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RESUMO 

 

BURIN, S.M. Efeito da L-aminoácido oxidase de Calloselasma rhodostoma (CR-

LAAO) na indução de apoptose e modulação de microRNAs em células Bcr-Abl 

positivas. 2015. 131f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 

Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2015. 

 

A leucemia mielóide crônica (LMC) é uma doença mieloproliferativa clonal caracterizada 

pela presença do cromossomo Philadelphia e o oncogene BCR-ABL1. Este oncogene 

codifica a oncoproteína Bcr-Abl com atividade tirosina-quinase constitutiva. A proteína 

Bcr-Abl é responsável pela resistência das células leucêmicas a apoptose. Atualmente, os 

pacientes com LMC são tratados com os inibidores de tirosina-quinase - mesilato de 

imatinibe, dasatinibe e nilotinibe. Apesar de o tratamento ser eficiente, pacientes em fases 

avançadas e mesmo na fase crônica da doença, apresentam resistência à terapia. Desta 

forma, novos fármacos devem ser investigados para melhorar o tratamento da LMC. As 

L-aminoácido oxidases (LAAOs) têm sido descritas como substâncias citotóxicas e 

indutoras de apoptose. Assim, o principal objetivo do presente estudo foi investigar o 

potencial antitumoral da LAAO isolada da serpente Calloselasma rhodostoma (CR-

LAAO) nas células Bcr-Abl positivas. Avaliou-se a citotoxicidade da CR-LAAO nas 

linhagens HL-60 (linhagem Bcr-Abl negativa), HL-60.Bcr-Abl, K562 e KCL22 

(linhagens Bcr-Abl positivas) e nas células mononucleares (MNC) de sangue periférico 

de indivíduos saudáveis, na presença ou ausência da catalase. Para investigar os 

mecanismos da ação citotóxica da CR-LAAO, realizou-se os ensaios de indução de 

apoptose por meio da quantificação das percentagens de núcleos hipodiplóides e anexina 

V-FITC, nas linhagens celulares e nas células MNC de indivíduos saudáveis e pacientes 

com LMC. Avaliou-se também os níveis de expressão das caspases 3, 8 e 9, o potencial 

de membrana mitocondrial, danos no DNA e o efeito apoptótico da toxina combinada 

com os inibidores de tirosina-quinase nas linhagens Bcr-Abl positivas. Além disso, 

investigamos se a CR-LAAO foi capaz de modular a expressão dos apoptomiRs miR-15a, 

miR-16, miR-145, miR-26a, hsa-let-7d, miR-142-3p, miR-29c, miR-146a, miR-21, miR-

130a e miR-130b, assim como das proteínas pro- e anti-apoptóticas Bak, Bax, Bid, Bim, 

A1, Bcl-2, c-Flip, Ciap-2 e Mcl-1 nas linhagens Bcr-Abl positivas. Nossos resultados 

mostraram que o efeito citotóxico da CR-LAAO foi mais potente nas linhagens Bcr-Abl 

positivas em relação às células MNC de indivíduos saudáveis, e está associado ao 

peróxido de hidrogênio produzido durante a reação enzimática da CR-LAAO. 

Demonstrou-se também que a CR-LAAO induziu apoptose nas linhagens Bcr-Abl 

postivas testadas e nas células MNC de pacientes com LMC na fase crônica da doença. 

Em todas as linhagens celulares detectou-se danos no DNA, perda do potencial de 

membrana e ativação das caspases 3, 8 e 9. A percentagem de apoptose aumentou quando 

as células HL-60.Bcr-Abl foram tratadas com a CR-LAAO combinada com os inibidores 

de tirosina-quinase. A CR-LAAO modulou a expressão dos apoptomiRs miR-15a, miR-

16, miR-145, miR-26a, hsa-let-7d, miR-142-3p, miR-29c, miR-21, miR-130a e miR-130b  

e de possíveis proteínas alvos nas linhagens Bcr-Abl positivas. Sendo assim, os resultados 

obtidos sugerem que a CR-LAAO apresenta uma ação antitumoral capaz de destruir as 

células leucêmicas 

 

 

Palavras – chave: Leucemia mielóide crônica, apoptose, inibidor de tirosina-quinase, L-

aminoácido oxidase, Calloselasma rhodostoma, apoptomiRs. 
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ABSTRACT 

 

BURIN, S.M. L-amino acid oxidase from Calloselasma rhodostoma (CR-LAAO) 

apoptosis induction and microRNAs modulation effect on Bcr-Abl positive cells. 

2015. 131f. Thesis (Doctoral). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2015. 

 

Chronic myeloid leukemia (CML) is a clonal myeloproliferative disease characterized by 

the presence of Philadelphia chromosome and BCR-ABL1 oncogene. This oncogene 

encodes the Bcr-Abl tyrosine kinase (TK) which presents a constitutive activity. The Bcr-

Abl is responsible for leukemic cells resistance to apoptosis. The CML patients are 

currently treated with tyrosine kinase inhibitors (TKI) - imatinib mesylate, dasatinib and 

nilotinib. Although TKI are efficient for CML treatment, patients in advanced phases and 

even in chronic phase of the disease present resistance to therapy. Thus, potential new 

drugs must be investigated to improve the CML treatment. The L-amino acid oxidases 

(LAAOs) have been described as cytotoxic and apoptosis-inducing substances. Here, we 

investigated the LAAO from Calloselasma rhodostoma (CR-LAAO) antitumoral 

potential against Bcr-Abl positive cells. We evaluated the CR-LAAO cytotoxic effect 

against HL-60 (Bcr-Abl negative cell line), HL-60.Bcr-Abl, K562, KCL22 (Bcr-Abl 

positive cell lines) and the peripheral blood mononuclear cells (PBMC) from healthy 

subjects, in the presence or absence of catalase. To investigate the mechanisms 

underlying the CR-LAAO cytotoxic action, we performed the apoptosis induction assays 

through the hypodiploid nuclei and annexin-V quantification in the cell lines and PBMC 

from healthy subjects and CML patients. We also evaluated the levels of caspases 3, 8 

and 9 expression, the mitochondrial membrane potential, DNA damage and the apoptotic 

effect of CR-LAAO combined with TKI on Bcr-Abl positive cells. In addition we 

investigated if CR-LAAO was capable of modulating the apoptomiRs miR-15a, miR-16, 

miR-29c, hsa-let-7d, miR-145, miR-146a, miR-21, miR-130a, miR-130b, miR-142-3p 

and miR-26a, the pro- and anti-apoptotic proteins (Bak, Bax, Bid, Bim, A1, Bcl-2, c-Flip, 

Ciap-2 and Mcl-1 expression in HL-60, HL-60.Bcr-Abl, K562 and KCL22 cells. Our 

results showed that the CR-LAAO cytotoxic effect was more potent in Bcr-Abl positive 

cell lines than in PBMC from healthy subjects and it is linked to hydrogen peroxide 

produced during the enzymatic action of CR-LAAO. It was also demonstrated that CR-

LAAO was capable of inducing apoptosis in Bcr-Abl positive cell lines and CML 

patient's cells in chronic phase of the disease. In all tested cell lines, the loss of 

mitochondrial membrane potential, DNA damage and caspases 3, 8 and 9 activation were 

detected. The apoptosis percentage was improved when HL-60.Bcr-Abl cells were treated 

with CR-LAAO combined with TKI. The CR-LAAO modulated the apoptomiRs miR-

15a, miR-16, miR-145, miR-26a, hsa-let-7d, miR-142-3p, miR-29c, miR-21, miR-130a 

and miR-130b expression as well the predict target proteins levels on Bcr-Abl positive 

cells. Thus, our results suggest that CR-LAAO presents an antitumoral action capable of 

destroying the CML cells. 
 

Keywords: Chronic myeloid leukemia, apoptosis, tyrosine-kinase inhibitor, L-amino acid 

oxidase, Calloselasma rhodostoma, apoptomiRs. 
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RESUMEN 

 

BURIN, S.M. Efecto de L-amino ácido oxidasa Calloselasma rhodostoma (CR-

LAAO) en la inducción de apoptosis y la modulación de microRNAs en las células 

Bcr-Abl positivas. 2015. 131f. Tesis (Doctorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2015. 

 

La leucemia mieloide crónica (LMC) es un trastorno mieloproliferativo clonal que se 

caracteriza por el cromosoma Philadelphia y la presencia de oncogen BCR-ABL1. Este 

oncogén codifica la Bcr-Abl tirosina quinasa oncogénica con actividad constitutiva. La 

proteína Bcr-Abl es responsable de la resistencia a la apoptosis de las células leucémicas. 

Actualmente, los pacientes con CML se trata con los inhibidores de la tirosina quinasa - 

mesilato de imatinib, nilotinib y dasatinib. Aunque el tratamiento es eficaz, los pacientes en 

etapas avanzadas e incluso en la fase crónica de la enfermedad son resistentes a la terapia. De 

este modo, los nuevos medicamentos están siendo investigados para mejorar el tratamiento de 

la LMC. Las L-aminoácido oxidasas de (LAAOs) se han descrito como citotóxica y 

sustancias inductoras de apoptosis El objetivo principal de este estudio fue investigar el 

potencial antitumoral de LAAO aislado de serpiente Calloselasma rhodostoma (CR-LAAO) 

en células de Bcr-Abl positivos. Se evaluó la citotoxicidad de CR-LAAO en HL-60 líneas 

(línea negativa Bcr-Abl), HL-60.Bcr-Abl, K562 y KCL22 (cepas Bcr-Abl positivos) y células 

mononucleares (MNC) de la sangre periférica individuos sanos, la presencia o ausencia de 

catalasa. Para investigar los mecanismos citotóxicos de acción de CR-LAAO, los ensayos de 

inducción de la apoptosis se realizaron mediante la cuantificación de los porcentajes de 

núcleos y hipodiplóides anexina V-FITC, las líneas celulares MNC y en células de individuos 

sanos y pacientes con LMC. También se evaluó los niveles de expresión de caspasa 3, 8 y 9, 

el potencial de membrana mitocondrial, daño del DNA y efecto apoptótico de la toxina en 

combinación con inhibidores de la tirosina quinasa en las cepas de Bcr-Abl positivos. 

Además, se investigó si el CR-LAAO fue capaz de modular la expresión de miR-15a 

apoptomiRs, miR-16, miR-145, miR-26a, hsa-let-7d, miR-142-3p, miR-29c, MIR -146a, 

miR-21, miR-130a y miR-130b, así como la pro-y anti-apoptóticos proteína Bak, Bax, Bid, 

Bim, A1, Bcl-2, c-flip, CIAP-2 y MCL-1 en líneas celulares Bcr-Abl positivos. Nuestros 

resultados mostraron que el efecto citotóxico de CR-LAAO era más potente en las cepas 

positivas Bcr-Abl con respecto a las células MNC de individuos sanos y se asocia con el 

peróxido de hidrógeno producido durante la reacción enzimática de CR-LAAO. También se 

demostró que la apoptosis inducida por CR-LAAO en Bcr-Abl postivas cepas ensayadas y las 

células MNC de pacientes con LMC en fase crónica. En todas las líneas celulares se detectó 

daño en el DNA, la pérdida de potencial de membrana y la activación de la caspasa 3, 8 y 9. 

La proporción de apoptosis aumentó cuando las células HL-60.Bcr-Abl fueron tratados con el 

combinado CR-LAAO con inhibidores de tirosina quinasa. El CR-LAAO modula la 

expresión de miR-15a apoptomiRs, miR-16, miR-145, miR-26a, hsa-let-7d, miR-142-3p, 

miR-29c, miR-21, miR-130a y miR -130b y possible proteínas objetivos en lãs células Bcr-

Abl positivas. Por lo tanto, los resultados sugieren que el CR-LAAO tiene una acción 

antitumoral puede destruir las células leucêmicas. 

 

Palabras - clave: Leucemia mielógena crónica, apoptosis, inhibidores de la tirosina quinasa, 

L-amino ácido oxidasa, Calloselasma rhodostoma, apoptomiRs.



iv 
 

LISTA DE FIGURAS 

 
Figura 1 -  Cariótipo por bandamento G de indivíduo do sexo masculino mostrando o 

padrão clássico de cromossomo philadelphia 46,XY,t(9;22)(q34;q11).... 4 

Figura 2 -  Representação das duas principais vias de ativação da apoptose.............10 

Figura 3 –  Esquema da biogênese, processamento e função do Mirna......................13 

Figura 4 -  Esquema representativo da reação de deaminação oxidativa catalizada 

pelas L-aminoácido oxidases.................................................................... 16 

Figura 5 -  Efeito citotóxico da CR-LAAO associada à catalase em linhagens 

neoplásicas.................................................................................................42 

Figura 6 -  Morfologia da linhagem celular HL-60 tratada por 24 h com CR-LAAO 

(μg/mL)......................................................................................................43 

Figura 7 -  Morfologia da linhagem celular HL-60.Bcr-Abl tratada por 24 h com CR-

LAAO (μg/mL).........................................................................................44 

Figura 8 -  Morfologia da linhagem celular K562 tratada por 24 h com CR-LAAO 

(μg/mL)......................................................................................................45 

Figura 9 –  Morfologia da linhagem celular KCL22 tratada por 24 h com CR-LAAO 

(μg/mL).......................................................................................................46 

Figura 10 -  Quantificação da apoptose induzida pela CR-LAAO nas linhagens (A) 

HL-60, (B) (HL-60.Bcr-Abl, (C) K562 e (D) KCL22...............................49 

Figura 11 -  Indução de apoptose pela CR-LAAO analisada pelo método de HFS nas 

células mononucleares................................................................................50 

Figura 12 -  Quantificação da apoptose induzida pela CR-LAAO na linhagem K562 

analisada pelas marcações de anexina V-FITC e iodeto de propídio........52 

Figura 13 -  Quantificação de apoptose induzida pela CR-LAAO na linhagem KCL22 

analisada pelas marcações com anexina V-FITC e iodeto de propídio......54 

Figura 14 -  Quantificação da apoptose induzida pela CR-LAAO nas células 

mononucleares analisada pelas marcações com anexina V-FITC e iodeto 

de propídio..................................................................................................56 

Figura 15 -  Detecção da expressão das caspases 3, 8, 9 e PARP na linhagem celular 

HL-60 tratada com CR-LAAO e VP-16.....................................................57 

Figura 16 -  Detecção da expressão das caspases 3, 8, 9 e PARP na linhagem celular 

HL-60.Bcr-Abl tratada com CR-LAAO e VP-16......................................58 



v 
 

Figura 17 -  Detecção da expressão das caspases 3, 8, 9 e PARP na linhagem celular 

K562 tratada com CR-LAAO e VP-16......................................................59 

Figura 18 -  Detecção da expressão das caspases 3, 8, 9 e PARP na linhagem celular 

KCL22 tratada com CR-LAAO e VP-16...................................................60 

Figura 19 -  Potencial mitocondrial das linhagens (A) HL-60, (B) HL-60.Bcr-Abl, (C) 

K562 (C) e (D) KCL22..............................................................................62 

Figura 20 -  Danos no DNA celular induzidos pela CR-LAAO nas linhagens (A) HL-

60, (B) HL-60.Bcr-Abl, (C) K562 e (D) KCL22.......................................64 

Figura 21 -  Imagem representativa de nucleóides da linhagem K562 após tratamentos 

com a CR-LAAO mostrando diferentes níveis de danos no DNA.............65 

Figura 22 -  Quantificação da apoptose na linhagem HL-60.Bcr-Abl, induzida pela CR-

LAAO combinada com os TKI (A) MI, (B) DAS, (C) NIL e (D) 

Tratamento apenas com os TKI..................................................................67 

Figura 23 -  Detecção da expressão de fosfotirosina e Bcr-Abl na linhagem HL-60.Bcr-

Abl após 24 h de tratamento com a CR-LAAO combinada com  os TKI: 

(A) MI, (B) DAS e (C) NIL.......................................................................68 

Figura 24 -  Expressão de miR-15a nas linhagens (A) HL-60, (B) HL-60.Bcr-Abl, (C) 

K562 e (D) KCL22 após 24 h de tratamento com  CR-LAAO..................70 

Figura 25 -  Expressão de miR-16 nas linhagens (A) HL-60, (B) HL-60.Bcr-Abl, (C) 

