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RESUMO
VIANA, M. N. Estudos de efeitos de uma metaloproteinase de veneno ofídico
em células do músculo liso vascular: produção de fatores que modulam a
migração e proliferação dessas células e mecanismos envolvidos. 2018. 142 f.
Tese (Doutorado em: Imunologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade
de São Paulo, São Paulo, 2018.
As metaloproteinases, abundantes em venenos de serpentes da família Viperidae,
apresentam homologia estrutural e funcional com as metaloproteinases de
mamíferos (MMPs), cujos níveis estão elevados em doenças de natureza
inflamatória, como a aterosclerose. A metaloproteinase BaP1, do veneno da
serpente Bothrops asper, apresenta potente atividade inflamatória e constitui
ferramenta científica importante para o estudo das ações das MMPs. Durante a
aterosclerose, as células de músculo liso vascular (CMLVs) mudam do fenótipo
contrátil para sintético, migram para a camada subendotelial do vaso, liberam
mediadores inflamatórios e expressam MMPs. No entanto, o papel destas enzimas
na resposta inflamatória das CMLVs e a potencial relação deste efeito com a
migração das mesmas, não foi esclarecida. Neste estudo, investigou-se os efeitos
da BaP1 em CMLVs, quanto à 1) indução da migração; 2) liberação de diferentes
classes de mediadores inflamatórios e expressão de moléculas de adesão; 3)
indução da mudança fenotípica das CMLVs; 4) expressão e participação de
enzimas de síntese de prostaglandinas e de receptores de PGE2 na liberação deste
eicosanoide; 5) participação de eicosanoides e da IL-1β na migração e mudança de
fenótipo das CMLVs. Os resultados obtidos, a partir dos ensaios de transwell e
wound healing, mostraram que a BaP1(50nM) induziu a migração das CMLVs,
após 48 h, mas não a proliferação celular, observada pelo ensaio de ciclo celular.
Além disso, a metaloproteinase induziu aumento da liberação de PGE2 (1-48h),
LTB4 (1-3h), IL-1β (12-24h), MCP-1 (24-48h) e fractalcina (24-48h), mas não de
PGI2 e nem TXA2, analisados por ensaios de EIA e multiplex. Ainda, a BaP1
aumentou a expressão proteica de COX-2 (1° h) e de PGESm-1 (4° h), analisada
por Western blotting, e expressão gênica das sFLA2-IIA (30 min) e cFLA2-IVA (30
min), verificada por PCR em tempo real, sem alterar os níveis de COX-1, dos
receptores EP1, EP2, EP3 e EP4, de ICAM-1 e VCAM-1 e da iFLA2. A intervenção
farmacológica com os inibidores de COX-2 ou de FLA2 intracelulares reduziu a
liberação de PGE2 induzida pela BaP1. Além disso, o pré-tratamento das células

com o inibidor da FLAP e com os antagonistas do receptor de IL-1β ou do receptor
EP3 reduziu a migração celular induzida pela BaP1. Esta metaloproteinase também
induziu a mudança de fenótipo contrátil para o sintético, das CMLVs, verificada pela
diminuição da expressão de α-actina pelo ensaio de citometria de fluxo. A inibição
da COX-2 e da FLAP não alterou este efeito. Este conjunto de dados demonstra a
capacidade da BaP1 estimular diretamente as CMLVs para migração, liberação de
mediadores inflamatórios e a expressão de COX-2, PGESm-1, sFLA2-IIA e cFLA2IVA. A produção de PGE2 induzida pela BaP1 depende das FLA2s intracelulares,
com ativação das vias da COX-1 e -2. A migração das CMLVs, induzida pela BaP1,
depende da PGE2 via ativação do receptor EP3, do LTB4 e da IL-1β. Ainda, esta
metaloproteinase estimula a mudança fenotípica das CMLVs para o estágio
sintético, em que as CMLVs migram e proliferam. Os dados deste estudo, ao
demonstrarem que as metaloproteinases contribuem para o desenvolvimento de
eventos inflamatórios, em CMLVs, apontam um papel adicional desta classe de
enzimas em doenças de natureza inflamatória, como a aterosclerose.
Palavras-chave: Metaloproteinase. Prostaglandina E2. Migração. Célula de
músculo liso vascular. Inflamação.

