com o LTB4, podem regular a formação
óssea. A liberação de seus mediadores no meio de cultura parece desempenhar um
papel importante na modulação dos osteoblastos. Diversos trabalhos comprovaram a
ligação entre células ósseas e endoteliais, mostrando a regulação da angiogênese
pelo tecido ósseo, sob condições fisiológicas ou patológicas, mas pouco se sabe
sobre a mediação da osteogênese pelas células endoteliais.
A conexão entre o osso e a vasculatura foi relatada pela literatura, onde células
endoteliais e ósseas trabalham em conjunto por meio de sinalização parácrina
ajudando entre si a estabelecer o desenvolvimento adequado do esqueleto
(KUSUMBE et al., 2014; RAMASAMY et al., 2014). Mediadores como o fator de
crescimento endotelial vascular (VEGF), fator induzido por hipóxia (HIF),
metaloproteínases de matriz (MMPs), fator de transcrição relacionado ao Runt 2
(Runx2), proteínas morfogenéticas ósseas (BMPs) e o fator de crescimento derivado
de plaquetas (PDGF-BB) são liberados pelas células ósseas, regulando a
sobrevivência e a função das células endoteliais, além de promoverem a
vascularização durante a formação óssea endocondral. Além disso, os mediadores
VEGF, OPG, óxido nítrico sintase 2 (NOS2), BMP-2, fator de crescimento fibroblástico
básico (bFGF) e o Noggin são liberados pelas células endoteliais para regular funções
osteoblásticas e osteoclásticas, a sobrevivência e formação do osso metafisário
(HORWITZ et al., 2010; CLARKIN et al., 2010; GOTZ et al., 2012). Assim, a
comunicação ente células ósseas e endoteliais é essencial para a homeostasia óssea,
e a regulação imperfeita de suas interações resultam na formação óssea
defeituosa/incompleta (HORWITZ et al., 2010; CLARKIN et al., 2010; GOTZ et al.,
2012).
A angiogênese é necessária para o desenvolvimento, remodelação e
reparação da maioria dos tecidos, incluindo o osso. No esqueleto, o surgimento de
osteoclastos e condroclastos, células que reabsorvem osso e cartilagem
respectivamente, coincide com a invasão de vasos sanguíneos. Assim, a formação de
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novos capilares e a reabsorção da matriz mineralizada são eventos essenciais para a
morfogênese e crescimento ósseo (NAKAGAWA,2000).
O LTB4 é considerado o mais potente entre os demais LTs, possuindo efeitos
imunomodulatórios e pró-inflamatórios, como a indução de quimiotaxia de leucócitos,
produção de espécies reativas de oxigênio e citocinas pró-inflamatórias como
interleucina (IL) -1, IL-6 e interferon- , além de induzir a produção de citocinas
antiinflamatórias, como IL-4 e IL-10 (LOPES at al., 2018).
O papel dos LTs no contexto ósseo e angiogênico foi estudado separadamente.
A produção de LTs é estimulada em doenças inflamatórias como artrite reumatóide
(KLICKSTEIN et al., 1980, DAVIDSON et al. 1983, AHMADZADEH et al., 1991),
osteoartrite (PELLETIER et al., 2001, LAUFER 2003) e periodontite (TSAI et al., 1998,
BAROUKH et al., 1990) e possuem um papel importante no remodelamento atuando
no processo de reabsorção óssea (OLIVEIRA 2017). As células endoteliais expressam
o receptor de LTB4 chamado BLT1 e respondem ao LTB4 exógeno. O tratamento com
LTB4 induziu a angiogênese pela superexpressão do VEGF, o mediador mais
importante e essencial para a angiogênese (KIM et al., 2009).
Resultados do presente estudo mostraram que o estímulo com o LTB4 inibiu a
atividade da ALP, considerada um marcador inicial de formação óssea, evidenciando,
portanto, o seu papel na remodelação óssea. A análise da expressão gênica de
osteoblastos revelou que as células endoteliais promoveram a superexpressão de
genes relacionados à formação óssea como ALP, BGLAP e OPG e, inibiram
mediadores relacionados a reabsorção óssea como RANKL e VEGF.
O papel do VEGF no contexto ósseo está relacionado ao aumento da
reabsorção óssea e à sobrevivência de osteoclastos maduros (NAKAGAWA 2000).
Recente um estudo revelou a expressão de receptores de VEGF em condroclastos,
bem como em células endoteliais. Além disso, foi demonstrado que o VEGF induziu
osteoclastogênese com uma combinação de RANKL. Estes achados sugerem que o
VEGF pode regular a diferenciação dos osteoclastos, bem como a angiogênese
(NAKAGAWA 2000). Nossos resultados também mostraram que a inibição do LTB4
pelo MK 886, inibiu a expressão de VEGF, evidenciando o seu papel modulatório
neste fator pré-angiogênico. Além disso, outros fatores produzidos pelas células
endoteliais, presentes no meio condicionado inibiram a expressão do VEGF,
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sugerindo a promoção da formação óssea por esses mediadores. Além disso, este
estudo demonstrou que as células endoteliais (CM-EC), mas não as células
endoteliais mediadas pelo LTB4 (CM-EC-LTB4), aumentaram a mineralização óssea,
observados pelo aumento da deposição de cálcio em cultura de osteoblastos murinos
primários. Tais dados reforçam o papel dos LTs na osteoclastogênese já descritos na
literatura (NAKAGAWA 2000).
Curiosamente, esse mesmo perfil regulatório durante a diferenciação não foi
observado no processo de proliferação osteoblástica. Os fatores angiogênicos
produzidos pelas células endoteliais e até mesmo os estímulos exógenos parecem
não modular a produção de RANKL, OPG, VEGF e a proliferação celular nos períodos
iniciais da diferenciação osteogênica.
Essa interrelação entre a reabsorção óssea/cartilaginosa e a angiogênese
também ocorre em desordens ou patologias ósseas, como metástase óssea e artrite
reumatoide. Assim, o aparecimento simultâneo da reabsorção óssea/cartilaginosa e a
invasão por vasos sanguíneos sugerem que pode haver um modulador comum que
regula tanto a angiogênese como a reabsorção óssea/cartilaginosa (NAKAGAWA et
al.,2000). Portanto, a compreensão dos mecanismos de ligação entre esses tecidos é
de suma importância no contexto de doenças osteoinflamatórias e/ou condições de
reabsorção óssea.
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Baseado em nossos resultados, além de considerar os limites do trabalho,
podemos concluir:

•

Mediadores secretados pelas células endoteliais podem regular a
diferenciação osteogênica.

•

As células endoteliais mediadas pelo LTB4 inibiram a mineralização óssea.

•

As células endoteliais mediadas ou não pelo LTB4 modularam os
osteoblastos durante a diferenciação, mas não na proliferação celular.
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ANEXO A- Aprovação referente ao comitê de ética animal (CEEPA-FOB/USP)
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ANEXO B- Termo de doação dos animais da Universidade do Sagrado CoraçãoUSC-Bauru