K562 e (D) KCL22 após 24 h de tratamento com CR-LAAO...................71 

Figura 26 -  Expressão de miR-145 nas linhagens (A) HL-60, (B) HL-60.Bcr-Abl, (C) 

K562 e (D) KCL22 após 24 h de tratamento com CR-LAAO...................72 

Figura 27 -  Detecção da proteína Bcl-2 nas linhagens (A) HL-60, (B) HL-60.Bcr-Abl, 

(C) K562 e (D) KCL22 tratadas por 24 h com CR-LAAO........................73 

Figura 28 -  Detecção da proteína Bax nas linhagens (A) HL-60, (B) HL-60.Bcr-Abl, 

(C) K562 e (D) KCL22 tratadas por 24 h com CR-LAAO........................74 

Figura 29 -  Expressão de miR-26a nas linhagens (A) HL-60, (B) HL-60.Bcr-Abl, (C) 

K562 e (D) KCL22 após 24 h de tratamento com CR-LAAO...................75 

Figura 30 -  Detecção da proteína Bid nas linhagens (A) HL-60, (B) HL-60.Bcr-Abl, 

(C) K562 e (D) KCL22 tratadas por 24 h com CR-LAAO........................76 

Figura 31 -  Detecção da proteína Bim nas linhagens (A) HL-60, (B) HL-60.Bcr-Abl, 

(C) K562 e (D) KCL22 tratadas por 24 h com CR-LAAO........................77 

Figura 32 -  Expressão de hsa-let-7d nas linhagens (A) HL-60, (B) HL-60.Bcr-Abl, (C) 



vi 
 

K562 e (D) KCL22 após 24 h de tratamento com CR-LAAO...................78 

Figura 33 -  Detecção da proteína Bak nas linhagens (A) HL-60, (B) HL-60.Bcr-Abl, 

(C) K562 e (D) KCL22 tratadas por 24 h com CR-LAAO........................79 

Figura 34 -  Detecção da proteína A1 nas linhagens (A) HL-60, (B) HL-60.Bcr-Abl, 

(C) K562 e (D) KCL22 tratadas por 24 h com CR-LAAO........................80 

Figura 35 -  Expressão de miR-142-3p nas linhagens (A) HL-60, (B) HL-60.Bcr-Abl, 

(C) K562 e (D) KCL22 após 24 h de tratamento com CR-LAAO.............81 

Figura 36 -  Detecção da da proteína c-Flip nas linhagens (A) HL-60, (B) HL-60.Bcr-

Abl, (C) K562 e (D) KCL22 tratadas por 24 h com CR-LAAO................82 

Figura 37 -  Expressão de miR-29c nas linhagens (A) HL-60, (B) HL-60.Bcr-Abl, (C) 

K562 e (D) KCL22 após 24 h de tratamento com CR-LAAO...................83 

Figura 38 -  Expressão de miR-146a nas linhagens (A) HL-60, (B) HL-60.Bcr-Abl, (C) 

K562 e (D) KCL22 após 24 h de tratamento com CR-LAAO...................84 

Figura 39 -  Detecção da expressão da proteína Mcl-1 nas linhagens (A) HL-60, (B) 

HL-60.Bcr-Abl, (C) K562 e (D) KCL22 tratadas por 24 h com CR-

LAAO.........................................................................................................85 

Figura 40 -  Expressão de miR-21 nas linhagens (A) HL-60, (B) HL-60.Bcr-Abl, (C) 

K562 e (D) KCL22 após 24 h de tratamento com CR-LAAO...................86 

Figura 41 -  Expressão de miR-130a nas linhagens (A) HL-60, (B) HL-60.Bcr-Abl, (C) 

K562 e (D) KCL22 após 24 h de tratamento com CR-LAAO...................87 

Figura 42 -  Expressão de miR-130b nas linhagens (A) HL-60, (B) HL-60.Bcr-Abl, (C) 

K562 e (D) KCL22 após 24 h de tratamento com CR-LAAO...................88 

Figura 43 -  Detecção da proteína Ciap-2 nas linhagens (A) HL-60, (B) HL-60.Bcr-

Abl, (C) K562 e (D) KCL22 tratadas por 24 h com CR-LAAO................89 

 



vii 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 -  Idade, gênero, fase da doença e tratamento dos pacientes com leucemia 

mielóide crônica.........................................................................................24 

Tabela 2 -  Idade e gênero dos indivíduos sadios do grupo controle..........................24 

Tabela 3 -  MicroRNAs investigados e seus respectivos genes alvos relacionados à 

regulação da apoptose............................................................................... 33 

Tabela 4 -  Anticorpos primários utilizados nos ensaios de western blotting..............37 

Tabela 5 -  Percentagem de viabilidade celular (médias ± SD) após tratamentos com a 

CR-LAAO e VP-16 (μg/mL).....................................................................40 

Tabela 6 -  Valores de Ct dos miRNAs de referência RNU 24 e RNU 44 para as 

linhagens celulares com e sem tratamento com a CR-LAAO 

(μg/mL).......................................................................................................69 

Tabela 7 -  Modulação dos microRNAs e respectivos alvos após tratamento com a 

CR-LAAO na linhagem HL-60..................................................................90 

Tabela 8 -  Modulação dos microRNAs e respectivos alvos após tratamento com a 

CR-LAAO na linhagem HL-60.Bcr-Abl....................................................91 

Tabela 9 -  Modulação dos microRNAs e respectivos alvos após tratamento com a 

CR-LAAO na linhagem K562....................................................................92 

Tabela 10 -  Modulação dos microRNAs e respectivos alvos após tratamento com a 

CR-LAAO na linhagem KCL22.................................................................93 

 

 

 

  



viii 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 
α  Alfa 

∆  Delta 

µ  Micro 

∆Ψm  Potencial de membrane mitochondrial 

°C  Grau Celsius 

µg  Micrograma 

µL  Microlitro 

µM  Micromolar 

ABL  Abelson leukemia 

AIF  Apoptosis Inducing Factor 

AlloSCT  Transplante alogênico de células-tronco  

APAF-1  Apoptotic protease activating factor 1 

ATP  Trifosfato de adenosina 

Bcl-2  B-cell lymphoma 

BCR  Break point cluster region 

BCR-ABL1   Oncogene resultante da translocação t(9;22)q(34;11) 

Bcr-Abl   Oncoproteína resultante da expressão do oncogene BCR-ABL1 

BH  Bcl-2 homology 

CB  Crise Blástica 

CR-LAAO  L-aminoácido oxidase isolada de Calloselasma rhodostoma 

Ct  Cycle threshold 

CTRL  Controle negativo  

DAS  Dasatinibe 

DD  Death domain 

DED  Death effector domain 

DR  Death receptor 

BSA  Albumina de soro bovino 

Caspase  Cysteine proteases with aspartate specificity 

cDNA  Complementary desoxyribonucleic acid 

Diablo  Direct IAP binding protein with low pI 

DMSO  Dimetilsulfóxido 

DNA  Desoxyribonucleic acid 



ix 
 

DISK  Death inducing signaling complex 

FA  Fase avançada 

FAD  Flavina Adenina Dinucleotídeo 

FADD  Fas-associated death domain 

FC  Fase crônica 

FC/ST  Fase crônica/Sem tratamento 

FC/T  Fase crônica/Tratados 

Fas  Tumor necrosis factor superfamily receptor 6 

FasL  Fas ligante 

FITC  Fluorescein isothiocyanate 

FMN  Flavina mononucleotídeo  

kDa  Quiilodaltons 

JAK/STAT  Janus kinase/signal transducers 

h  Hora 

H2O2   Peróxido de Hidrogênio 

HEPES    Hidroxietilpiperazina 

HFS   Hypotonic Fluorescent Solution 

LAAO    L-aminoácido oxidase 

LLC  Leucemia Linfoide Crônica 

LMA  Leucemia Mieloide Aguda 

LMC  Leucemia mielóide aguda 

m-bcr  Minorbreakpoint cluster regions 

M-bcr  Major breakpoint cluster regions 

MAPK  Mitogen-activated protein kinase 

mg  Miligrama 

MI  Mesilato de imatinibe 

mL  Mililitro 

mM  Milimolar 

miRNA  microRNA 

MM  Massa molar 

MMS  Metilmetanosulfonato 

MNC  Mononucleares 

MO  Medula óssea 



x 
 

MTT  3-(4,5-dimetil-2-thiazolil-2,5-difenil-2H-brometo de tetrazólio) 

NIL  Nilotinibe 

nM  Nanomolar 

OMS  Organização Mundial da Saúde 

OPD  o-fenildianisidina 

PARP  Poly-(ADP-ribose)-polimerase 

PBMC  Peripheral blood momonuclear cells 

PBS  Tampão de salina fosfato 

Ph  Philadelphia 

pH  Potencial hidrogeniônico 

PCR  Polymerase chain reaction 

PI  Iodeto de propídeo 

pI  Ponto isoelétrico 

PI3K/AKT  Fosfatidilinositol 3 quinase/AKT 

PVDF  Fluoreto de polivinílico 

Py    Fosfotirosina 

P190Bcr-Abl  Proteína Bcr-Abl de 190 quilodaltons 

P210Bcr-Abl  Proteína Bcr-Abl de 210 quilodaltons 

P230Bcr-Abl  Proteína Bcr-Abl de 230 quilodaltons 

RNA  Rybonucleic acid 

RNAm  RNA mensageiro 

RAS  Rat sarcoma vírus 

RISK  Death-inducing signaling complex 

RPMI 1640  Roswell Park Memorial Institute 1640 medium 

ROS  Reactive oxygen species 

SMAC  Second mitochondria-derived activator of caspase 

SDS-PAGE  Sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis 

ST  Sem tratamento 

SV-LAAO  Snake venoms L-amino acid oxidase 

TBS-T  Tris-Buffered Saline Tween-20 

TMRE  Perclorato de tetrametilrodamina etil éster  

TK  Tyrosine kinase 

TKI  Tyrosine kinase inhibitor 



xi 
 

SUMÁRIO 
 

RESUMO..................................................................................................................... i 

ABSTRACT................................................................................................................ ii 

RESUMEN.................................................................................................................. iii 

LISTA DE FIGURAS................................................................................................ iv 

LISTA DE TABELAS............................................................................................... vii 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS.............................................................. viii 

1. INTRODUÇÃO...................................................................................................... 2 

1.1. Leucemia Mielóide Crônica................................................................................ 2 

1.1.1. Características gerais, Diagnóstico e Epidemiologia..................................... 2 

1.1.2. Fisiopatologia e tratamentos............................................................................ 3 

1.2. Apoptose e Leucemia Mielóide Crônica............................................................ 7 

1.3. MicroRNAs........................................................................................................... 11 

1.4. L-Aminoácido oxidases isoladas de peçonhas de serpentes............................. 15 

2. OBJETIVOS........................................................................................................... 21 

2.1. Objetivo geral....................................................................................................... 21 

2.2. Objetivos específicos............................................................................................ 21 

3. CASUÍSTICA, MATERIAL E MÉTODOS....................................................... 23 

3.1. Casuística.............................................................................................................. 23 

3.2. Material e Métodos.............................................................................................. 25 

3.2.1. Linhagens celulares........................................................................................... 25 

3.2.2. Cultivo das linhagens celulares........................................................................ 25 

3.2.3. Isolamento de células mononucleares de sangue periférico de controles e 

pacientes com leucemia mielóide crônica................................................................ 

 

25 

3.3.4. Obtenção da L-aminoácido oxidase isolada de Calloselasma rhodostoma 

(CR-LAAO)................................................................................................................ 

 

26 

3.3.5. Determinação qualitativa de atividade específica de L-aminoácido 

oxidase........................................................................................................................ 

 

26 

3.2.6. Avaliação do potencial citotóxico da CR-LAAO.......................................... 27 

3.2.7. Determinação da atividade citotóxica da CR-LAAO na presença de 

catalase....................................................................................................................... 

 

28 

3.2.8. Avaliação morfológica das linhagens celulares após tratamento com CR-

LAAO......................................................................................................................... 

 

28 



xii 
 

3.2.9. Ensaio de indução de apoptose celular em linhagens celulares e células 

mononucleares após tratamento com CR-LAAO.................................................... 

 

29 

3.2.9.1. Ensaio de apoptose na linhagem HL-60.Bcr-Abl tratada com CR-

LAAO combinada aos inibidores de tirosina-quinase............................................. 

 

30 

3.2.10. Análise do potencial de membrana mitocondrial em linhagens celulares 

tratadas com CR-LAAO............................................................................................ 

 

30 

3.2.11. Avaliação do potencial da CR-LAAO na indução de danos no DNA nas 

linhagens celulares tratadas com CR-LAAO........................................................... 

 

31 

3.2.12. Quantificação da expressão de microRNAs relacionados à apoptose 

após tratamento das células Bcr-Abl
 
positivas com a CR-LAAO.......................... 

 

33 

3.2.12.1. Extração de RNA......................................................................................... 34 

3.2.12.2. Quantificação da expressão dos miRNAs por PCR em tempo real 34 

3.2.13. Determinação da expressão de proteínas por western blotting................... 35 

3.2.14. Análise Estatística........................................................................................... 37 

4. RESULTADOS....................................................................................................... 39 

4.1. Avaliação do potencial citotóxico da CR-LAAO.............................................. 39 

4.2. Avaliação do efeito do peróxido de hidrogênio na viabilidade celular........... 41 

4.3. Avaliação morfológica das linhagens celulares tratadas com CR-LAAO...... 42 

4.4. Quantificação da apoptose, induzida pela CR-LAAO, nas linhagens 

celulares e células mononucleares de controles e pacientes com LMC.................. 

 

47 

4.5. Análise da ativação das caspases 3, 8, 9 e PARP por western blotting............ 56 

4.6. Detecção do potencial de membrana mitocondrial (ΔΨm).............................. 60 

4.7. Avaliação de danos no DNA celular induzidos pela CR-LAAO...................... 62 

4.8. Detecção da apoptose na linhagem HL-60.Bcr-Abl após tratamento da CR-

LAAO combinada com inibidores de tirosina-quinase........................................... 

 

65 

4.9. Detecção da expressão das proteínas fosfotirosina e Bcr-Abl após 

tratamentos com a CR-LAAO combinada aos inibidores de tirosina-quinase..... 

 

67 

4.10. Análise da expressão de microRNAs nas linhagens Bcr-Abl positivas 

tratadas com CR-LAAO............................................................................................ 

 

69 

5. DISCUSSÃO............................................................................................................ 95 

5.2. Efeito da CR-LAAO combinada aos inibidores de tirosina-quinase.............. 102 

5.3. Efeito da CR-LAAO na modulação da expressão de microRNAs 

reguladores de genes envolvidos na apoptose........................................................... 

 

104 

6. CONCLUSÕES....................................................................................................... 110 



xiii 
 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................ 112 

8. APÊNDICES.......................................................................................................... 128 

9. ANEXOS................................................................................................................. 130 

 

 



1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________INTRODUÇÃO 

 



2 

  

Introdução_____________________________________________________________________ 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Leucemia Mielóide Crônica  

 

1.1.1. Características gerais, Diagnóstico e Epidemiologia 

 

A leucemia mielóide crônica (LMC) é uma neoplasia mieloproliferativa, resultante 

de expansão clonal da célula tronco hematopoética alterada (SAWYERS, 1999; MELO; 

BARNERS, 2007; VAIDYA et al., 2011) A LMC foi descrita pela primeira vez em 1845 

por Rudolf Virchow e John Hughes Bennett (AN et al., 2010) e representa cerca de 15 a 

20 % das leucemias em adultos, com incidência anual de 1 a 2 casos para cada 100.000 

pessoas. Acomete principalmente os homens, na proporção de 2:1, em relação às 

mulheres (THIENELT et al., 2012; HÖGLUND et al., 2015). A média de idade de 

pacientes diagnosticados é normalmente de 60 anos, contudo na África e América Latina, 

essa média cai para 45 anos (FERDINAND et al., 2012; CHEREDA; MELO, 2015).  

O único fator de risco comprovado para a LMC é a exposição à radiação ionizante 

em alta dosagem (CORSO et al., 1995; HEHMANN et al., 2007).  

As características clínicas da LMC derivam da proliferação dos precursores 

mielóides. Laboratorialmente detecta-se aumento da produção de granulócitos maduros, 

culminando em leucocitose exacerbada, hepato e esplenomegalia (CHEN et al., 2010; 

THIENELT et al., 2012).  