ABSTRACT
VIANA, M. N. Studies on the effects of an ophidian venom metalloproteinase in
vascular smooth muscle cells: production of factors that modulate cell
migration and proliferation and mechanisms involved. 2018. 142 p. Ph. D. thesis
(Immunology) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2018.
Metalloproteinases are abundant enzymes in Viperidae family snake venoms and
exhibit structural and functional homology with mammalian matrix metalloproteinases
(MMPs). The levels of these enzymes are incresead in inflammatory diseases, such
as atherosclerosis. The BaP1 metalloproteinase from Bothrops asper snake venom
presents potent inflammatory activity and constitutes important scientific tool for the
study of the actions of MMPs. During atherosclerosis, vascular smooth muscle cells
(VSMCs) switch their phenotype from a contractile to a synthetic state, migrate into
the subendothelial vessel layer, release inflammatory mediators and express high
levels of MMPs. However, the role of these enzymes in the inflammatory response of
VSMCs and the potential relationship of this effect with cell migration have not been
clarified. In this study, we investigated the effects of BaP1 on CMLVs with focus on:
1) induction of cell migration; 2) release of different classes of inflammatory
mediators and protein expression of adhesion molecules; 3) induction of VSMCs
phenotype switching; 4) expression and participation of prostaglandin synthesis
enzymes and PGE2 receptors in the release of this eicosanoid; 5) participation of
eicosanoids and IL-1β in migration and phenotype switching of VSMCs. Results
obtained from the transwell and wound healing assays showed that BaP1 (50nM)
induced VSMCs migration after 48 h, but not cell proliferation, observed by the cell
cycle assay. In addition, this metalloproteinase caused release of PGE2 (1-48h), LTB4
(1-3h), IL-1β (12-24h), MCP-1 (24-48h) and fractalkine (24-48h), but not PGI2 and
TXA2, analyzed by EIA and multiplex assays. Furthermore, BaP1 increased protein
expression of COX-2 (1 h) and PGESm-1 (4 h), analyzed by western blotting and
gene expression of sFLA2-IIA (30 min) and cFLA2-IVA (30 min), evaluated by realtime PCR, without altering COX-1, EP1, EP2, EP3 and EP4, ICAM-1 and VCAM-1
and iFLA2 levels. Pharmacological intervention with COX-2 or intracellular FLA2
inhibitors reduced PGE2 release induced by BaP1. In addition, pretreatment of cells
with either a FLAP inhibitor, or IL-1β receptor, or EP3 receptor antagonist reduced
cell migration induced by BaP1. This metalloproteinase also induced conversion of

contractile VSMCs to an synthetic phenotype, as evidenced by decrease of α-actin
expression, analyzed by flow cytometry assay. Inhibition of COX-2 and FLAP did not
alter this effect. Altogether, these data demonstrate the ability of BaP1 to directly
stimulate VSMCs for migration, release of inflammatory mediators and expression of
COX-2, PGESm-1, sFLA2-IIA and cFLA2-IVA. PGE2 production induced by BaP1
depends on the intracellular FLA2s, with activation of COX-1 and -2 pathways.
VSMCs migration induced by BaP1 depends on PGE2 via EP3 receptor engagement,
LTB4 and IL-1β. Furthermore, this metalloproteinase stimulates VSMCs phenotypic
switching to a synthetic phenotype, in which these cells migrate and proliferate.
These data demonstrate that metalloproteinases can contribute to the development
of inflammatory events in VSMCs, evidencing an additional role of this class of
enzymes in inflammatory diseases, such as atherosclerosis.
Keywords: Metalloproteinase. Prostaglandin E2. Migration. Vascular smooth muscle
cells. Inflammation.
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1 INTRODUÇÃO
Os venenos de serpentes são misturas complexas de componentes orgânicos e
inorgânicos. Os estudos sobre as ações desses componentes têm proporcionado a
descoberta de várias moléculas, úteis para o entendimento de processos
fisiológicos, fisiopatológicos e farmacológicos, além do desenvolvimento de novos
fármacos e a adoção de estratégias terapêuticas mais eficazes para o tratamento de
doenças humanas. Nesse sentido, as metaloproteinases representam uma classe
importante de proteínas, encontradas em venenos de serpentes da família
Viperidae.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Metaloproteinases- Considerações Gerais
As metaloproteinases constituem uma classe de enzimas, que depende de
íons metálicos, principalmente o zinco (Zn2+), para a atividade catalítica e estão
envolvidas na clivagem de componentes da matriz extracelular e da membrana
basal, dentre os quais o colágeno, proteoglicanos e glicoproteínas (VISSE e
NAGASE; 2003). Para a grande maioria delas, a estrutura do sítio catalítico
apresenta uma sequência conservada de aminoácidos (histidina, ácido glutâmico, X,
X, histidina, X, X, glicina, X, X, histidina – HEXXHXXGXXH), em que X representa
qualquer resíduo de aminoácido, que se liga ao íon metálico. Essas enzimas são
encontradas em vertebrados, invertebrados e plantas (WOLSBERG et al., 1995;
MASSOVA et al., 1998). Devido à ampla distribuição, as metaloproteinases foram
divididas em 10 clãs, nos quais estão distribuídas 67 famílias e inúmeras subfamílias
(http://merops.sanger.ac.uk/). De particular interesse é o clã MA (também conhecido
como clã das metzincinas), em que estão incluídas as enzimas das famílias M10 e
M12, por agruparem as metaloproteinases matriciais (MMPs), as metaloproteinases
com domínio disintegrina adicional (ADAMs - a disintegrin and metalloproteinase) e
as metaloproteinases de venenos de serpentes (MVs) (TAKEDA et al., 2012;
WOLFSBERG et al., 1998; DAHLER et al., 1990; HOOPER, 1994; STOCKER e
AULD, 1990).
As MMPs participam de processos fisiológicos importantes, como a
remodelagem de tecidos, cicatrização, diferenciação, migração e apoptose celular
(DELCLAUX et al.,1996; MURPHY e KNAUPER, 1997; ZHANG et al., 1998;
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FRASER et al., 2001; FAVEEUW et al., 2001). O remodelamento controlado do
tecido vascular, por exemplo, a partir da síntese e degradação dos componentes da
matriz extracelular, é mantido pelas MMPs. Estas, por sua vez, têm sua atividade
regulada por inibidores teciduais, denominados TIMPs (tissue inhibitors of
metalloproteinases) (GALIS et al., 1994; 1995).