 De acordo com os critérios estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) em 2008, a evolução da LMC envolve três fases: fase crônica (FC), fase acelerada 

e crise blástica (CB). Cerca de 85 % dos novos casos são diagnosticados na FC, sendo 

que aproximadamente 40 % dos pacientes apresentam-se assintomáticos ou com sinais e 

sintomas inespecíficos da LMC, como fadiga, sudorese e cansaço. Nesta fase, observa-se 

a elevação do número de granulócitos com funções preservadas, associada ou não a 

hepato-esplenomegalia e trombocitose (SAWYERS, 1999; MELO; BARNERS, 2007; 

THIENELT et al., 2012). 

A doença pode progredir para a fase acelerada após meses ou anos, dependendo 

principalmente da resposta do paciente ao tratamento instituído na FC. A progressão da 

doença é definida pela contagem de blastos no sangue periférico e medula óssea (MO), 
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que na fase acelerada está entre 10 e 20%. Nesta fase há também um aumento de 

basófilos circulantes. (CHEN et al., 2010; CHEREDA; MELO, 2015).  

A crise blástica é caracterizada por elevação do número de blastos, com 

porcentagem acima de 20 % no sangue periférico e MO de pacientes. Nessa fase, ocorre 

falha na maturação dos precursores mielóides malignos, que frequentemente apresentam 

anormalidades citogenéticas que contribuem para a progressão para leucemia linfóide ou 

mielóide aguda (CHAUFFAILLE, 2009; CHEREDA; MELO, 2015).  

Os mecanismos celulares e moleculares responsáveis pela progressão da FC para a 

fase acelerada e posteriormente para a CB são complexos e ainda pouco esclarecidos. No 

entanto, a progressão pode ser parcialmente explicada pelo fato de que as células 

leucêmicas em fase avançada da doença perdem a capacidade de diferenciação e 

apresentam mutações em genes reguladores da apoptose, ciclo celular, resultando na 

expansão de células primitivas (blastos) (MELO; BARNES, 2007; CHEREDA; MELO, 

2015). Outro fator causal que pode estar envolvido na progressão é o surgimento de novas 

anormalidades cromossômicas nas células leucêmicas como a trissomia do cromossomo 8 

e a perda da função de genes supressores de tumor o como p16 e o p53 (CHEN et al., 

2010). 

 

1.1.2. Fisiopatologia e tratamentos  

 

A LMC foi o primeiro tipo de leucemia cuja fisiopatologia foi relacionada a uma 

anormalidade citogenética, o cromossomo Philadelphia (Ph), descoberto em 1960 por 

Nowel e Hungerford (MITELMAN, 1993).  

O cromossomo Philadelphia é resultante da translocação cromossômica recíproca 

entre os braços longos dos cromossomos 9 e 22. Esta translocação envolve o proto-

oncogene ABL (Abelson leukemia) localizado no cromossomo 9 região q34 e o gene BCR 

(breakpoint cluster region) localizado no cromossomo 22 região q11 (Figura 1).  
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Figura 1. Esquema representativo de cariótipo com o cromossomo philadelphia. 

Adaptada de Vaidya et al. (2011). 

 

A partir da translocação t(9;22)(q34;q11) ocorre o surgimento do neogene BCR-

ABL1, responsável pela codificação da proteína Bcr-Abl, que possui atividade tirosina-

quinase (TK) constitutiva (SCORE et al., 2010; COMERT et al., 2013 ). O gene BCR-

ABL1 é observado em todos os casos de LMC e a detecção deste gene, em conjunto com 

o Ph positivo, é utilizada para confirmar o diagnóstico da doença. A identificação deste 

gene híbrido gerado pelo cromossomo Ph foi considerada importante avanço para a 

compreensão da fisiopatologia da LMC (QUINTAS-CARDAMA; CORTES, 2006). 

Em células normais, o gene ABL exerce o papel de codificar enzimas com 

atividade tirosina-quinase (TK – tyrosine kinase), que são proteínas citoplasmáticas 

responsáveis pela transferência de grupos fosfato da molécula de adenosina trifosfato 

(ATP) para um resíduo de tirosina de outras proteínas, processo chamado de fosforilação. 

A fosforilação é responsável por regular importantes vias de sinalização celular 

relacionadas à proliferação e apoptose.  

O ponto de ruptura do cromossomo 9 durante a translocação do gene ABL ocorre 

sempre no exon a2 (FADERL et al., 1999;  VAIDYA et al., 2011) enquantoo gene BCR 

apresenta três principais regiões de pontos de quebra denominadas breakpoint cluster 
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regions. As translocações originadas destas regiões de quebra do BCR com a região de 

quebra do gene ABL resultam em proteínas Bcr-Abl com diferentes pesos moleculares de 

190, 210 e 230 kDa.  

Nos pacientes com LMC clássica, a quebra no gene BCR ocorre entre os exons b1 

e b5, região definida como major breakpoint cluster regions (M-bcr) e devido aos 

splicing alternativos, surgem os transcritos b2a2 ou b3a2, originando a proteína quimérica 

de 210 kDa (P210Bcr-Abl).  

Em pacientes com leucemia linfocítica aguda (LLA), o ponto de quebra ocorre na 

região entre os exons e2' e e2, chamada de minor breakpoint cluster region (m-bcr), 

resultando no transcrito e1a2, que codifica a proteína P190Bcr-Abl, associada a um pior 

prognóstico da doença. O terceiro ponto de quebra, identificado como micro breakpoint 

cluster region (µ-Bcr), está localizado entre os éxons 19 e 20, originando o transcrito 

e19a2 e a proteína P230Bcr-Abl, associados à leucemia neutrofílica crônica 

(VERSCHRAEGEN et al., 1991; CHEREDA; MELO, 2015).  

A oncoproteína Bcr-Abl exerce papel central na patogênese da LMC e dentre seus 

alvos estão membros das vias de sinalização celular MAPK (mitogen-activated protein 

kinase), PI3K/AKT (fosfotidilinositol-3 quinase) e JAK/STAT (Janus kinase/signal 

transducers) (KANTARJIAN et al., 2002, NEVIANI et al., 2007; VAIDYA, 2011). A 

ativação desregulada destas vias pelo Bcr-Abl é responsável pela transformação da célula 

progenitora hematopoética nomal em maligna por meio de três mecanismos principais: 

alteração da adesão das células progenitoras no estroma medular, manutenção do 

potencial mitogênico e resistência à apoptose.  (MELO et al., 2003; THIENELT et al., 

2012; FERDINAND et al., 2012).   

Por muitos anos, o tratamento da LMC foi realizado somente por meio de agentes 

quimioterápicos como o bussulfano e a hidroxicarbamida (TOHAMI et al., 2012). Em 

1970, o transplante alogênico de células-tronco (alloSCT)  foi introduzido como a única 

terapia curativa para a LMC. No entanto, o alloSCT era bem sucedido apenas em 

pacientes com idade inferior a 40 anos, sendo que a média de idade entre os pacientes 

diagnosticados era de 60 anos, além do alto número de morbidades devido ao 

desenvolvimento da doença do enxerto contra o hospedeiro (HAZNEDAROGLU, 2014).  

 O tratamento da LMC foi revolucionado em 2001 com a descoberta do mesilato 

de imatinibe (MI) ou Glivec


, um inibidor da atividade TK da proteína Bcr-Abl. O MI 

tornou-se o medicamento de primeira linha do tratamento de LMC para a maioria dos 

pacientes diagnosticados na FC (TALPAZ, 2002).  
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O MI apresenta como mecanismo de ação, a ligação no sítio catalítico da molécula 

Bcr-Abl na região de ligação do ATP, bloqueando a atividade enzimática e levando a 

célula leucêmica à morte. Esse fármaco apresenta poucos efeitos colaterais e alta 

especificidade, ligando-se quase que exclusivamente a proteína Bcr-Abl (VAIDYA et al., 

2011).  O MI demonstrou elevada atividade na FC da LMC, retardando a progressão para 

fases mais avançadas e induzindo a remissão hematológica, citogenética e molecular 

completas em 98%, 73% e 57% dos pacientes, respectivamente (KANTARJIAN et al., 

2002; DEFILIPP; KHOURY 2015). 

Apesar dos avanços obtidos com a utilização do MI no tratamento da LMC, cerca 

de 70 a 80% dos pacientes em fase acelerada e CB apresentam resistência à terapia 

(TOHAMI et al., 2012). De acordo com Soverini et al. (2011), as maiores taxas de 

resistência à terapia estão presentes em pacientes nas fases mais avançadas, contudo cerca 

de 25 a 30% dos pacientes em FC podem também ser resistentes ao MI.  

Além das alterações que surgem com a progressão da doença, como trissomia do 

cromossomo 8, duplicação do Ph e a expulsão do fármaco MI pela célula leucêmica 

(DRUKER et al., 2000; JOHN et al., 2004), uma das principais causas desta resistência é 

a presença de mutações no sítio catalítico de Bcr-Abl, principalmente a mutação T315I, 

presente em cerca de 20% dos pacientes resistentes ao tratamento com o MI (RADICH et 

al., 2010, CORTES et al., 2013; BACCARANI et al., 2015).  

Nesse contexto, uma das estratégias usadas no tratamento de pacientes com 

resistência ao MI é a utilização da segunda geração de inibidores de tirosina-quinase (TKI 

– tyrosine kinase inhibitors) como o dasatinibe (DAS) ou sprycel


 e o nilotinibe (NIL) ou 

tasigna


 (BACCARANI et al; 2014). Embora o DAS e o NIL sejam capazes de agir 

contra todas as células com o gene BCR-ABL1, eles não são eficazes em células que 

apresentam a mutação T315I (SHAMI; DEININGER, 2012; BRECCIA; ALIMENA, 

2014). A terceira geração de TKI como bosutinibe ou busulif


 e ponatinibe ou ariad


 

também foram testados para o tratamento dos pacientes resistentes ao MI. Embora sejam 

medicamentos mais potentes que o MI, apenas o ponatinibe mostrou-se eficaz nos 

pacientes portadores de clones com a mutação T315I (BACCARANI et al., 2014).  

De maneira geral, apesar das altas taxas de remissão da doença detectada nos 

pacientes com LMC tratados com os TKI, há ainda problemas que precisam ser 

contornados como a necessidade de uso contínuo por não serem terapias curativas.  O uso 
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prolongado promove a diminuição da adesão ao tratamento do paciente à terapia e pode 

induzir o aparecimento de clones leucêmicos resistentes (BRECCIA; ALIMENA, 2014). 

Assim sendo, faz-se necessária a busca por novos e mais eficazes medicamentos 

para o tratamento de pacientes com LMC. 

 

1.2. Apoptose e Leucemia Mielóide Crônica 

 

A apoptose é um processo fisiológico de morte celular programada em eucariotos, 

que desempenha papel fundamental durante a embriogênese e no controle do tamanho dos 

diferentes tecidos, do crescimento e sobrevida celular, inclusive do sistema 

hematopoético (MAURILLO et al., 2001). O processo de apoptose é caracterizado na 

célula pela condensação da cromatina celular, integridade da membrana plasmática, 

degradação do DNA em fragmentos oligonucleosomais, e por fim, redução no volume e 

fragmentação celular, formando os corpos apoptóticos. Como as células em apoptose são 

reconhecidas e fagocitadas pelos macrófagos, não há o surgimento de um processo 

inflamatório (FADOK et al., 1998; NICOLETTI; RICCARDI, 2006; PEREIRA; 

AMARANTE-MENDES, 2011). 

A resistência anormal à apoptose pode ocasionar aparecimento de neoplasias e 

doenças auto-imunes devido a persistência de células mutantes ou transformadas, 

enquanto que sua exacerbação pode acarretar o surgimento de doenças 

neurodegenerativas e neuromusculares (RAMENGHI et al., 2000; RATHMELL; 

THOMPSON, 2002). 

O processo de execução da apoptose acontece pela ativação das caspases, que são 

membros de uma família especial de proteases. Em mamíferos já foram identificados 14 

tipos de caspases, sendo que nem todas estão envolvidas na apoptose. As caspases 1, 4, 5, 

11, 12 e 13 estão envolvidas em processos inflamatórios (LUO et al., 1998; PEREIRA; 

AMARANTE-MENDES, 2011).  

Estruturalmente, as caspases são proteínas de cadeia simples, caracterizada por um 

resíduo de cisteína no sítio ativo e uma especificidade não usual para resíduos de ácido 

aspártico. Durante o processo de morte celular, as caspases participam tanto como 

iniciadoras (caspases 2, 8, 9 e 10), como também executoras ou efetoras (caspases 3, 6 e 

7).  

As caspases iniciadoras promovem auto-ativação após agregação com moléculas 

adaptadoras como apoptossomo, complexo DISC (Death inducing signaling complex) e 
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FADD (Fas-associated death domain), sendo responsáveis pelas alterações bioquímicas 

que ocorrem na membrana plasmática, organelas, citoplasma e núcleo das células em 

apoptose (MARTIN et al., 1996; CULLEN et al., 2010). As caspases executoras, após 

serem ativadas, clivam substratos celulares necessários para o funcionamento normal das 

células, como proteínas estruturais do citoesqueleto e proteínas nucleares. Além disso, as 

caspases podem ativar enzimas como as DNAses, que clivam o DNA, resultando em 

eventos bioquímicos que levam ao surgimento dos fragmentos de DNA oligossomais, 

uma das principais características da apoptose (RICCARDI; NICOLETTI, 2006). As 

proteínas chamadas IAPs (Inhibitors of apoptosis), como Xiap, Ciap-1 e Ciap-2, inibem a 

ativação das caspases (HERR; DEBATIN, 2001).  

O processo de apoptose pode ser iniciado por duas vias: a via intrínseca ou 

mitocondrial e a via extrínseca ou de receptor de morte (Figura 2).  

A apoptose ativada pela via intrínseca é iniciada por vários sinais intracelulares, 

tais como, rompimento do citoesqueleto, ausência de fatores de crescimento, hipóxia, 

infecção por vírus, bactérias e ação de drogas citotóxicas e envolve a permeabilização da 

membrana mitocondrial externa e esta ativação é regulada por proteínas da família Bcl-2 

(AMARANTE-MENDES; GREEN 1999; ELMORE, 2007).  

As proteínas desta família compartilham um ou mais domínios de homologia do 

tipo BH (Bcl-2 homology). As proteínas anti-apoptóticas, como A1, Bcl-2, Bcl-xL, Bcl-w 

e Mcl-1 contém os quatro domínios BH1, BH2, BH3 e BH4. As proteínas pró-apoptóticas 

Bak, Bax e Bok possuem todos os domínios, exceto o domínio BH4 As proteínas Bad, 

Bid, Bik e Bim caracterizam-se apenas pelo domínio BH3 (BH3-only) (CHIPUK et al., 

2010; PARSONS; GREEN, 2010).  

Após ativação da via intrínseca, fatores mitocondriais como citocromo c, 

Smac/Diablo (second mitochondria-derived activator of caspases"/"direct IAP-biding 

protein with a low isoeletic point) e AIF (apoptosis-inducing factor) são liberados para o 

citosol. O citocromo c, junto com a molécula Apaf-1 (apoptosis protease-activating 

factor-1) e pro-caspase 9 desencadeaim uma série de reações que culminam na formação 

de um complexo chamado apoptossomo (ZIVNY et al., 2010). A caspase 9 é então 

clivada e ativada, promovendo a ativação das caspases executoras, que irão clivar o 

substrato PARP (poly-(ADP-ribose)-polimerase), finalizando o processo de apoptose 

(LIU et al., 2015). A molécula Smac/Diablo tem como função paralisar os efeitos de dos 

IAPs, colaborando assim para a ativação das caspases. (MASTRANGELO et al., 2015; 

ZHANG et al., 2015). 
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A via extrínseca é desencadeada pela interação dos receptores de morte (DR – 

death receptors) aos seus respectivos ligantes. Os DR (CD95, TNFRI, DR3, DR4, DR5 e 

DR6), são moléculas localizadas na superfície das células e apresentam um domínio 

extracelular rico em cisteína e um domínio intracelular denominado DD (death domain).  