No entanto, quando ocorre um

desequilíbrio

de

entre

os

níveis

de

TIMPs

e

MMPs,

a

atividade

das

metaloproteinases modifica-se e acarreta um desequilíbrio entre a síntese e
degradação de componentes da matriz extracelular. Além da capacidade em
hidrolisar componentes de matriz extracelular, as MMPs também são importantes
para a proteólise de diversas moléculas não associadas à matriz, como mediadores
solúveis e proteínas de superfície celular (JOHNSON, 2007). Dessa maneira, em
condições em que há um aumento de atividade, as MMPs passam a ser importantes
em diversas condições patológicas, tais como, a aterosclerose. As ADAMs, por sua
vez, são expressas como proteínas transmembrânicas e são importantes em
processos fisiológicos, como a coagulação, angiogênese e reprodução e em
processos fisiopatológicos, como a inflamação (JIA et al., 1996; KRATZSCHMAR et
al.,1996; WESKAMP et al., 1996; HOWARD et al., 1996; BLACK et al., 1997;
GEARING et al., 1994). Em condições fisiológicas, as ADAMs são expressas,
constitutivamente, em CMLVs. No entanto, após estímulos injuriosos, ocorre um
aumento da expressão das mesmas neste tipo celular (DREYMUELLER et al.,
2012). Nesse sentido, a enzima conversora do fator de necrose tumoral- (TNF-),
ADAM-17 ou TACE, (TNF- Converting Enzyme), contribui para o processo
inflamatório, por sua capacidade de hidrolisar o precursor do TNF-, acoplado à
membrana celular, na posição Ala 76 - Val 77, liberando o domínio extracelular,
ativo, do TNF- (BLACK et al., 1997; GEARING et al., 1994). De modo similar às
MMPs, a ADAM-17 tem sua expressão aumentada em lesões ateroscleróticas, em
humanos e em modelos experimentais (CANAULT et al., 2006, 2007). Ainda, foi
demonstrado que a ADAM-17 cliva outras moléculas de superfície celular, como o
receptor de IL-6, a L-selectina, o TGF-β (transforming growth fator), HB-EGF
(heparin-binding epidermal growth fator) e o ligante de receptor de quimiocina
(CX3CL) (GARTON et al., 2001; HUNDHAUSEN et al., 2003; MULLBERG et
al.,1993; SAHIN et al., 2004). Contudo, o papel das ADAMs na liberação de
interleucinas, quimiocinas e prostanoides ainda não são conhecidos.
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No que se diz respeito às metaloproteinases de venenos de serpentes
(MVs), também denominadas de hemorraginas, sabe-se que estas enzimas estão
presentes, em altas concentrações, nos venenos de serpentes das famílias
Crotalidae e Viperidae (CALVETE et al., 2007). Estas enzimas são relevantes na
fisiopatologia

do

envenenamento,

por

apresentarem

atividades

fibrinolítica,

procoagulante, mionecrótica e hemorrágica (BJARNASON e FOX, 1994; OWNBY,
1990). Além dessas atividades, as MVs induzem eventos inflamatórios, em modelos
experimentais (ZYCHAR et al., 2010; FERNANDES et al., 2006; COSTA et al., 2002;
CLISSA et al., 2001). Estas enzimas são sintetizadas na glândula do veneno como
zimógenos,

os

quais

são

processados

enzimaticamente,

originando

metaloproteinases ativas e, em alguns casos, os domínios isolados da molécula
precursora (HITE et al., 1992; SHIMOKAWA et al., 1997).

No que se refere à

sequência de aminoácidos, as MVs foram agrupadas, inicialmente, em quatro
classes estruturais, denominadas de PI a PIV (BJARNASON e FOX, 1995). No
entanto, esta classificação sofreu modificações, uma vez que não foram encontrados
transcritos para a classe PIV das metaloproteinases. Dessa maneira, foi sugerido
por FOX e SERRANO (2008), que esta classe representa uma modificação póstraducional da estrutura canônica da classe PIII dessas enzimas. Após o
processamento do precursor, as MVs da classe PI apresentam somente o domínio
protease, encontrado em todas as metaloproteinases. As enzimas da classe PII
contêm um domínio adicional, do tipo disintegrina. As MVs da classe PIII, por sua
vez, possuem um domínio adicional, rico em cisteína, ou, ainda, podem sofrer
modificação póstraducional e apresentarem um domínio adicional, do tipo-lectina
(FOX e SERRANO, 2008). Estes autores relataram, ainda, que o precursor das
metaloproteinases pode sofrer proteólise, nos vários sítios interdomínios, originando
moléculas que contêm somente o domínio disintegrina, na presença ou ausência do
domínio rico em cisteína, ou, apenas o domínio catalítico, seguido do domínio
disintegrina, ou, dos domínios disintegrina e rico em cisteína, ou, ainda, as
metaloproteinases

completas,

contendo

todos

os

domínios.