A ligação dos receptores com seus respectivos ligantes, por exemplo, Fas/Fasl 

(CD95/CD95L), provoca a trimerização dos DR, recrutando para a membrana duas 

moléculas sinalizadoras: a molécula adaptadora FADD e pro-caspase 8, formando o 

complexo DISC. A molécula FADD possui dois domínios, o DD e o DED (death effector 

domain), sendo que o DD se liga ao DR, enquanto o domínio DED interage com a pro-

caspase 8 (GOLKS et al., 2005; PEREIRA; AMARANTE-MENDES, 2011).  

Após o recrutamento, a pro-caspase 8 é ativada em caspase 8, que pode ativar 

diretamente a caspase 3 (fase executora da apoptose) ou clivar a proteína Bid, que é 

convertida da forma inativa para sua forma ativa, originando a proteína Bid truncada 

(tBid). A proteína tBid provoca a abertura dos poros e a despolarização da membrana 

mitocondrial, ativando a cascata de apoptose pela via intrínseca. Sendo assim a clivagem 

da proteína Bid representa um ponto de conexão entre as fases extrínseca e intrínseca da 

apoptose (HENGARTNER, 2000; ZIVNY et al., 2010). 

A principal molécula reguladora desta via é a proteína anti-apoptótica c-Flip 

(FADD-like ICE inhibitory protein), estruturalmente semelhante à caspase 8. Apesar da 

semelhança estrutural, a proteína c-Flip não possui um domínio catalítico ativo, podendo 

se ligar ao complexo Fas/FADD sem usar o DD, ou seja, apenas por interações DED-

DED, inibindo assim o recrutamento e ativação da pro-caspase 8 (SCAFIIDI et al., 1998; 

LI et al., 1998; LUO et al., 1998;  BUCUR et al., 2015). 
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Figura 2. Representação das duas principais vias de ativação da apoptose. Via 

extrínseca ou via de receptor de morte e via intrínseca ou mitocondrial. Adaptada de 

Hengartner (2000).  

 

A LMC é um exemplo clássico de doença neoplásica na qual a resistência à 

apoptose contribui para a patogênese (CHEREDA; MELO, 2015).  

A proteína Bcr-Abl, além de promover a proliferação das células leucêmicas, 

parece estar, pelo menos em parte, envolvida na inibição da morte celular, pois inibe a 

apoptose por vários mecanismos, como o aumento da expressão de proteínas anti-

apoptóticas, como Mcl-1 e c-Flip (BUENO-DA-SILVA et al., 2003; CASTRO et al., 

2004).  

Estudos relataram que as células derivadas da MO de pacientes com LMC 

expressam níveis mais altos dessas proteínas anti-apoptóticas em relação aos indivíduos 

saudáveis (LI et al., 2007). Além disso, demonstrou-se também que a oncoproteína Bcr-

Abl interfere na sobrevivência da célula leucêmica por meio da desregulação de proteínas 

pró-apoptóticas como Bim, FasL e Bax (BRUMATTI et al, 2003). 
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Alguns efeitos da proteína Bcr-Abl foram relacionados diretamente com o 

aumento das proteínas anti-apopóticas Bcl-2 e Bcl-xL por meio da ativação das vias PI3K 

e STAT5. Um estudo mostrou que a fosforilação da via PI3K/AKT aumentou a afinidade 

da proteína pró-apoptótica Bad por outras proteínas, restringindo sua ação como 

reguladora de Bcl-2 e Bcl-xL na mitocôndria. (HORITA et al., 2000; SALOMONI et al., 

2000; DE GROOT et al., 2000; NESHAT et al. 2000; CHEREDA; MELO, 2015) . 

Apesar do aumento da expressão de proteínas anti-apoptóticas explicarem pelo 

menos em parte a razão da resistência das células leucêmicas à morte celular, os 

mecanismos celulares e moleculares da proteína Bcr-Abl envolvidos na apoptose não 

foram totalmente esclarecidos (CHEREDA; MELO, 2015).  

Sendo assim, a descrição de substâncias capazes de tornar essas células mais 

sensíveis à apoptose podem colaborar para o aumento da eficácia do tratamento da LMC. 

 

1.3. MicroRNAs 

 

 MicroRNAs (miRNAs) são pequenas moléculas de RNA endógenos não 

codificantes, contendo aproximadamente 22 nucleotídeos que regulam a expressão gênica 

por meio da degradação do RNA mensageiro (RNAm) ou inibindo sua tradução 

(VENTURINI et al., 2007; ZHAO et al, 2010). 

 Os miRNAs foram relatados pela primeira vez em Caenorhabditis elegans durante 

uma triagem da perda de mutações funcionais durante o desenvolvimento larval (LEE et 

al., 2004). Estudos posteriores mostraram que estão expressos na maioria dos eucariotos e 

encontram-se envolvidos no controle de vários processos celulares como diferenciação, 

proliferação e apoptose celular (KERSCHER; SLASH, 2006; BEREZIKOV, 2011; 

BOUSQUET; LODISH, 2011). 

 Estima-se atualmente que o genoma humano é capaz de codificar mais de 1.000 

tipos de miRNAs, e que cada um pode controlar vários genes alvos e assim regular cerca 

um terço dos transcritos humanos (BABASHAH et al., 2012). O fato dos miRNAs 

modularem a expressão de um “gene alvo” ressalta o papel dessas moléculas sobre o 

perfil de expressão gênica e proteica nas células (KERSCHER; SLACK 2006).  

 A biogênese dos miRNAs tem início no núcleo e se completa no citoplasma (LEE 

et al., 2004; BORCHERT et al., 2006).  

 O processo inicia-se com a síntese do  miRNA precursor dupla fita, chamado pri-

miRNA, que contém cerca de 2kb e está localizado em regiões de íntrons e éxons. O 
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transcrito resultante do pri-miRNA é clivado pela enzima Drosha e a molécula DGCR8, 

formando uma estrutura intermediária que contém aproximadamente 70 nucleotídeos e o 

loop original, conhecida como pré-miRNA, que é exportado para o citoplasma e 

processado pela enzima Dicer, perdendo o loop e gerando o miRNA dupla fita de 22 

nucleotídeos. As duplas fitas são separadas, sendo que uma delas é degradada e a outra 

incorporada ao complexo RISK (RNA-induced silencing complex). Os miRNAs 

incorporados ao  RISK reconhecem e se ligam de maneira complementar a região 3’ UTR 

(3’ untranslated region) de transcritos não codificantes do RNAm alvo. No RISK a 

molécula Argonauta 2, com função de endonuclease, cataliza a clivagem do RNA 

mensageiro (RNAm). Desta forma a regulação negativa da expressão gênica pode ocorrer 

por meio dos mecanismos: 1) o miRNA se liga com complementaridade perfeita ao 

RNAm alvo, que é degradado ou 2) impede a tradução do RNAm quando a 

complementaridade ao miRNA não for perfeita (HUTVAGNER; ZAMORE 2002; 

VENTURINI et al., 2007) (Figura 3).  
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Figura 3. Esquema da biogênese, processamento e função do miRNA. Adaptada de 

Babashah et al. (2012). 

 

 Os miRNAs estão diferencialmente expressos nos diversos tecidos e na maioria 

das vezes com padrões de expressão dependente do contexto celular (MATTICK et al., 

2005). Embora os miRNAs exerçam importantes papéis nas diversas funções celulares,  

sua expressão anormal tem sido associada a patogênese de doenças, como tumores sólidos 

e neoplasias hematológicas (CALIN et al., 2002; CIMMINO et al., 2005; KENT; 

MENDELL, 2006; BABASHAH et al., 2012; GORDON et al., 2013; FERREIRA et al, 
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2014). Devido a variedade de funções, muitos miRNAs são considerados oncogenes ou 

supressores de tumor. O grande desafio atualmente é a definição dos potenciais alvos 

destas moléculas e como modulá-los para potencial uso terapêutico (BABASHAH et al., 

2012; MISHRA, 2014) 

 A leucemia linfocítica crônica (LLC) foi a primeira doença maligna humana 

associada a desregulação da expressão de miRNA. Calin e colaboradores (2002), 

detectaram que os miR-15a e miR-16 estavam pouco expressos ou ausentes  em células 

leucêmicas de 70% dos pacientes com LLC, sendo que em linfócitos sadios, esses dois 

miRNAs apresentam níveis de expressão elevados. Além disso, essa expressão anormal 

encontrada nos pacientes com LLC foi correlacionada com altos níveis da proteína anti-

apoptótica Bcl-2. 

 Na LMC, a expressão anormal de miRNAs está associada com a progressão e a 

fisiopatologia da doença.  Venturini et al. (2007) reportaram um aumento da expressão do 

cluster miR-17-92 em células de pacientes com LMC na FC e associaram essa expressão 

diferencial com o aumento do oncogene  c-Myc e também com as fases da doença. 

Posteriormente estudos identificaram outros miRNAs diferencialmente expressos na 

LMC como miR-10a, miR-150, miR-151, miR-7, miR-23a, miR-26a, miR-29a, miR-29c, 

miR-30b, miR-30c, miR-100, miR-126, miR- 134, miR-141, miR-183, miR-196b, miR-

199a, miR-224, miR-326, miR-422b e miR-520a. Com exceção do miR-10a, os demais 

miRNAs apresentaram expressões anormais associadas à atividade TK da proteína Bcr-

Abl (AGIRRE et al., 2008; SAN JOSÉ-ENÉRIZ et al., 2009; FLAMANT et al.,2010). 

 Tendo em vista que o efeito anti-apoptótico de Bcr-Abl nas células dos pacientes 

com LMC está, pelo menos em parte, relacionado ao aumento da expressão dos genes e 

proteínas reguladores da apoptose, Ferreira e colaboradores (2014) avaliaram a expressão 

dos miRNAs cujos alvos são genes reguladores do processo de apoptose (apoptomiRs) na 

LMC. Neste estudo foram analisados os perfis de expressão de 160  miRNAs dos quais 

nove estavam potencialmente associados à regulação do processo de apoptose celular: 

miRNAs hsa-let-7d, miR-15a, miR-16, miR-26a, miR-29c, miR-130b, miR-142-3p, miR-

145 e miR-146a. Os resultados mostrara desregulação na expressão desses apoptomiRs e 

dos seus possíveis genes alvos reguladores da apoptose (A1, BCL-2, c-FLIP, CIAP-1, 

CIAP-2 e MCL-1) em diferentes fases da doença e após tratamentos com o MI, DAS e 

NIL.  
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 Pelo exposto, verifica-se a importância do papel dos miRNAs na fisiopatologia 

das neoplasias hematológicas, incluindo a LMC, tornando-se assim importante ferramenta 

para as pesquisas que buscam por novos alvos terapêuticos. 

 

1.4. L-aminoácido oxidases isoladas de peçonhas de serpentes 

 

 As peçonhas das serpentes são constituídas por uma mistura complexa de 

substâncias tóxicas, orgânicas e inorgânicas. Dentre as toxinas presentes nas peçonhas das 

serpentes estão as proteínas, as quais incluem proteases, desintegrinas, oxidases (L-

aminoácido oxidases), hialuronidases e metaloproteases. As proteínas representam 

aproximadamente 90% do peso seco da peçonha bruta e são responsáveis por graves 

efeitos durante o envenenamento, como a necrose de tecidos, neurotoxicidade e 

hemorragias (MATSUI et al., 2000, RAMOS; SELISTRE-DE-ARAÚJO, 2006; 

CALVETE et al., 2007). 

Nas últimas décadas, as toxinas de serpentes têm sido consideradas importantes 

ferramentas tanto para melhor compreensão dos mecanismos do envenenamento e 

tratamento de suas intoxicações (BERTAZZI et al., 2005), como também para o 

desenvolvimento de compostos com ações farmacológicas, incluindo fármacos com 

potencial antitumoral. Dentre as toxinas que vem apresentando potencial farmacológico, 

destacam-se as L-aminoácido oxidases (LAAOs) (GUO et al., 2012, COSTA et al., 

2014). 

As L-aminoácido oxidases são consideradas flavoenzimas e estão presentes em 

várias espécies de seres vivos, como nas peçonhas de serpentes, insetos, fungos, bactérias 

e até mesmo plantas (DU; CLEMETSON, 2002).  

As LAAOs isoladas de peçonhas de serpentes (SV-LAAOs – snake venom L-

aminoacid oxidases) são glicoproteínas homodiméricas em que a massa molecular pode 

variar entre 110 a 150 kDa na sua forma nativa e entre 50 a 70 kDa nas suas formas 

monoméricas. Estas enzimas apresentam um ponto isoelétrico (pI) entre 4,4 e 8,12 

(SOUZA et al., 1999; DU: CLEMETSON, 2002). Cada monômero das LAAOs se liga 

por meio de interações fortes não covalentes, a um cofator, que pode ser o FMN (Flavina 

mononucleotídeo) ou o FAD (Flavina Adenina Dinucleotídeo), sendo o FAD comumente 

encontrado nas SV-LAAOs. As riboflavinas presentes nos cofatores das LAAOs são as 

responsáveis pela coloração amarela das peçonhas de serpentes (CISCOTTO et al.,2009).  
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As LAAOs são enzimas que catalisam a deaminação oxidativa estereoespecífica 

dos substratos L-aminoácidos de forma estereoespecífica. O ciclo catalítico das LAAOs 

inicia-se com a meia-reação de redução, convertendo o FAD em FADH2. Durante esta 

meia-reação de redução, o aminoácido substrato é oxidado em iminoácido, que sofre uma 

hidrólise espontânea gerando α -cetoácido e amônia. Uma nova meia reação de redução 

acontece com a reoxidação do FADH2 pelo oxigênio molecular, produzindo peróxido de 

hidrogênio (H2O2), completando assim o ciclo catalítico (Figura 4) (CURTI et al., 1992; 

ALVES-PAIVA et al., 2011; COSTA et al., 2014).  

 

 

Figura 4. Esquema representativo da reação de deaminação oxidativa catalizada 

pelas L-aminoácido oxidases. Adaptado de Costa et al. (2014). 

 

 As SV-LAAOs representam de 1 a 9% do total de proteínas presentes nas 

peçonhas de serpentes das famílias Viperidae, Crotalidae e Elapidae e possuem elevada 

atividade enzimática (ALI et al., 2000; SAMEL et al., 2006). 

Antes de 1990, os estudos com essas enzimas focavam na investigação de suas 

propriedades físico-químicas e enzimáticas, principalmente para a identificação de 

aminoácidos isômeros ópticos e preparação de α-cetoácidos. Atualmente, as SV-LAAOs 

vêm despertando grande interesse na área científica e médica por apresentarem ações 

bactericida, fungicida, leishmanicida, alto potencial citotóxico e indutor de apoptose em 

linhagens celulares tumorais (TORII et al.,1997; ZULIANI et al., 2009; GUO et al., 

2012).  Nesse contexto, Araki e colaboradores (1993), reportaram pela primeira vez que 

toxinas isoladas de serpentes promoveram indução de apoptose em células endoteliais 

vasculares. Posteriormente, este dado foi confirmado e outros pesquisadores relataram 

que as SV-LAAOs são as responsáveis pelo efeito apoptótico observado nas células 
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endoteliais e em diferentes linhagens celulares tumorais (SUHR; KIM, 1996; TORII et 

al., 1997).  

A LAAO isolada de Bothrops pirajai, por exemplo, induziu apoptose nas 

linhagens tumorais S180 (tumor Ascístico Murino Sarcoma 180), SKBR-3 (câncer 

mama), Jurkat (leucemia T aguda humana), EAT (tumor Ascístico de Erlich), HL-60 

(leucemia promielocítica aguda) e HL-60.Bcr-Abl (leucemia mieloide crônica) 

(IZIDORO et al., 2006; BURIN et al., 2013).  

Foi descrito também que a LAAO de Bothrops leucurus apresentou efeito 

citotóxico contra as linhagens tumorais MKN-45 (câncer de estômago), RKO (câncer 

colorretal), enquanto que a LAAO de Lachesis muta induziu citotoxicidade nas linhagens 

MCF-7 (câncer de mama) e AGS (adenocarcinoma gástrico) (NAUMANN et al., 2011; 

BREGGE-SILVA et al., 2012).   

Embora os mecanismos pelos quais as SV-LAAOs exercem os efeitos biológicos 

como citotoxicidade e indução de apoptose não tenham sido totalmente esclarecidos,  

estudos relatam que esses efeitos estão pelo menos em parte, associados à geração de 

H2O2. O H2O2, pertence às espécies reativas de oxigênio (ROS – reactive oxygen species), 

que são responsáveis por promover desestabilização na membrana mitocondrial da célula, 

induzindo a morte celular (SUHR; KIM, 1996; ZHANG; WU, 2008; SOUZA et al., 2009; 

ALVES-PAIVA et al., 2011; FUNG et al., 2015).  

 Para certificar-se do efeito do H2O2 produzido pela ação das LAAOs, os efeitos 

citotóxicos e apoptóticos das SV-LAAOs têm sido avaliados na presença da catalase 

(enzima que degrada o H2O2 em H2O e O2). Dessa forma é possível observar se o efeito 

das SV-LAAOs é total ou parcialmente dependente do H2O2. Desta forma, estudos da 

estrutura das SV-LAAOs são importantes para melhor elucidar os mecanismos de ação 

destas toxinas. 

A Calloselasma rhodostoma é uma espécie de serpente terrestre, que pertence à 

família Viperidae, conhecida também como Malayan pit viper, Agkistrodon rhodostoma 

ou jararaca asiática (DALTRY et al., 1996; MOUSTAFA et al., 2006). Esta espécie é 

encontrada no Vietnam, Cambojia, Tailândia e Malásia, sendo responsável por grande 

parte dos acidentes ofídicos ocorridos nestes países (RATANABANANGKOON, 2014). 

Os sintomas de seu envenenamento são geralmente dor intensa, edema, necrose local e 

alterações na coagulação sanguínea. Trata-se da primeira espécie de serpente a ter o 

genoma completamente sequenciado (DALTRY et al., 1996; BRUSERUD, 2013).  
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A peçonha da C. rhodhostoma está bem caracterizada do ponto de vista estrutural, 

bioquímico e molecular. Devido ao potencial anticoagulante observado nos casos de 

envenenamento, foi a primeira peçonha de serpente a ser estudada por apresentar efeito 

biológico. A peçonha é rica em desintegrinas, lectina, LAAO, fosfolipase A2, 

metaloprotease, e serinoprotease. (DALTRY et al., 1996; VEJAYAN et al.,2014).  

A grande quantidade de LAAO encontrada na peçonha desta serpente despertou o 

interesse para o seu isolamento, purificação e e determinação da função biológica 

O isolamento e purificação da LAAO isolada da peçonha da C. rhodhostoma (CR-

LAAO) foram realizados por dois passos cromatográficos: uma coluna de exclusão 

molecular Sephadex G-200 seguida por uma coluna de troca iônica Mono-Q. Após a 

purificação observou-se que a CR-LAAO, assim como as demais SV-LAAOs, é uma 

enzima homodimérica, com um peso molecular de 132 kDa e pI 4,4 (PONNUDURAI et 

al., 1994). Estudos com essa enzima permitiram observar que apesar de apresentar pH 

alcalino, sua estabilidade da CR-LAAO é maior em pH neutro. A enzima permanece 

estável por até 3 dias a -20 °C e até 5 dias com variações de temperatura entre 4 e 25 °C. 

Observou-se que a CR-LAAO corresponde a aproximadamente 30% do peso seco da 

peçonha bruta e que 4% da massa desta enzima corresponde a carboidratos, com a 

presença de manose e N-acetyl-D-glucosamina na poção glicano da CR-LAAO. Algumas 

das regiões da CR-LAAO foram sequenciadas e apresentaram 83% de identidade com as 

LAAOs de Crotalus adamanteus e Crotalus atrox (MACHEROUX et al., 2001). 

A CR-LAAO apresenta estrutura dimérica, na qual cada monômero é constituído 

por três domínios estruturais: ligante de FAD, ligante de substrato e helicoidal. A 

cristalografia do sítio ativo da estrutura da CR-LAAO com o substrato L-fenilalanina 

revelou formação de longa reentrância no formato de Y entre os domínios ligantes de 

substrato e o helicoidal, permitindo o encaixe do substrato à enzima, em que uma das 

porções deste canal atuaria como porta de entrada para o oxigênio molecular e a outra 

região atuaria na liberação de H2O2 para a superfície externa da proteína (PAWELEK et 

al., 2000; MOUSTAFA et al., 2006).  

Estudos realizados com a CR-LAAO demonstraram que a enzima apresenta 

citotoxicidade e capacidade de induzir apoptose em células de levedura (ANDE et al., 

2008) e em linhagens tumorais como Jurkat (leucemia aguda de linfócitos T)  (ANDE et 

al., 2006). 
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Diante do exposto, o presente estudo pesquisou o potencial antitumoral da LAAO 

de Calloselasma rhodostoma e contribuiu para o melhor entendimento dos mecanismos 

de ação desta em células Bcr-Abl positivas. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

 Determinar a capacidade da CR-LAAO em induzir a apoptose e modular a 

expressão de microRNAs associados à regulação da expressão de proteínas pró e anti-

apoptóticas em linhagens celulares Bcr-Abl positivas. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

1. Determinar o potencial citotóxico da CR-LAAO nas linhagens celulares HL-60, HL-

60.Bcr-Abl, K562 e KCL22, e em células mononucleares de indivíduos saudáveis; 

 

2. Investigar a participação do peróxido de hidrogênio no potencial citotóxico da CR-

LAAO; 

 

3. Analisar o efeito indutor de apoptose da CR-LAAO nas linhagens celulares HL-60, 

HL-60.Bcr-Abl, K562 e KCL22, em células mononucleares de indivíduos saudáveis e de 

pacientes com leucemia mielóide crônica; verificar nas linhagens celulares se a apoptose 

é induzida pela via intrínseca ou extrínseca; 

 

4. Avaliar se a apoptose da linhagem celular HL-60.Bcr-Abl, induzida pela CR-LAAO, é 

potencializada pelos inibidores de tirosina-quinase mesilato de imatinibe, dasatinibe e 

nilotinibe;  

 

5. Determinar o efeito da CR-LAAO na perda de potencial de membrana mitocondrial e 

na capacidade de indução de danos no DNA nas linhagens celulares HL-60, HL-60.Bcr-

Abl, K562 e KCL22; 

 

6. Investigar o potencial efeito da CR-LAAO na modulação de miRNAs envolvidos na 

regulação da expressão de proteínas pró e anti-apoptóticas nas linhagens celulares HL-60, 

HL-60.Bcr-Abl, K562 e KCL22. 
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3. CASUÍSTICA, MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Casuística 

 

 Foram analisadas 10 amostras de pacientes com Leucemia Mieloide Crônica, 

provenientes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto -USP, 

sendo seis do sexo masculino e quatro do sexo feminino, com média de idade de 40 anos. 

Desses 10 pacientes, cinco estavam em fase crônica (dois sem tratamento e três tratados 

com MI) e cinco na fase avançada da doença (três em fase acelerada e dois em crise 

blática tratados com MI ou DAS) (Tabela 1). 

 O diagnóstico dos pacientes estudados foi realizado por meio de achados clínico-

laboratoriais, detecção do cromossomo Philadelphia (Ph) e/ou do gene BCR-ABL1. 

O grupo controle foi formado por indivíduos sadios adultos, doadores voluntários 

pertencentes à comunidade da Faculdade de Ciências Farmacêutica de Ribeirão Preto - 

USP, sendo composto seis do sexo masculino e quatro do sexo feminino, com média de 

idade de 40 anos (Tabela 2). 

O projeto foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa em humanos da 

Faculdade de Ciências Farmacêutica de Ribeirão Preto -USP e pelo Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP, protocolo nº 243 / 2012 (Anexo A e 

Anexo B). Foram incluídos neste estudo os pacientes que não apresentavam histórico de 

outras neoplasias, doenças inflamatórias crônicas ou infecções virais e bacterianas ou 

doenças auto-imunes e neurodegenerativas. A seleção e o acompanhamento clínico dos 

pacientes foram realizados pelos hematologistas Dra. Belinda Pinto Simões e Dr. 

Leonardo Palma (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - 

USP). 

As amostras de sangue de pacientes e controles foram coletadas somente após a 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. 

  



24 

  

Casuística, Material e Métodos_____________________________________________________ 

Tabela 1. Idade, gênero, fase da doença e tratamento dos pacientes com leucemia 

mielóide crônica 

Amostra Idade Gênero Fase da doença Tratamento 

1 29 M FC ST 

2 64 M FC ST 

3 32 F FC MI 

4 57 F FC MI 

5 26 F FC MI 

6 41 F FA MI 

7 30 M FA DAS 

8 52 M CB DAS 

9 34 M CB MI 

10 32 M FA DAS 

FC: fase crônica; FA: fase acelerada; CB: crise blástica; ST: sem tratamento; F: feminino; 

M: masculino; MI: mesilato de imatinibe; DAS: dasatinibe. 

 

Tabela 2. Idade e gênero dos indivíduos sadios do grupo controle 

Amostra Idade Gênero 

1 29 M 

2 65 M 

3 32 F 

4 52 F 

5 31 F 

6 39 F 

7 31 M 

8 52 M 

9 35 M 

10 32 M 

F: feminino; M: masculino 
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3.2. Material e Métodos 

 

3.2.1. Linhagens celulares 

 

 Foram utilizadas as linhagens celulares HL-60 (ATCC nº: CCL-240), HL-60.Bcr-

Abl, K562 (ATCC n
o
: CCL 243)  e KCL22. A linhagem HL-60 (ATCC: CCL-240) é 

derivada de pacientes com leucemia promielocítica aguda. A linhagem HL-60.Bcr-Abl foi 

obtida de células HL-60 infectadas com retrovírus recombinante transfectados com (ψ2 + 

PA 317) contendo o plasmídeo pSR MSV p185bcr-abl tkneo contendo BCR-ABL1 

(BUENO DA SILVA et al., 2003). Importante enfatizar que as células HL-60.Bcr-Abl 

são resistentes à morte celular induzida por diferentes indutores de apoptose quando 

comparadas à linhagem HL-60, Estas linhagens são bons modelos de estudo visto que a 

expressão ectópica de Bcr-Abl em células HL-60 confere a esta linhagem resistência à 

apoptose contra vários agentes apoptogênicos (BRUMATTI et al., 2003; BUENO-DA-

SILVA et al., 2003).  

 As linhagens K562 e KCL22 são Bcr-Abl positivas obtidas de pacientes em crise 

blástica com as respectivas translocações: b3a2 e b2a2 (LOZZIO; LOZZIO, 1979; 

https://www.dsmz.de/catalogues/details/culture/ACC-519.html). As linhagens HL-

60.Bcr-Abl e KCL22 foram gentilmente cedidas pelo Dr. João P. Gustavo Amarante 

Mendes do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo – São Paulo, 

Brasil. 

 

3.2.2. Cultivo das linhagens celulares 

 

 As linhagens celulares foram cultivadas à 37 ºC e 5% de CO2 em meio RPMI 

1640 (Roswell Park Memorial Institute 1640 medium) completo acrescido de 10 % de 

soro fetal bovino (SFB), glutamina 2 mM, penicilina / estreptomicina 100 unidades/mL e 

HEPES 25mM. 

 

3.2.3. Isolamento de células mononucleares de sangue periférico de controles e 

pacientes com leucemia mielóide crônica 

 

 Foram colhidos 20 mL de sangue periférico dos indivíduos sadios (grupo controle) 

e dos pacientes com LMC. A colheita foi realizada em tubos de coleta à vácuo contendo 
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EDTA e as células mononucleares (MNC) foram isoladas do sangue periférico por meio 

do método de gradiente de densidade Ficoll-Hypaque
®
 (Histopaque-1,077) (Sigma-

Aldrich Diagnostics, Inc., Missouri, USA), conforme descrita por Boyum em 1977. Este 

método consiste na adição de 13 mL de Histopaque densidade 1,077 em um tubo cônico 

de 50 mL e na pipetagem lenta de 30 mL de sangue periférico diluído em tampão de 

salina-fosfato (PBS) na proporção 1:3. O tubo foi centrifugado a 500 x g durante 30 

minutos a 22 °C e a camada (anel) que continha as MNC foi retirada. As células 

mononucleares foram lavadas uma vez com PBS, centrifugadas a 453 x g por 10 minutos 

a 4 °C e ressuspensas em 1 mL de PBS para determinação da viabilidade por azul de 

trypan e contagem das células em câmara de Neubauer. As células de pacientes e 

controles, para posterior utilização nos ensaios de indução de apoptose, foram 

armazenadas em solução de congelamento na proporção de 90% de soro bovino fetal e 

10% de dimetil sulfóxido (DMSO) em nitrogênio líquido. Para os ensaios de 

determinação de citotoxicidade celular, as células MNC dos indivíduos sadios foram 

utilizadas a fresco. 

 

3.3.4. Obtenção da L-aminoácido oxidase isolada de Calloselasma rhodostoma (CR-

LAAO 

 

A enzima CR-LAAO foi gentilmente cedida pelo grupo de pesquisa do Prof. Dr. 

Sandro Ghisla do Departamento de Biologia da Universidade de Konstanz, Alemanha. A 

purificação da toxina foi realizada de acordo com a metodologia que consta do trabalho 

publicado por Ponnudurai et al. (1994). A CR-LAAO foi purificada por meio da 

realização de dois passos cromatográficos usando as colunas Sephadex G-200 

(cromatografia de gel de filtração) e Mono-Q (cromatografia de troca iônica de alta 

afinidade), em que a enzima purificada exibe pH ótimo de 9,0 e não perde a atividade 

enzimática após incubação em diferentes temperaturas (4 e 25 °C por 5 dias). Após 

purificada, a CR-LAAO foi liofilizada. Para a realização dos ensaios, a toxina foi 

solubilizada em PBS e armazenada a 4 °C. 

 

3.3.5. Determinação qualitativa de atividade específica de L-aminoácido oxidase 

 

A atividade enzimática da CR-LAAO foi avaliada antes de cada ensaio funcional, 

seguindo o protocolo descrito por Pessatti et al. (1995), com modificações. Determinou-
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se a atividade em tampão Tris-HCl 0,1M, pH 7.2 a 25 °C, por meio do ensaio de enzima 

conjugada. 

Para a reação utilizou-se 50 uL de solução de o-fenildianisidina (OPD) (10 mg/mL 

em metanol), 8 µL de enzima peroxidase de rabanete (1 mg/mL) e 20 µL de CR-LAAO 

(já ressuspendida em PBS), adicionados em 5 mL de solução com L-leucina (0,1% em 0,1 

M Tris-HCl, pH 7.2). Trata-se de um ensaio qualitativo, em que a CR-LAAO, gera 

peróxido de hidrogênio através da deaminação oxidativa do substrato L-leucina presente 

na reação. A peroxidase de rabanete degrada o peróxido de hidrogênio, liberando 

oxigênio, que oxida o OPD. Após a oxidação é liberado o radical cátion, que entre 10 a 30 

minutos gera coloração amarela, indicando que a enzima está ativa. 

A determinação desta atividade foi realizada no laboratório de toxinologia da 

Faculdade de Ciências Farmacêutica de Ribeirão Preto – USP, coordenado pela Profa. 

Dra. Suely Vilela. 

 

3.2.6. Avaliação do potencial citotóxico da CR-LAAO  

 

As linhagens celulares e células MNC dos controles foram cultivadas por 24 horas 

a 37 °C em atmosfera de 5 % CO2 em placas de 96 poços (2 x 10
4
 células por poço), 

contendo diferentes as concentrações de CR-LAAO, 0,05; 0,15; 0,25; 0,35; 0,5; 0,75; 

1,00; 1,50 e 2.50 µg/mL. Foi usado como controle de 100 % de viabilidade as células sem 

tratamento. O Etoposídeo (VP-16), na concentração de 25 µM (1.50 µg/mL) foi usado 

como controle de morte celular. Importante ressaltar que as células Bcr-Abl positivas são 

resistentes à ação do VP-16, enquanto a HL-60 é sensível (BUENO-DA-SILVA et al., 

2003). A atividade citotóxica da CR-LAAO foi avaliada pelo método colorimétrico de 

citotoxicidade, descrito por Mosmann (1983), que consiste em medir indiretamente a 

viabilidade celular pela atividade enzimática mitocondrial das células vivas. Nas células 

vivas, as desidrogenases mitocondriais são capazes de reduzir substratos como o 3-(4,5-

Dimetiltiazol-il) 2,5-Difenil brometo de tetrazolium (MTT), formando o azul de 

formazan. Sendo assim, após 24 horas de tratamento, foram adicionados 20 µL de MTT 

(3-(4,5-dimetil-2-thiazolil-2,5-difenil-2H-brometo de tetrazólio) na concentração de 5 

mg/mL. Após 3 horas, as placas foram centrifugadas a 2000 rpm por 3 minutos em 22 °C. 