Assim,

as

metaloproteinases das classes PII e PIII foram subdivididas em subclasses e
caracterizadas, detalhadamente, de acordo com as diferentes possibilidades de
processamento proteolítico e formação de diferentes estruturas diméricas. A
representação esquemática da classificação das MVs está demonstrada na Figura
1, a seguir:
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PI

Pré-domínio
Pró-domínio

+

P IIa

Metaloproteinase

P IIb

Disintegrina
Rico em cisteína

P IIc

2x

Tipo lectina

P IIIa

Ponte dissulfeto
2x Proteína dimérica
+

P IIIb

2x

P IIIc
P IIId

Figura 1. Estrutura esquemática e classificação das metaloproteinases do veneno de
serpentes com base em seus domínios estruturais. A classe PI de metaloproteinases é
constituída por enzimas com peso molecular (PM) entre 20 e 30 kDa. A classe PII, por
metaloproteinases com PM entre 30 e 60 kDa. A classe PIII é constituída por
metaloproteinases com PM entre 60 e 100 kDa
Fonte: FOX e SERRANO, 2008.

As metaloproteinases de venenos de serpentes apresentam homologia
estrutural com as MMPs e as ADAMs (BJARNARSON e FOX, 1995; para revisão
vide TAKEDA et al., 2012). Nesse sentido, as MVs também são sintetizadas sob a
forma de zimógenos e o sítio catalítico das mesmas apresenta uma sequência
conservada de aminoácidos (OWNBY et al., 1990). Além disso, as MMPs, as MVs e
as ADAMs, apresentam homologia funcional, desencadeando eventos similares,
relacionados à atividade catalítica. Desse modo, foi demonstrado que a jararagina,
uma metaloproteinase isolada do veneno da serpente Bothrops jararaca, hidrolisa o
TNF- recombinante, na mesma posição hidrolisada pela ADAM-17, acarretando a
liberação do TNF ativo (MOURA-DA-SILVA et al., 1996). Adicionalmente,
TORTORELLA et al. (1998) demonstraram que a atrolisina C, uma metaloproteinase
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isolada do veneno da serpente Crotalus atrox, degrada a agrecana, um componente
importante da cartilagem, de modo similar à ADAMT-11, que contém um domínio
adicional trombospondina (ABBASZADE et al., 1999).
A BaP1, de interesse neste estudo, é uma metaloproteinase, que foi isolada
do veneno da serpente Bothrops asper (GUTIÉRREZ et al., 1995). Esta MV possui
peso molecular de 22,7 kDa e pertence à classe PI das metaloproteinases, por
apresentar apenas o domínio catalítico (WATANABE et al., 2003).

A BaP1

apresenta 202 resíduos de aminoácidos, que incluem poucos resíduos de cisteína,
tirosina, metionina e prolina e grande quantidade de ácido aspártico, leucina, ácido
glutâmico e serina. O sítio catalítico desta toxina compreende quatro -hélices e
uma molécula de zinco, coordenada por átomos de nitrogênio de três histidinas,
associados a uma molécula de água, ligada a um glutamato (WATANABE et al.,
2003). A atividade enzimática da BaP1 é máxima em pH alcalino e termolábil para
ações proteolítica e hemorrágica (WATANABE et al., 2003; GUTIÉRREZ et al.,
1995).
Do ponto de vista de ações biológicas, a BaP1 apresenta atividade
hemorrágica fraca, em relação a outras metaloproteinases isoladas deste veneno e
de espécies relacionadas e não induz hemorragia sistêmica ou letalidade, após
injeção intravenosa em murino (GUTIÉRREZ, et al., 1995; ESCALANTE et al.,
2004). No entanto, a BaP1 exibe atividade proteolítica potente e ação
fibrinogenolítica sobre a cadeia a do fibrinogênio e, em incubações a longo prazo, a
BaP1, degrada a cadeia b desta proteína (WATANABE et al., 2003; GUTIÉRREZ et
al., 1995; HERRERA et al., 2015). A BaP1 não é tóxica para culturas de células
endoteliais murinas e humanas (RUCAVADO et al., 1995), queratinócitos
(RUCAVADO et al., 1998) e nem para macrófagos murinos (RUCAVADO et al.,
2002). Em modelos experimentais in vivo, a BaP1 induziu hemorragia (GUTIÉRREZ
et al., 1995, RUCAVADO et al., 1995; PEREAÑES et al., 2013; CASTRO et al.,2014,
GUTIÉRREZ et al.,2016), edema (PEREAÑES et al., 2013) e mionecrose moderada,
com regeneração deficiente do músculo esquelético (RUCAVADO et al., 1995;
HERNANDÉZ et al., 2011, HERRERA et al., 2015). Adicionalmente, esta
metaloproteinase induziu inflamação local após sua injeção no coxim plantar e no
músculo gastrocnêmio de camundongos (GUTIÉRREZ et al., 1995, RUCAVADO et
al., 1995). Além disso, FARSKY et al. (2000) demonstraram que BaP1 induziu a
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ativação do sistema do complemento e a quimiotaxia de neutrófilos in vitro. Ainda,
estudos demostraram que a BaP1 induziu o influxo de neutrófilos para a cavidade
peritoneal de camundongos (FERNANDES et al., 2006 e CASTRO et al.,2014),
dependente da expressão de moléculas de adesão da família das integrinas (cadeia
CD18) (FERNANDES et al., 2006). Na pele e tecido muscular de camundongos a
BaP1 causou a liberação das gelatinases A (MMP-2) e B (MMP-9) (RUCAVADO et
al., 2002), a ativação de MMP-2 em fibroblastos de humanos em cultura (SARAVIAOTTEN et al., 2004) e a degradação de laminina e colágeno do tipo IV, no tecido
auricular, na pele e no músculo cremaster de camundongos (JIMÉNEZ et al., 2008;
HERRERA et al., 2015; HERRERA et al., 2016). A injeção intra-articular da BaP1,
em ratos, desencadeou eventos inflamatórios, com a formação de edema e acúmulo
de leucócitos na cavidade sinovial, acompanhada da liberação dos mediadores
inflamatórios TNF- e prostaglandina E2 (PGE2) e nocicepção, dependente da
liberação destes mediadores (FERNANDES et al., 2007). No mesmo sentido, a
injeção intradérmica e intraescrotal da BaP1 induziu aumento da permeabilidade
vascular e rompimento da barreira endotelial de vênulas pós capilares,
respectivamente, em camundongos (HERRERA et al., 2016).
Em síntese, o conjunto de informações acima demonstra