O sobrenadante foi retirado e foram acrescentados 200 µL de DMSO por poço para 

dissolver os sais de formazan depositados no fundo da placa.  Após 30 minutos, com a 
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dissolução dos sais de formazan, a absorbância da solução colorida foi determinada por 

espectrofotômetro em 570 nm.  

Os testes foram realizados em três experimentos independentes avaliados em 

triplicatas. Calculou-se o (IC50) relativo, para a obtenção da concentração responsável por 

matar 50% das células, por meio do software GraphPad Prism 5 (versão 5.0; Graphpad 

Software, San Diego, Califórnia, EUA). O cálculo foi realizado a partir de uma curva de 

inibição dose-resposta, utilizando-se as médias das absorbâncias de cada experimento. 

 

3.2.7. Determinação da atividade citotóxica da CR-LAAO na presença de catalase 

 

 Para investigar se o efeito CR-LAAO sobre as linhagens celulares está associado à 

liberação de H2O2, a porcentagem de viabilidade celular, após o tratamento das células 

com CR-LAAO na presença de catalase, foi determinada. Paralelamente aos ensaios de 

citotoxicidade e nas mesmas condições, as linhagens celulares foram cultivadas com CR-

LAAO (0,05; 0,15; 0,25; 0,35; 0,50; 0,75; 1,00; 1,50 e 2.50 µg/mL) e catalase na 

concentração de 150 U/mL (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA). Foi usado como 

controle de 100 % de viabilidade as células sem tratamento. Utilizou-se também o 

controle de catalase, em que as células foram tratadas apenas com catalase na 

concentração de 150 U/mL. Após os tratamentos, a viabilidade celular foi avaliada pelo 

método de MTT descrito no item acima. Os resultados foram expressos a partir da 

diferença das percentagens entre os tratamentos com e sem catalase. Os ensaios foram 

realizados em três experimentos independentes e avaliados em triplicata. 

 

3.2.8. Avaliação morfológica das linhagens celulares após tratamento com CR-

LAAO 

 

 A morfologia das linhagens celulares HL-60, HL-60.Bcr-Abl, K562 e KCL22 foi 

observada, após 24 h de tratamento com a CR-LAAO nas concentrações 0,05; 0,25; 0,35 

e 1,00 μg/mL, em uma ampliação de 200× no microscópio invertido Olympus CKX41 

(Olympus, Shinjuku, Tóquio, Japão). O etoposídeo (VP-16) na concentração de 

1,50μg/mL foi usado para induzir apoptose nas linhagens celulares, sendo, portanto o 

controle positivo de morte celular. 

 

https://www.google.com.br/search?rlz=1C1FDUM_enBR472BR472&espv=2&biw=1366&bih=628&site=webhp&q=shinjuku&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgzMHnxCHfq6-QVphcYoSJ4hlaFSRZaSllZ1spZ9flJ6Yl1mVWJKZn4fCscpITUwpLE0sKkktKr58KJXXqUpKvP_5QefD4ju0otb0fAMAn12dB2AAAAA&sa=X&ei=jl1BVaTuEsyqgwSAvIGADA&ved=0CJ8BEJsTKAEwDw
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3.2.9. Ensaio de indução de apoptose celular em linhagens celulares e células 

mononucleares após tratamento com CR-LAAO 

 

 Este ensaio foi realizado para avaliar a sensibilidade das linhagens celulares e 

células MNC de indivíduos sadios e pacientes com LMC à apoptose induzida pela CR-

LAAO. A apoptose celular foi quantificada pelos métodos de solução hipotônica 

fluorescente (HFS - Hypotonic fluorescent solution), descrito por NICOLETTI, 1991 e 

marcação com anexina V conjugada ao fluorocromo isotiocianato de fluoresceína (FITC) 

(VAN ENGELAND et al., 1998).  As análises foram realizadas em citômetro de fluxo 

FACSCanto (BD, San Jose, CA, EUA), utilizando o software Diva.  

 

 Ensaio de HFS 

 Para a realização deste ensaio, 1 x 10
5
 células por poço foram cultivadas em placas 

de 24 poços. As linhagens HL-60, HL-60.Bcr-Abl, K562 e KCL22 foram tratadas em 

diferentes tempos (18 e 24 h) e com diferentes concentrações de CR-LAAO: 0,05; 0,15; 

0,25; 0,35; 0,5; 0,75; e 1,00 µg/mL. As células MNC de indivíduos sadios e pacientes 

com LMC foram tratadas com CR-LAAO por 12 h nas seguintes concentrações: 0,05; 

0,25; 0,35 e 1,00 µg/mL. O VP-16 (1,50 µg/mL) foi usado como controle de morte 

celular, visto que as linhagens celulares HL-60.Bcr-Abl são resistentes à apoptose. As 

células sem tratamento foram usadas como controle negativo. Após os tratamentos, as 

células foram recolhidas em tubos FACs, centrifugadas a 240 x g durante 10 minutos a 4 

°C e o sobrenadante foi desprezado. Foram adicionados 400 uL de HFS (50 µg / mL de 

iodeto de propídio em citrato de sódio a 0,1% e Triton X-100 a 0,1%). Incubou-se por 20 

minutos no escuro a 4 °C. A percentagem de morte celular foi quantificada por meio da 

avaliação do conteúdo de DNA genômico através da intensidade de fluorescência dos 

núcleos hipodiplóides. Foram adquiridos 5000 eventos e os resultados foram expressos 

em gráficos na forma de histograma de acordo com a intensidade de fluorescência.  

 

 Ensaio de Anexina V conjugada ao fluorocromo FITC 

 Para a realização deste método, 1 x 10
5
 células por poço foram cultivadas em 

placas de 24 poços. As linhagens celulares K562 e KCL22 foram tratadas em diferentes 

tempos (12, 18 e 24 h) e com diferentes concentrações de CR-LAAO: 0,05; 0,15; 0,25; 

0,35; 0,5; 0,75; e 1,0 µg/mL. As células MNC de indivíduos sadios e pacientes com LMC 

foram tratadas com CR-LAAO por 12 h nas seguintes concentrações: 0,05; 0,25; 0,35 e 
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1,0 µg/mL. As células tratadas com o VP-16 (1,50 µg/mL) foram utilizadas como 

controle positivo de morte celular e as células sem tratamento como controle negativo. 

Após os tratamentos, as células foram recolhidas em tubos FACs, centrifugadas por 240 x 

g durante 10 minutos a 4 °C e o sobrenadante desprezado. As células foram 

ressuspendidas em 100 µL de tampão de anexina (10 mM Hepes pH 7,4, 150 mM NaCl, 5 

mM KCL, 1 mM MgCl2 e 1.8 mM CaCl2) e centrifugadas novamente. Após a retirada do 

sobrenadante, as células foram incubadas em 100 µL de anexina V conjugada com FITC 

(diluída 1:500 em tampão de anexina) por 20 minutos no escuro em temperatura 

ambiente. Após a incubação, foram adicionados à suspensão celular 100 µL de tampão de 

anexina e 1 µL da solução 250 µg/mL de iodeto de propídio (PI). As amostras foram 

analisadas por citometria de fluxo, com a aquisição de 10000 eventos. Os resultados 

foram expressos através das percentagens de morte celular na fase precoce de apoptose 

(externalização da fosfatidilderina) em que há uma marcação positiva para anexina V e 

negativa para o PI (anexina V
+
/PI

-
) e na fase de apoptose tardia, em que há marcação 

positiva tanto para anexina V e quanto para o PI (anexina V
+
/PI

+
). Os gráficos são 

apresentados na forma de dot-plot 

 A fosfatidilserina não é bem exposta em linhagens HL-60 e HL-60.Bcr-Abl, 

portanto a apoptose celular destas linhagens não foi avaliada por este método. 

 

3.2.9.1. Ensaio de apoptose na linhagem HL-60.Bcr-Abl tratada com CR-LAAO 

combinada aos inibidores de tirosina-quinase 

 

 Com o objetivo de investigar se a CR-LAAO potencializa os efeitos dos TKI, 

células HL-60.Bcr-Abl, foram incubadas por 24 h na presença de CR-LAAO 

(concentrações descritas no item anterior) com mesilato de imatinibe (10 μM/poço), 

Dasatinibe (10 nM/poço) ou Nilotinibe (20 nM/poço). As células sem tratamento foram 

usadas como controle negativo. Após os tratamentos, 1 x 10
5
 células foram coletadas e 

avaliadas pelo método HFS, enquanto 1 x 10
6
 células foram armazenadas em tampão de 

fosfoproteína a – 80 °C para posterior análise das  proteínas fosfotirosina, Bcr-Abl e c-abl 

por western blotting (metodologia descrita no item 3.2.13). 

 

3.2.10. Análise do potencial de membrana mitocondrial em linhagens celulares 

tratadas com CR-LAAO 
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Este ensaio foi realizado para medir o potencial de membrana mitocondrial (∆Ψm) 

das linhagens HL-60, HL-60.Bcr-Abl, K562 e KCL22 após o tratamento com a CR-

LAAO nas concentrações 0,05; 0,25; 0,35 e 1,00 μg/mL por 6 h. As células também 

foram cultivadas com VP-16 (1,50 μg/mL), para comprovar que as linhagens Bcr-Abl 

positivas são resistentes à morte celular induzida por quimioterápicos. As células sem 

tratamento foram usadas como controle negativo. O perclorato de tetrametilrodamina etil 

éster (TMRE) (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) foi utilizado para realizar a medida 

do ∆Ψm. O TMRE é uma sonda catiônica lipofílica que produz fluorescência vermelha e 

se acumula, de forma inversamente proporcional ao ΔΨm.  

A diminuição da fluorescência do TMRE indica despolarização da membrana, ou 

seja, da perda do ΔΨm. Para a realização do ensaio, 1x10
5
 células/poço foram cultivadas 

com diferentes concentrações da CR-LAAO em placas de 24 poços por 6 h. Após o 

tratamento, as células foram coletadas, centrifugadas em 240 x g por 10 minutos a 4 °C.  

Os sobrenadantes foram descartados, as células lavadas com PBS, ressuspendidas 

em 25 nM de TMRE (diluído em RPMI sem fenol RED) e incubadas por 20 minutos à 37 

°C ao abrigo da luz. Posteriormente, estas células foram novamente lavadas e ressupensas 

em 200 µL de PBS. A fluorescência do TMRE das células foi detectada em citômetro de 

fluxo, FACSCanto (Becton-Dickinson, San Jose, CA, EUA) e analisadas pelo software 

Diva no comprimento de onda de excitação de 568 nm e emissão >590 nm. Foram 

realizados três experimentos independentes e avaliados em triplicata e os resultados foram 

expressos de acordo com a percentagem de células que apresentavam perda de ΔΨm.  

Os ensaios foram realizados em colaboração com a aluna de doutorado Amanda 

Tomie Ouchida e o Prof. Dr. Carlos Curti do laboratório de Bioquímica da Faculdade de 

Ciências Farmacêutica de Ribeirão Preto – USP. 

 

3.2.11. Avaliação do potencial da CR-LAAO na indução de danos no DNA nas 

linhagens celulares tratadas com a toxina 

 

 Para analisar o potencial da CR-LAAO na indução de dano no DNA, as linhagens 

celulares HL-60, HL-60.Bcr-Abl, K562 e KCL22 foram tratadas por 6 h com diferentes 

concentrações de CR-LAAO: 0,05, 0,15, 0,25, 0,35, 0,50, 0,75 e 1,00 μg/mL. As 

linhagens celulares cultivadas na ausência da CR-LAAO foram usadas como controle 

negativo e as células tratadas com 200 µM de metilmetanosulfonato (MMS; Sigma-

Aldrich, St. Louis, MO, USA) como controle positivo de indução de dano ao DNA.  
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 O ensaio cometa foi realizado sob condições alcalinas de pH = 13 de acordo com o 

método descrito por Singh et al. (1988) e Tice et al. (2000).  

As suspensões celulares (10 μL) foram misturadas com 100 μL de agarose de 

baixo ponto de fusão 0,5% (Gibco, Gaithersburg, MD, Estados Unidos) e espalhadas por 

uma lâmina pré-coberta com agarose normal 1,5%, cobrindo-a com uma lamínula. As 

lâminas foram mantidas em repouso por 10 minutos a 4°C para solidificação da agarose. 

Em seguida, após a retirada das lamínulas, as lâminas foram imersas em solução de lise 

(NaCl 2,5M, EDTA 100mM, Tris 10mM, DMSO 10%, Triton X-100 1%, pH 10) por 60 

minutos a 4°C. As lâminas foram tratadas com tampão alcalino de eletroforese (NaOH 

300 mM, EDTA 1 mM, pH > 13, 4°C) por 20 minutos, para permitir o desnaturamento do 

DNA e a expressão de quebras de fita dupla e fita simples e sítios alcali-lábeis, que são 

nucleotídeos sem bases (apenas com fosfato e açúcar), que se manifestam como quebra 

quando expostos ao pH alcalino. 

A eletroforese horizontal foi realizada a 25 V e 300 mA (0,74V/cm) durante 20 

minutos, usando o mesmo tampão alcalino de eletroforese descrito anteriormente. Após a 

eletroforese, as lâminas foram mergulhadas em solução de neutralização (Tris 0,4M, pH 

7,5 a 4° C) por 15 minutos. As lâminas foram secas a temperatura ambiente, fixadas em 

etanol absoluto por 2 minutos, e após secas, foram armazenadas a temperatura ambiente 

até o momento da análise. Cada lâmina foi codificada aleatoriamente, coradas com uma 

solução a 1:10000 (v/v) de GelRed
TM

 (Biotium, Hayward, California, Estados Unidos) em 

PBS 1X e imediatamente analisadas. 

Foram realizados três experimentos independentes e os nucleoides foram 

identificados em microscópio de fluorescência (AxioStar Plus, Carl Zeiss Axio Cam MRc 

- AxioVision 3.1) utilizando filtro 515-560nm, barreira de filtro de 590nm, e ampliação 

de 40 ×. As imagens de pelo menos 100 campos aleatórios, obtidas a partir de duas 

lâminas (50 nucleoides/lâmina), foram analisadas pelo sistema Comet Assay IV
TM

, versão 

4.3 (Perceptive Instruments, Bury St. Edmunds, United Kindgom). O parâmetro 

selecionado para análise foi a intensidade da cauda (% DNA na cauda), que representa a 

porcentagem de DNA fragmentado nas caudas dos cometas. 

Este ensaio foi realizado em colaboração com o Dr. Alexandre Ferro Aissa e 

Profa. Dra. Lusânia Maria Greggi Antunes do Laboratório de Nutrigenômica da 

Faculdade de Ciências Farmacêutica de Ribeirão Preto – USP. 
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3.2.12. Quantificação da expressão de microRNAs relacionados à apoptose após 

tratamento das células Bcr-Abl
  
positivas com a CR-LAAO   

 

 Para a realização destes ensaios, as linhagens celulares HL-60, HL-60.Bcr-Abl, 

K562 e KCL22 foram tratadas por 24 h com a CR-LAAO nas concentrações de 0,05-0,50 

µg/mL. Para cada linhagem, foram selecionadas duas concentrações de CR-LAAO, sendo 

uma concentração subletal, em que não foi observado efeito na indução de apoptose, e 

uma concentração capaz de induzir apoptose, com o principal objetivo de avaliar se 

mesmo em doses subletais a CR-LAAO é capaz de modular a expressão de miRNAs 

reguladores de possíveis genes alvos envolvidos no processo de apoptose.  

 Os critérios utilizados para a escolha dos miRNAs empregados nesse estudo foram 

baseados no trabalho realizado pelo nosso grupo de pesquisa  (FERREIRA et al., 2014). 