a ação

proinflamatória da BaP1 e evidencia esta metaloproteinase como uma ferramenta
científica extremamente útil para estudos voltados à compreensão do papel das
metaloproteinases em doenças de natureza inflamatória. No que se refere a
aterosclerose, as MMPs foram relacionadas unicamente à progressão e ruptura da
placa aterosclerótica, durante o processo inflamatório cardiovascular. No entanto, a
potencial contribuição dessas enzimas para a inflamação cardiovascular ainda não
foi investigado e demanda estudos a respeito.
2.2 Aterosclerose – Considerações Gerais

A aterosclerose é uma doença inflamatória crônica, intimamente associada a
doenças cardiovasculares, principais causadoras de morbidade e mortalidade em
diversas regiões do mundo, acarretando consequências graves para o indivíduo
acometido. (HOWARD et al., 1996; HU et al., 2004, TERVAERT, 2013; YIN et al.,
2016). Até o momento, a gênese da aterosclerose é considerada multifatorial, e os
fatores predisponentes mais comuns envolvem hipercolesterolemia, hipertensão,
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diabetes mellitus, tabagismo e sedentarismo. Além disso, fatores internos, como
problemas genéticos, relacionados ao metabolismo lipídico e

mecanismos

moleculares da inflamação, somados à ativação do sistema imune inato e
adaptativo, são considerados importantes para o desenvolvimento e progressão
dessa doença (SIMA et al., 2018; MORIYA, 2018). A aterosclerose é caracterizada
por disfunção do endotélio e de células musculares lisas (CMLVs) dos vasos
sanguíneos, com a ativação e infiltração de leucócitos circulantes para a camada
íntima dos vasos. Este processo é acompanhado pela produção de mediadores
inflamatórios, aumento do conteúdo lipídico em células musculares lisas e em
macrófagos infiltrados e a proliferação das CMLVs. A progressão dessas alterações
acarreta a formação da placa ateromatosa na parede dos vasos (MONTERO-VEJA,
2012; HANSSON e HERMANSSON, 2011; BEAUDEX et al., 2004).
Durante o processo aterosclerótico, as células endoteliais expressam uma
variedade de moléculas de adesão que recrutam várias classes de leucócitos. Desta
maneira, os monócitos circulantes aderem à superfície endotelial e migram para a
camada íntima do vaso. Os monócitos/macrófagos infiltrados proliferam e passam a
liberar citocinas próinflamatórias, fatores de crescimento e metaloproteinases de
matriz (MMPs), que podem ativar as células endoteliais, células musculares lisas
vasculares, monócitos/macrófagos, linfócitos, células dendríticas e mastócitos
(LIBBY et al., 2010; SPRAGUE e KALIL, 2009; BEAUDEX et al., 2004). Nesta
condição, as CMLVs liberam MMPs (YANAGI et al., 1992) e migram da túnica média
para a região subendotelial do vaso, exibindo uma alta taxa proliferativa e de síntese
da matriz extracelular, características importantes para o desenvolvimento e
progressão da aterosclerose (ROSS, 1993; GLASS e WITZTUM, 2001; WATANABE
e IKEDA, 2004).

Neste sentido, foi demonstrado, em pacientes e em modelos

experimentais, que as MMPs apresentam-se em níveis aumentados nas paredes
dos vasos durante o processo aterosclerótico (ZALTSMAN e NEWBY, 1997;
AIKAWA et al., 1998; GALLIS et al., 1994; 1995). As MMPs ativas, liberadas na
artéria inflamada, degradam componentes da membrana basal e da matriz
extracelular que circundam as células musculares. Este evento contribui para a
migração das CMLVs da camada média para a camada subendotelial do vaso.
Adicionalmente, essas enzimas processam fatores de crescimento, conectados à
matriz extracelular, favorecendo a migração das células musculares lisas (LEMARIE
et al., 2009; BRIONES et al.,2010). Neste contexto, estudos in vitro mostraram que a
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secreção de MMPs, pelas CMLVs, facilitou o processo migratório destas células in
vitro (BENDECK et al, 1994; UZUI et al., 2000; WANG et al., 2011). De outra parte, o
aumento da expressão e da atividade de MMPs, em particular as MMP-2 e MMP-12,
foi relacionado à hiperplasia da camada íntima do vaso, em consequência da
proliferação excessiva das CMLVs (NEWBY e ZALTSMAN, 2000; DWIVEDI et al..
2008; CHO e REIDY, 2002). Além disso, o aumento da expressão e atividade de
MMPs foi associado ao enfraquecimento e ruptura da placa aterosclerótica
(BEAUDEX et al., 2004), processo responsável por infartos agudos do miocárdio.
Estes dados, em conjunto, demonstram a ação autócrina das MMPs em CMLVs. No
entanto, apesar da natureza inflamatória da aterosclerose, a relação das MMPs com
desenvolvimento do processo inflamatório não é conhecido e justifica estudos a esse
respeito.

2.3

Células

do

músculo

liso

vascular:

características

fisiológicas

e

fisiopatológicas

A CMLV é a principal célula presente na túnica média da parede dos vasos e
assume diversas funções estruturais e fisiológicas. Esta célula é responsável pela
regulação da pressão sanguínea e redistribuição do fluxo sanguíneo (LACOLLEY et
al., 2012). As CMLVs são originadas a partir de diversos progenitores durante o
desenvolvimento embrionário. A maioria destas células é derivada de populações do
mesoderma local. No entanto, as CMLVs de grandes vasos (aorta ascendente e
arcos branquiais) são derivadas da crista neural cranial, enquanto as encontradas na
circulação da artéria coronária são derivadas de células migradas do epicárdio
(HUNGERFORD e LITLLE, 1999). Na fase de desenvolvimento, as CMLVs exibem
uma alta taxa de proliferação, migração e de produção de componentes da matriz
extracelular (RZUCIDILO et al., 2007; LACOLLEY et al., 2012). Em artérias maduras
normais, contudo, as CMLVs se diferenciam e assumem um fenótipo contrátil,
caracterizado pela baixa taxa proliferativa, baixa atividade sintética e expressam um
repertório específico de proteínas contráteis (miosina de cadeia pesada de músculo
liso, calponina, caldesmona, esmotelina, SM22-α e α-actina de músculo lisoprincipal proteína do citoesqueleto em CMLVs diferenciadas), canais iônicos e
moléculas sinalizadoras, para exercerem sua função contrátil (OWENS et al., 1995).
Do ponto de vista morfológico, as CMLVs, em seu fenótipo contrátil, são fusiformes,
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alongadas e estão dispostas obliqua ou diagonalmente umas com as outras. Neste
estado, essas células possuem numerosos feixes de miofilamentos e poucas
organelas citoplasmáticas (PERROTA, 2013). De outra parte, existem evidências de
que células-tronco circulantes, derivadas da medula óssea, originam as células de
músculo liso, em condições de injúrias vasculares, transplante de tecidos ou órgãos
e inflamação (OWENS et al., 2004).
Em resposta a injúrias vasculares, as CMLVs sofrem um processo de
desdiferenciação e passam a exibir um fenótipo sintético, caracterizado por
mudanças fenotípicas bruscas e reversíveis, como o aumento das taxas de
proliferação, de migração e de síntese de componentes da matriz extracelular e
redução da expressão de proteínas marcadoras do estado contrátil, principalmente a
α-actina (OWENS et al., 2004; SOBUE et al., 1999). Neste estado, as CMLVs
apresentam poucos filamentos e um grande número de organelas citoplasmáticas,
como retículo endoplasmático, complexo de golgi e ribossomos livres, características
estas relacionadas à capacidade de síntese de matriz extracelular (MELTZ et al.,
2012). Ainda, em processos fisiopatológicos, as CMLVs, em estado sintético,
passam a produzir mediadores inflamatórios como IL-1β, IL-6 e TNF-α, que podem
causar o acúmulo de monócitos, lipoproteína de baixa densidade (LDL) e matriz
extracelular, na parede do vaso. Em adição, quimiocinas como a IL-8, MCP-1 e
fractalcina (na forma solúvel) e fatores de crescimento como o PDGF (platelet
derived growth factor) e o FGF (fibroblast growth factor) também são produzidos
pelas CMLVs e atuam como agentes quimiotáticos e ativadores de leucócitos. De
modo similar às células endoteliais, as CMLVs expressam as moléculas de adesão
ICAM-1 (intercellular adhesion molecule 1) (PRINTSEVA et al., 1992; DAVIES et al.,
1993)

e VCAM-1 (vascular cell adhesion protein 1) (OBRIEN et al., 1993;