Nesse trabalho relatou-se que os miRNAs miR-15a, miR-16, miR-145, miR-26a, hsa-let-

7d, miR-142-3p, miR-29c, miR-146a, miR-21, miR-130a e miR-130b estavam 

diferencialmente expressos nas células Bcr-Abl positivas e possivelmente associados a 

regulação de genes pró- e anti-apoptóticos, consequentemente associados ao perfil de 

resistência dessas células a apoptose. Estes miRNAs, chamados apoptomiRs, investigados 

no presente estudo e os possíveis genes alvos estão  descritos na Tabela 3. 

 

Tabela 3. MicroRNAs investigados e seus respectivos genes alvos relacionados à 

regulação da apoptose 

microRNA Possíveis genes alvos 

miR-15a Bcl-2 

miR-16 Bcl2 

miR-145 Bax e Bcl-2 

miR-26a Bid, Bim 

hsa-let-7d Bak e A1 

miR-142-3p c-Flip 

miR-29c Mcl-1 

miR-146a Mcl-1 

miR-21 Ciap-2 

miR-130a Ciap-2 

miR-130b Ciap-2 
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3.2.12.1. Extração de RNA  

 

As linhagens celulares tratadas com a CR-LAAO foram armazenadas na 

concentração de 3 x10
6
 células em 1 ml de Trizol


 a -80°C e submetidas à extração do 

RNA total conforme protocolo do fabricante (Life Technologies, Carlsbad, EUA), que 

consiste na recuperação do RNA da fase aquosa pela adição de clorofórmio seguida de 

vigorosa agitação e centrifugação. Em seguida, a fase aquosa contendo o RNA foi 

submetida à precipitação com isopropanol a -20 °C overnight, com posterior 

centrifugação a 12000 x g por 15 minutos a 4 °C. O precipitado final de RNA foi lavado 

com etanol 70 % e ressuspenso em 13 µL de água destilada ultrapaura livre de RNAses e 

DNAses (água DEPC) (Life Technologies, Carlsbad, EUA). A concentração de RNA 

total foi quantificada por espectrofotometria nos comprimentos de onda de 260 nm e 280 

nm no equipamento NanoVue (GE Healthcare Life Sciences, Pittsburgh, EUA).  

Para determinação da  integridade do RNA extraído das células, as amostras foram 

submetidas à eletroforese em gel de agarose 1%, utilizando-se o corante GelRed 

(Biotium, Hayward, EUA), em que a corrida foi realizada com corrente elétrica de 80 

Volts durante 50 minutos. As bandas 28S e 18S, cujas presenças determinam a 

integridade do RNA obtido das amostras, foram visualizadas em um transiluminador UV. 

 

3.2.12.2. Quantificação da expressão dos miRNAs por PCR em tempo real 

 

Foi utilizado o RNA extraído das amostras de linhagens celulares tratadas pela 

CR-LAAO. O RNA na concentração de 2,5 ng/µL foi pipetado com inibidor de RNAse e 

aos reagentes do kit High Capacity cDNA reverse transcription® (Applied Biosystems, 

Foster City, EUA) conforme especificações do fabricante. Foram utilizados os looped-

primers
®
, que são oligonucleotídeos específicos para a transcrição dos miRNAs 

investigados. Preparou-se a mistura da reação utilizando-se 0,5 μL de RT buffer (10x); 

0,05 μL de dNTP (100 nM); 0,063 μL de RNase inhibitor (RNase out); 0,33 μL de 

MultiScribe™ Reverse Transcriptase; 2,39 μL de água DEPC e 1,0 μL de looped-primer 

específico.   

 A reação para transcrição foi realizada através da cadeia da polimerase (PCR) 

convencional em que as amostras foram incubadas e submetidas ao seguinte ciclo: a 16°C 

por 30 minutos, 42 °C por 30 minutos e 85 °C por 5 minutos no equipamento no 

equipamento Mastercyler (Eppendorf AG, Hamburgo, Alemanha). Após esta etapa, os 
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cDNAs foram diluídos na proporção 1:4 (v/v) em água DEPC. Posteriormente foi 

realizada a PCR em Tempo Real para quantificação dos miRNAs utilizando-se o Kit 

TaqMan
® 

microRNA assay Human (Applied Biosystems, Foster City, EUA). 

 A mistura da reação foi preparada utilizando-se 5 μL do reagente TaqMan
® 

 (10x); 

0,5 μL de sonda  (20x) (marcada com fluorocromo FAM e específica para cada miRNA); 

0,5 μL de água DEPC e 4 μL do cDNA (diluído 1:4). A reação foi submentida a um ciclo 

de 95 °C por 10 minutos, 40 ciclos de 95 °C por 15 segundos e 60 °C por um minuto. 

Devido à atividade 5' → 3" exonuclease da enzima Taq, a cada ciclo da reação, há a 

degradação da sonda, permitindo a emissão de fluorescência através do fluorocromo 

FAM, detectado pelo equipamento Step One Plus (Applied Biosystems, Foster City, 

EUA) no comprimento de onda de 520 nm. 

 Os valores da expressão dos miRNAs  foram obtidos com base no Ct (cycle 

threshold), utilizando-se a equação 2
-∆∆Ct 

(fold change). Como miRNAs de referência 

(miRNAs endógenos) foram utilizados o RNU 24 e RNU 44.  

 

3.2.13. Determinação da expressão de proteínas por western blotting 

 

Esta metodologia foi utilizada para avaliar os níveis das proteínas:  

A) caspases 3, 8, 9 e PARP clivado para checar se a apoptose induzida pela CR-

LAAO foi ativada pela via intrínseca ou extrínseca nas linhagens HL-60, HL-60.Bcr-Abl, 

K562 e KCL22;  

 B) fosfotirosina, c-abl e Bcr-Abl para avaliar o efeito da CR-LAAO combinada 

com os TKI na linhagem HL-60.Bcr-Abl;  

 C) Bax, Bim, Bid, Bak, A1, Bcl-2, Ciap-2, c-Flip e Mcl-1 para avaliar o efeito da 

modulação dos apoptomiRs  que regula a expressão dos RNA relacionados às proteínas 

pró- e anti-apoptóticas nas linhagens HL-60, HL-60.Bcr-Abl, K562 e KCL22 . 

Para a realização dos ensaios, 1x10
6
 células foram tratadas por 24 h com 

diferentes concentrações de CR-LAAO (0,05-1,00 µg/mL). Em todos os experimentos as 

células sem tratamento foram usadas como controle negativo. 

Nos ensaios de detecção das caspases 3, 8, 9 e PARP clivado, o VP-16 (1,50 

µg/mL) foi usado como controle de morte celular.  

Para avaliar os níves de fosfototirosina, c-abl e Bcr-Abl, a linhagem HL-60.Bcr-

Abl foi tratada com a CR-LAAO  na presença do MI (10 µM/poço), DAS (10 nM/poço) 

ou NIL (20 nM/poço). 
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Nos ensaios realizados para avaliar os níveis das proteínas Bax, Bim, Bid, Bak, 

A1, Bcl-2, Ciap-2, c-Flip e Mcl-1, as linhagens celulares foram tratadas com uma dose de 

CR-LAAO subletal e uma capaz de induzir apoptose. 

Após os devidos tratamentos, as células foram coletadas, centrifugadas a 240 x g 

durante 10 minutos a 4 °C, ressuspendidas em tampão de lise (20 mM Tris-HCL, 1 mM 

EDTA pH 7.4, 150 mM NaCl, Igepal CA 630 1 %, inibidores de fosfatase e protease) e 

armazenadas a -80 °C para posterior quantificação das proteínas totais.  

As concentrações totais das proteínas foram determinadas através do kit BCA 

protein assay
®

 (Thermo Fischer Scientific – Waltham, MA, USA) de acordo com as 

instruções do fabricante. Quantidades iguais de proteínas (25 μg) foram separadas por 

SDS-PAGE e transferidas para a membrana de fluoreto de polivinilideno (PVDF) 

(Amersham ECL Plus
®

, GE Healthcare Life Sciences, Pittsburgh, PA, EUA). As 

membranas foram bloqueadas por 2 horas em solução de bloqueio (0,01 % azida) com 5 

% de leite desnatado ou 5 % de albumina sérica bovina (BSA) (para proteínas 

fosforiladas) e subsequentemente incubadas à 18 °C entre 16 e 84 h com os anticorpos 

primários de interesse. As diluições destes anticorpos foram realizadas em solução de 

bloqueio nas devidas concentrações. Após a retirada dos anticorpos primários, as 

membranas foram lavadas com tampão TBS-T (100 mM Tris-HCl, 300 mM NaCl e 1 % 

Tween 20) e incubadas com o respectivo anticorpo secundário (anti-camundongo ou anti-

coelho) (Sigma-Aldrich, St Loius, EUA) conjugado à peroxidase, na diluição 1:5000, por 

uma hora em temperatura ambiente.  

A revelação das membranas foi realizada pelo método de quimioluminescência, 

conforme as recomendações dos fabricantes (Amersham ECL Plus
®
, GE Healthcare Life 

Sciences, Pittsburgh, EUA).  A proteína tubulina foi usada para a normalização entre as 

amostras. 

As informações sobre os anticorpos utilizados e as respectivas diluições estão 

apresentadas na tabela 4. 
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Tabela 4. Anticorpos primários utilizados nos ensaios de western blotting 

Anticorpos (MM) Marca Origem Diluição 

anti-caspase3 (32 kDa) Calbiochem® policlonal de coelho 1:1000 

anti-caspase 8 (55 kDa) BD Pharmigen® monoclonal de coelho 1:1000 

anti-caspase 9 (47 kDa) BD Pharmigen® monoclonal de coelho 1:250 

anti-A1 (BFL1) (29 kDa) Sigma-Aldrich® policlonal de coelho 1:1000 

anti-Bak (24 kDa) Cell Signaling® policlonal de coelho 1:500 

anti-Bax (20 kDa) BD Pharmigen® policlonal de coelho 1:1000 

anti-Bcl-2 (26 kDa) Cell Signaling® monoclonal de coelho 1:1000 

anti-Bid (23 kDa) BD Pharmigen® monoclonal de camundongo 1:1000 

anti-Bim (23 kDa) BD Pharmigen® policlonal de coelho 1:1000 

anti-c-abl (120 kDa) Milipore® monoclonal de camundongo 1:1000 

anti-Ciap-2 (70 kDa) Cell Signaling® monoclonal de coelho 1:1000 

anti-c-Flip (55 kDa) Cell Signaling® policlonal de coelho 1:1000 

anti-fosfotirosina (py) Upstate Biotech® policlonal de camundongo 1:1000 

anti-Mcl-1 (40 kDa) Santa Cruz® policlonal de coelho 1:1000 

anti-PARP (89 kDa) Cell Signaling® policlonal de coelho 1:1000 

anti-tubulina (48 kDa) Sigma-Aldrich® policlonal de coelho 1:5000 

MM: massa molecular 

 

3.2.14. Análise Estatística 

 

 As análises comparativas dos resultados obtidos das percentagens das células 

tratadas e não tratadas nos ensaios de citotoxicidade, apoptose (com as linhagens), perda 

do potencial de membrana e danos no DNA foram analisadas pelo teste One Way Anova 

seguido pelo post-test de Dunnett's. O teste t (Student's t-test) foi usado para analisar os 

resultados obtidos nos ensaios de tratamentos das linhagens celulares com a CR-LAAO 

na presença e ausência de catalase e combinada com os TKI.  

 O software utilizado para as análises foi o Prisma versão 5.0 (GraphPad Software, 

San Diego, Califórnia, EUA). Valores de p < 0,05 foram considerados estatisticamente 

significantes. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Avaliação do potencial citotóxico da CR-LAAO 

 

 A avaliação do potencial citotóxico da enzima CR-LAAO foi realizada nas 

linhagens celulares HL-60, HL-60.Bcr-Abl, K562, KCL22 e nas células mononucleares 

(MNC) de 10 indivíduos saudáveis. As células foram tratadas com CR-LAAO nas 

concentrações: 0,05; 0,15; 0,25; 0,35; 0,5; 0,75; 1,00; 1,50 e 2,50 µg/mL e com o VP-16 

na concentração de 1,50 µg/mL.  

 Na linhagem HL-60 foi observado diminuição da viabilidade celular após o 

tratamento com CR-LAAO a partir da concentração de 0,50 µg/mL (p<0,05) (Tabela 5). 

O valor do IC50 relativo para esta célula foi de 0,26 μg/mL. (intervalo de confiança de 95 

% = 0,07843 a 0,8793).  

 Nas células HL-60.Bcr-Abl e K562 a diminuição da viabilidade celular ocorreu a 

partir do tratamento com CR-LAAO na concentração de 0,75 μg/mL (p<0,05) (Tabela 5). 

Os valores de IC50 relativos para estas células foi de 0,70 μg/mL (intervalo de confiança 

de 95 % = 0,1521 a 3,265) e 1,81 (intervalo de confiança de 95 % = 0,8309 a 3,966), 

respectivamente. 

 Na linhagem KCL22, a diminuição da viabilidade celular foi observada apenas na 

maior concentração testada, 2,50 μg/mL (p<0,05) (Tabela 5). O valor de IC50 relativo para 

esta linhagem foi de 9,83 μg/mL (intervalo de confiança de 95 % = 0,06492 a 14,90). 

Nenhuma das concentrações utilizadas de CR-LAAO foi capaz de provocar diminuição 

da viabilidade celular as células MNC em mais de 20%.  

 O etoposídeo (VP-16) diminuiu a viabilidade celular em aproximadamente 70% 

na linhagem HL-60, enquanto que nas células mononucleares, linhagens HL-60.Bcr-Abl / 

KCL22 e K562 a diminuição da viabilidade ocorreu entre 30% e 50%. (Tabela 5). 
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Tabela 5. Percentagem de viabilidade celular (médias ± SD) após tratamentos com a CR-LAAO e VP-16 (μg/mL) 

  CR-LAAO (μg/mL) VP-16 

 CTRL 0,05 0,15 0,25 0,35 0,50 0,75 1,00 1,50 2,50 1,50 

HL-60 100 ±0,0 93,0 ±7,6 87,3 ±5,8 73,2 ±11,6 91,6 ±9,6 52,3 ±1,5
*
 42,3 ±6,7

*
 37,7 ±4,9

*
 36,9 ±2,7

*
 44 ±8,7

*
 30 ±8,6

*
 

HL-60.Bcr-Abl 100 ±0,0 98,6 ±10,4 91,1 ±13,1 95,9 ±5,26 86,26 ±0,7 67,4 ±17,0 38,9 ±15,0
*
 36,4 ±13,8

*
 33,3 ±13,3

*
 34,5 ±6,3

*
 73,1 ±11,9 

K562 100 ±0,0 96,6 ±3,7 93,8 ±2,6 91,1 ±6,8 86,8 ±2,1 80,5 ±4,3 60,9 ±1,3
*
 52,4±10,6

*
 34,6 ±1,8

*
 28,1,±2,5

*
 54 ±2,23

*
 

KCL22 100 ±0,0 99,6 ±0,4 100,4 ±1,2 99,6 ±0,4 99,6 ±0,4 99,9 ±1,3 83,8 ±13,0 85,8 ±8,9 68,5 ±15,1 50,2 ±20,9
*
 73,6 ±17,4 

MNC 100 ±0,0 100,5 ±3,1 92,3 ±10,4 87,0 ±11,2 89,1 ±12,6 84,5 ±12,4 85,9 ±12,4 79,8 ±17,3 75,1 ±11,8 78,7,± 14,5 49,7 ± 23,9 

CTRL: células sem tratamento; MNC: células mononucleares; VP-16: etoposideo; SD: desvio padrão. Análise estatística: * p<0,05 vs. CTRL (one-way ANOVA 

seguido pelo post-test de Dunnett's). 
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4.2. Avaliação do efeito do peróxido de hidrogênio na viabilidade celular  

 

 Para avaliar se o efeito citotóxico da CR-LAAO estava associado com a liberação 

de H2O2, as quatro linhagens celulares tumorais foram tratadas com a toxina nas 

concentrações 0,05; 0,15; 0,25; 0,35; 0,50; 0,75; 1,00; 1,5 e 2,50 µg/mL e catalase na 

concentração de 150 U/mL. Foi possível observar mudança no perfil de citotoxicidade da 

CR-LAAO em todas as linhagens celulares, pois a viabilidade celular aumentou na 

presença da catalase, ficando entre 80-100% (Figura 5-D). Comparando os resultados 

entre os tratamentos com e sem catalase, na linhagem HL-60, a viabilidade aumentou 

cerca de 40-50% nas concentrações de 0,50-2,50 µg/mL após adição de catalase (p<0,05) 

(Figura 5A). Nas linhagens celulares HL-60.Bcr-Abl e K562 a viabilidade celular 

aumentou cerca de 30-50% após a adição da catalase nas concentrações de 0,75-2,50 

µg/mL (p<0,05) (Figura 5B-C). Na linhagem KCL22, o aumento da viabilidade celular 

foi de aproximadamente 35% na concentração de 2,50 µg/mL (p<0,05) (Figura 5D).  