BOBRYSHEV et al., 1996), responsáveis pela interação dessas células com
leucócitos, especialmente os monócitos. Outras moléculas de adesão, como as
integrinas αvβ3 e αvβ 5 são expressas neste estado, favorecendo a migração das
CMLVs (STRINGA et al., 2000). NEWBY (2006) correlacionou a participação das
MMPs à mudança de fenótipo das CMLVs, do estado contrátil para o sintético, pela
capacidade destas enzimas degradarem componentes da matriz extracelular e
favorecerem a migração das células e a síntese de novos componentes da matriz
extracelular. Neste sentido, a literatura apresenta evidências de que as CMLVs
interagem com a matriz extracelular recém-formada e desencadeiam uma cascata
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de sinalização que envolve as integrinas e acarreta a reorganização de proteínas do
citoesqueleto, com consequente mudança de fenótipo e migração persistente das
CMLVs. (BELO et al., 2015).
Como mencionado anteriormente, durante processos patológicos, como a
aterosclerose, as CMVLs migram da camada média para a camada íntima dos
vasos, onde proliferam, depositam componentes da matriz extracelular, convertem
estrias gordurosas em placa ateromatosa, contribuindo para o aumento da lesão
aterosclerótica (RUDJANTO, 2007). A migração e a proliferação das CMLVs são
processos regulados pelas MMPs e por fatores de crescimento, em especial o PDGF
e o FGF, liberados pelas mesmas e por outras células. Além destes, a endotelina-1,
trombina, NO (óxido nítrico), TGF (transforming growth fator) e as citocinas IL-1, IL-6
e TNF-α regulam estes fenômenos (LIBBY et al., 1995; LOPPNOW e LIBBY, 1992;
WANG et al., 2005; LIBBY et al., 1988; KIM et al., 2010; WANG et al., 2011;
JOVINGE et al., 1997). A produção dos agentes citados pode ser induzida por
diferentes estímulos injuriosos. No entanto, não há estudos relacionados ao papel
das metaloproteinases na geração desses mediadores inflamatórios, pelas CMLVs
Quanto aos prostanoides, é conhecido que sua produção se inicia a partir da
ação de fosfolipases A2 (FLA2) em fosfolípideos de membrana, liberando o ácido
araquidônico. Este ácido é metabolizado pelas enzimas ciclooxigenases –1 e –2
(COX-1 e COX-2), gerando, a PGH2, que é convertida por sintases terminais,
gerando os prostanoides (CHANDRASEKHARAN et al., 2002). As FLA2 podem ser
classificadas em três grupos, de acordo com a sua localização e requerimento de
cálcio para sua atividade enzimática: fosfolipases A2 secretadas (sFLA2), citosólica
(cFLA2) e independente de cálcio (iFLA2) (DENNIS, 1994). Essas enzimas são
expressas constitutivamente e podem ser induzidas, em condições fisiopatológicas,
de modo que a sFLA2 do grupo IIA é considerada a isoforma mais abundante de
FLA2 em CMLVs (NAKANO et al., 1990, BEASLEY, 1999). Em relação às COXs, a
COX-1 é a isoforma expressa de modo constitutivo, na maioria das células e é
responsável pela formação de prostanoides, em condições fisiológicas. Nestas
condições, a TXA2 (tromboxana A2) e a PGI2 (prostaciclina) são os principais
responsáveis pelo controle da homeostasia do sistema cardiovascular (BUNTING et
al., 1983; DAVIDGE, 2001; CHENG et al., 2002). A COX-2, por sua vez, pode ser
expressa constitutivamente ou ser induzida sob diversas condições fisiopatológicas,
de natureza inflamatória (KATORI e MAJIMA, 2000). Neste sentido, a expressão
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dessa isoforma foi detectada em CMLVs estimuladas por diferentes

agentes

inflamatórios e mitogênicos (BEASLEY, 1999; RIMARACHIN et al., 1994). Os
prostanoides podem desencadear seus efeitos a partir da ativação de diferentes
tipos de receptores acoplados à proteína G. Esses receptores são classificados em
5 tipos, denominados, de acordo com seus ligantes, como: DP para PGD2, EP para
PGE2, FP para PGF2, IP para PGI2 e TP para TXA2. Os receptores IP e TP
(PFISTER et al., 1997) são expressos em CMLVs, sendo o IP o receptor mais
abundante nestas células, em congruência com a importância da ação da PGI 2 no
sistema cardiovascular (SMYTH e FITZGERALD, 2002). Em relação aos receptores
da PGE2, foi detectada a expressão dos subtipos EP1, EP2, EP3 e EP4 em CMLVs
(PAUL et al., 1998, YAU e ZAHRADKA, 2003), sendo o receptor EP2 o subtipo
predominante nestas células (PAUL et al., 1998).
Em condições fisiopatológicas, como a aterosclerose, os prostanoides
participam da patogênese da doença, mediando uma variedade de processos, como
a agregação plaquetária, vasodilatação e vasoconstrição, inflamação local e adesão
leucócito-endotélio (VILA, 2004; KOBAYASHI et al., 2004). Dentre os eicosanoides,
a PGI2 é o principal produto liberado em células de músculo liso vascular e muitos
estudos revelam a importância deste mediador na inibição da migração e
proliferação destas células (UEHARA et al., 1988; 1991; ISHIMITSU et al., 1990;
MORISAKI et al., 1988; FETALVERO et al., 2007; McKEAN et al., 2015;). No que se
refere à TXA2, estudos demonstraram a influência deste mediador na indução da
proliferação das CMLVs (UEHARA et al.,1988; NAGANO et al., 2000, CHENG et al.,
2002). Por outro lado, há relatos de uma ação ambivalente da PGE 2 na modulação
da migração e proliferação das CMLVs. Em CMLVs quiescentes, foi demonstrado
que este mediador atua como um agente mitogênico, através da ativação do
receptor EP2, porém, em CMLVs ativadas, apresenta atividade anti-proliferativa
(WANG et al., 2011; YAU e ZAHKADARA, 2003). Estes relatos sugerem que os
efeitos da PGE2 em CMLVs dependem do estágio de crescimento celular e do
subtipo predominante de receptor. Da mesma maneira, foi demonstrado que a PGE2
participa da migração das CMLVs através da ativação dos seus quatro subtipos de
receptores (LIN et al., 2012; ZHANG et al., 2013). Por outro lado, há estudos que
demonstraram a capacidade da PGE2 em inibir a migração dessas células
(GONCHAROVA et al., 2003; BULIN et al., 2005). Além disso, a PGE2 amplifica o
efeito de citocinas proinflamatórias, como a IL-1β, na mudança fenotípica das
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CMLVs através da ativação do receptor EP3 (CLÈMENT et al., 2005). Ainda, foi
sugerido um possível papel da PGE2 na modulação fenotípica das CMLVs através
da ativação do receptor do subtipo EP4 (BLIRANDO et al., 2015). Neste cenário,
verifica-se que são necessárias investigações adicionais, que possam elucidar o
papel efetivo da PGE2 na mudança de fenótipo das CMLVs. Além disso, não se
sabe se existe alguma correlação entre as MMPs e a geração de prostanoides em
CMLVs.
Em suma, as informações acima evidenciam a importância das CMLVs na
resposta inflamatória vascular. Dada a capacidade dessas células expressarem
MMPs, durante a aterosclerose, os estudos que busquem esclarecer o papel destas
enzimas no desenvolvimento da resposta inflamatória em CMLVs e sua relação
com o processo migratório das mesmas são relevantes. Dessa forma, a
metaloproteinase isolada do veneno da serpente B. asper, por

induzir

BaP1,
reação

inflamatória em modelos experimentais in vivo e ativar funções inflamatórias em
leucócitos in vitro, representa uma ferramenta científica importante para o estudo de
MMPs em processos inflamatórios. O entendimento das ações dessa classe de
enzimas em processo intracelulares, que regulam a funcionalidade das CMLVs, tem
o potencial de evidenciar novos alvos terapêuticos e favorecer estratégias
terapêuticas mais eficientes para o confronto da resposta inflamatória vascular.

35

3. OBJETIVOS

3.1 Gerais
Avaliar os efeitos da metaloproteinase BaP1 em células do músculo liso
vascular de ratos, em cultura, com ênfase na ativação do processo de migração e da
resposta inflamatória e a inter-relação destes processos.

3.2 Específicos
A partir de ensaios in vitro, serão avaliados os efeitos da BaP1, em CMLVs de
aorta de rato, em cultura, quanto à:
 Migração dessas células, do ponto de vista de relação concentração-efeito e
perfil temporal;
 Proliferação celular;
 Expressão proteica das moléculas de adesão ICAM-1 e VCAM-1;
 Liberação das citocinas IL-1β, IL-6 e TNF-α e das quimiocinas MCP-1 e
fractalcina;
 Liberação dos eicosanoides PGE2, PGI2 , TXA2 e LTB4;
 Indução da mudança fenotípica das CMLVs.
 Expressão proteica de COX-1, COX-2, PGESm-1 e dos receptores de PGE2 EP1, EP2, EP3 e EP4- e gênica das FLA2 secretadas e intracelulares;
 Participação de COX-1 e -2, das sFLA2 do grupo II A e intracelulares do grupo
IV e VIA (cFLA2 e iFLA2) na liberação de PGE2;
 Regulação da liberação de PGE2, pelos receptores EP1, EP2, EP3 e EP4;
 Participação da COX-2, das sFLA2 e intracelulares, dos receptores de PGE2
(EP1-EP4), do LTB4 e das citocinas IL-1β na migração das CMLVs induzida
pela metaloproteinase;
 Indução da mudança fenotípica das CMLVs;
 Participação da COX-2 e do LTB4 na mudança de fenótipo das CMLVs.
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7. CONCLUSÕES
I – A BaP1 induziu, em células musculares lisas de ratos:
 a migração celular;
 a liberação das citocinas MCP-1, fractalcina e IL-β;
 a liberação dos mediadores lipídicos PGE2 e LTB4, mas não de PGI2 e
TXA2;
 a expressão proteica de COX-2 e PGESm-1, mas não de COX-1;
 a expressão gênica das FLA2 dos grupos IIA e IVA, mas não do grupo VIA;
 a mudança de fenótipo.
II – Em CMLVs de ratos estimuladas pela BaP1:
 a liberação de PGE2 é dependente de COX-1, -2 e das FLA2 intracelulares;
 a migração celular é dependente de LTB4, de IL-1β e da PGE2, via
ativação do receptor EP3, mas não dos demais subtipos de receptores EPs
e nem das COXs.
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