Os resultados obtidos indicam que a citotoxicidade da CR-LAAO nas linhagens 

Bcr-Abl positivas está associada à liberação do H2O2 produzido durante a reação 

enzimática da CR-LAAO. Interessante notar que as linhagens apresentam sensibilidade 

diferente ao H2O2. 
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Figura 5. Efeito citotóxico da CR-LAAO associada à catalase em linhagens 

neoplásicas. Os gráficos representam as percentagens de viabilidade das linhagens 

celulares (A) HL-60, (B) HL-60.Bcr-Abl, (C) K562 e (D) KCL22. Resultados expressos 

pela média ± SD de três experimentos independentes analisados em triplicata. CTRL: 

células sem tratamento; CC: controle catalase (células tratadas apenas com catalase); SD: 

desvio padrão. Análise estatística: *p < 0,05 vs. catalase (-) (Student's t-teste). 

 

4.3. Avaliação morfológica das linhagens celulares tratadas com CR-LAAO 

 

 Os aspectos morfológicos das linhagens celulares HL-60 (Figura 6), HL-60.Bcr-

Abl (Figura 7), K562 (Figura 8) e KCL22 (Figura 9), após 24h de cultivo com a CR-

LAAO nas concentrações: 0,05; 0,25; 0,35 e 1,00 µg/mL apresentaram alterações como: 

diminuição de tamanho, pregas de membrana e “debris”. O tratamento com VP-16 

provocou efeito similar ao da CR-LAAO apenas na linhagem HL-60, As linhagens Bcr-

Abl positivas mantiveram suas características morfológicas após o tratamento com o VP-

16.  
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Figura 6.Morfologia da linhagem celular HL-60 tratada por 24 h com CR-LAAO 

(μg/mL), (A) CTRL (células sem tratamento), (B-E) HL-60 cultivada com CR-LAAO em 

diferentes concentrações: (B) 0,05, (C) 0,25, (D) 0,35, (E) 1,00, (F) HL-60 cultivada com 

Etoposídeo (VP-16; 1,50 μg/mL). A morfologia celular foi analisada na ampliação de 

200× em microscópio invertido Olympus CKX41. 
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Figura 7. Morfologia da linhagem celular HL-60.Bcr-Abl tratada por 24 h com CR-

LAAO (μg/mL). (A) CTRL (células sem tratamento), (B-E) HL-60.Bcr-Abl tratada com 

CR-LAAO em diferentes concentrações: (B) 0,05, (C) 0,25, (D) 0,35, (E) 1,00, (F) HL-

60.Bcr-Abl tratada com Etoposídeo (VP-16; 1,50 μg/mL). A morfologia celular foi 

analisada na ampliação de 200× usando microscópio invertido Olympus CKX41. 
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Figura 8. Morfologia da linhagem celular K562 tratada por 24 h com CR-LAAO 

(μg/mL). (A) CTRL (células sem tratamento), (B-E) K562 tratadas com CR-LAAO em 

diferentes concentrações: (B) 0,05, (C) 0,25, (D) 0,35, (E) 1,00, (F) K562 tratadas com 

Etoposídeo (VP-16; 1,50 μg/mL). A morfologia celular foi analisada na ampliação de 

200× usando microscópio invertido Olympus CKX41. 
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Figura 9. Morfologia da linhagem celular KCL22 tratada por 24 h com CR-LAAO 

(μg/mL). (A) CTRL (células sem tratamento), (B-E) KCL22 tratada com CR-LAAO em 

diferentes concentrações: (B) 0,05, (C) 0,25, (D) 0,35, (E) 1,00, (F) KCL22 tratada com 

Etoposídeo (VP-16; 1,50 μg/mL). A morfologia celular foi analisada na ampliação de 

200× usando microscópio invertido Olympus CKX41. 
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4.4. Quantificação da apoptose, induzida pela CR-LAAO, nas linhagens celulares e 

células mononucleares de controles e pacientes com LMC 

 

 Resultados da quantificação da apoptose induzida por CR-LAAO nas linhagens 

celulares  

A indução de apoptose foi avaliada pelo método de HFS nas linhagens celulares 

HL-60, HL-60.Bcr-Abl, K562 e KCL22 tratadas com CR-LAAO nas concentrações: 0,05; 

0,15; 0,25; 0,35; 0,50; 0,75 e 1,00 µg/mL e com o VP-16 (1,50 µg/mL). Os resultados 

foram expressos pela percentagem de núcleos hipodiplóides, comparando-se as células 

tratadas com os respectivos controles negativos (células sem tratamento).  

 Os resultados obtidos na linhagem HL-60 mostraram aumento da percentagem de 

núcleos hipodiplóides após os tratamentos com 18 e 24 h. Nos dois tempos analisados e 

nas concentrações de 0,25-1,00 µg/mL de CR-LAAO, as percentagens de núcleos 

hipodiplóides aumentaram em torno de 50 e 90%. Os tratamentos com o VP-16 

mostraram aumento das percentagens de núcleos hipodiplóides em cerca de 80-90% 

(p<0,05), nos dois tempos analisados (Figura 10A).  

Na linhagem HL-60.Bcr-Abl, os resultados obtidos mostraram aumento de 45% da 

percentagem de núcleos hipodiplóides após 18 h com o tratamento de 0,50 µg/mL de CR-

LAAO (p<0,05). A partir das demais concentrações testadas (0,75-1,00 µg/mL), a 

percentagem de núcleos hipodiplóides atingiu o patamar de 80%. Após 24 h, o tratamento 

com 0,25 µg/mL de CR-LAAO aumentou a percentagem em aproximadamente 35% 

(p<0,05). Nas demais concentrações (0,35-1,00), o aumento permaneceu entre 60-90%. 

Os tratamentos com o VP-16 mostraram aumento das percentagem de núcleos 

hipodiplóides em 7% e 10% para 18 h e 24 h respectivamente  (Figura 10B). 

Os resultados obtidos do tratamento da linhagem K562 pela CR-LAAO 

demonstraram aumento das percentagens de núcleos hipodiplóides em todos os tempos 

analisados. Após 18 h e 24 h, os tratamentos com 0,25 µg/mL aumentaram as 

percentagens de núcleos hipodiploides em cerca de 20% (p<0,05). Nas demais 

concentrações (0,35-1,00 µg/mL), o aumento dos núcleos hipodiplóides ficou entre 25-

30% (18 h) e 40-70% (24 h). O VP-16 induziu aumento dos núcleos hipodiplóides de 

aproximadamente 9% e 18%, após 18 h e 24 h, respectivamente (Figura 10C). 

A análise da linhagem KCL22 mostrou que houve aumento em torno de 8% e 25% 

nas percentagens dos núcleos hipodiplóides nos tempos de 18 h e 24 h, respectivamente, 

com 0,35 µg/mL de CR-LAAO (p<0,05). Nas demais concentrações (0,50-1,00 µg/mL), o 
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aumento permaneceu entre 28-40% (18 h) e 45-70% (24 h). O tratamento com VP-16 não 

induziu apoptose nas células Bcr-Abl positivas em 18 e 24h (Figura 10D). 
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Figura 10. Quantificação da apoptose induzida pela CR-LAAO nas linhagens (A) 

HL-60, (B) (HL-60.Bcr-Abl, (C) K562 e (D) KCL22. Os gráficos representam as 

percentagens de núcleos hipodiplóides após 18 h e 24 h de tratamento. Resultados 

expressos pela média ± SD de três experimentos independentes. CTRL: células sem 

tratamento. SD: desvio padrão; VP-16: etoposídeo. Análise estatística: *p < 0,05 vs. 

CTRL (one-way ANOVA seguido pelo post-test de Dunnett's). 
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 Resultados da quantificação de apoptose induzida por CR-LAAO nas células 

mononucleares 

 A indução de apoptose também foi avaliada, pelo método de HFS, nas células 

mononucleares de indivíduos saudáveis e pacientes com LMC tratadas com CR-LAAO 

nas concentrações: 0,05; 0,25; 0,35 e 1,00 µg/mL, sendo que o VP-16 (1,50 µg/mL) foi 

usado como indutor de apoptose no controle positivo de morte celular. Os resultados 

foram expressos pela percentagem de núcleos hipodiplóides presentes nas células tratadas 

subtraídos. 

 Nas células MNC de indivíduos saudáveis, a CR-LAAO não induziu aumento nas 

percentagens de núcleos hipodiplóides (Figura 11). As células MNC de pacientes com 

LMC em FC sem tratamento mostraram aumento de núcleos hipodiplóides de 30% desde 

a menor concentração de CR-LAAO (0,05 µg/mL) e entre 40-50% nas demais 

concentrações (0,25-1,00 µg/mL) (Figura 11). Não foi observado aumento das 

percentagens de núcleos hipodiplóides nas células MNC de pacientes com LMC em FC 

tratados e em FA (Figura 11). O VP-16 induziu um aumento de aproximadamente 6% 

células MNC de pacientes em FC sem tratamento (Figura 11). 

 

 

Figura 11. Indução de apoptose pela CR-LAAO analisada pelo método de HFS nas 

células mononucleares. As células MNC foram obtidas de indivíduos saudáveis (grupo 

controle, n=10) e pacientes com LMC em fase crônica sem tratamento (FC/ST, n=2), fase 

crônica tratados (FC/T, n=3) e em fases avançadas (FA, n=5). CTRL: células sem 

tratamento. VP-16: etoposídeo.  
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 Resultados da quantificação de apoptose, por Anexina V-FITC, das linhagens 

celulares tratadas com CR-LAAO 

 A indução de apoptose foi avaliada pelo método de Anexina V-FITC nas 

linhagens celulares K562 e KCL22 tratadas com CR-LAAO nas concentrações: 0,05; 

0,15; 0,25; 0,35; 0,50; 0,75 e 1,00 µg/mL, sendo o VP-16 (1,50 µg/mL) foi usado como 

indutor de morte convencional, como controle de morte celular. Os resultados foram 

expressos pela quantificação das percentagens de anexina V
+
/PI

-
 e anexina V

+
/PI

-
. 

 A linhagem K562 após os tratamentos com a CR-LAAO por 12 h, 18 h e 24 h, não 

apresentou aumento da marcação de anexina V
+
/PI

-
 (Figura 12A-D, p<0,05) (Figura 

12D). Com relação a marcação de anexina V
+
/PI

+
, após 12 h e 18 h de tratamento da 

K562 com a CR-LAAO, observou-se aumento em torno de 20% na concentração de 0,15 

µg/mL (p<0,05) e entre 30-80% nas demais concentrações 0,25-1,00 µg/mL (Figura 12A-

B). Após 24 h, houve aumento de anexina V
+
/PI

+
 em 45% na concentração de 0,35 

µg/mL (p<0,05) e entre 60-80% nas demais concentrações de 0,50-1,00 µg/mL (Figura 

12C). O VP-16 induziu aumento da marcação de anexina V
+
/PI

- 
de aproximadamente 

25% após 12 h de tratamento (p<0,05)
 
e aumento da marcação de anexina V

+
/PI

+ 
de 

aproximadamente 13% e 75% após 18 h e 24 h (p<0,05), respectivamente (Figura 12A-

C).  
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Figura 12. Quantificação da apoptose induzida pela CR-LAAO na linhagem K562 

analisada pelas marcações de anexina V-FITC e iodeto de propídio. Os gráficos 

representam as percentagens de células marcadas com anexina V
+
/PI

-
 e anexina V

+
/PI

+ 

após (A) 12 h, (B) 18 h e (C) 24 h de tratamento. Resultados expressos pela média ± 

desvio padrão para três experimentos independentes. CTRL: células sem tratamento; SD: 

desvio padrão; VP-16: etoposídeo. Análise estatística: *p < 0,05 vs. CTRL (one-way 

ANOVA seguido pelo post-test de Dunnett's). 

  



53 

  

Resultados______________________________________________________________________ 

Na linhagem KCL22 foi observado que após os tratamentos com a CR-LAAO por 

12 h, 18 h e 24 h, não houve aumento das percentagens de células marcadas com anexina 

V
+
/PI

-
 (Figura 13A-C). As análises das percentagens de células marcadas com anexina 

V
+
/PI

+
 mostraram que após 12 h e 18 h de tratamento da KCL22 com CR-LAAO nas 

concentrações de 0,25-1,00 µg/mL houve aumento de apoptose em torno de 30-80% 

(p<0,05) (Figura 13A-C). O VP-16 induziu aumento nas percentagens de células nas 

percentagens de células anexina V
+
/PI

+ 
de aproximadamente 64%, 20% e 80% após 12 h, 

18 h e 24 h respectivamente (p<0,05) (Figura 13A-D).  
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Figura 13. Quantificação de apoptose induzida pela CR-LAAO na linhagem KCL22 

analisada pelas marcações com anexina V-FITC e iodeto de propídio. Os gráficos 

representam as percentagens de anexina V
+
/PI

-
  e anexina V

+
/PI

+  
após (A) 12 h, (B) 18 h 

e (C) 24 h de tratamento. Resultados expressos pela média ± desvio padrão para três 

experimentos independentes. CTRL: células sem tratamento; SD: desvio padrão; VP-16: 

etoposídeo. Análise estatística: *p < 0,05 vs. CTRL (one-way ANOVA seguido pelo post-

test de Dunnett's). 
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 Resultados da quantificação da apoptose por Anexina V-FITC nas células 

mononucleares  

  A indução de apoptose também foi avaliada pelo método de Anexina V-FITC nas 

células mononucleares de indivíduos saudáveis e pacientes com LMC tratadas com CR-

LAAO nas concentrações: 0,05; 0,25; 0,35 e 1,00 µg/mL, sendo o VP-16 (1,50 µg/mL) 

usado como potencial indutor de apoptose, controle positivo de morte celular.  

 Nas células MNC de indivíduos saudáveis a CR-LAAO induziu aumento nas 

percentagens de células marcadas com anexina V
+
/PI

-
 de aproximadamente 12% em todas 

as concentrações (0,05-1,00 µg/mL) e aumento de 10-30% nas percentagens de células 

marcadas com anexina V
+
/PI

+
 nas concentrações de 0,25-1,00 µg/mL (Figura 14A). Os 

resultados obtidos para as células MNC de pacientes em FC sem tratamento mostraram 

aumento nas percentagens de células marcadas com anexina V
+
/PI

-
 que variou de 12-55% 

nas concentrações de 0,05-1,00 µg/mL e aumento de 23% nas percentagens de células 

marcadas com anexina V
+
/PI

+
 nas concentrações de 0,25-1,00 µg/mL (Figura 14B). Nas 

células MNC de pacientes em FC tratados, a CR-LAAO aumentou as percentagens de 

células marcadas com anexina V
+
/PI

- 
em torno de 7% nas concentrações de 0,25-1,00 

µg/mL. Nas percentagens de células marcadas com anexina V
+
/PI

+ 
houve aumento de 

10% na concentração de 0,05 µg/mL e 32% nas demais concentrações (0,25-1,00 µg/mL) 

(Figura 14C). Nas células MNC dos pacientes em FA, o aumento nas percentagens de 

células marcadas com anexina V
+
/PI

- 
foi em torno de 13-16% nas concentrações de 0,25-

1,00 µg/mL, enquanto que nas percentagens de células marcadas com anexina V
+
/PI

+
, o 

aumento foi entre 10-20% nas concentrações de 0,05-1,00 µg/mL (Figura 14D). O VP-16 

não induziu aumento nas percentagens de anexina V
+
/PI

- 
em nenhum dos grupos 

analisados, porém o aumento nas percentagens de anexina V
+
/PI

+ 
foi de aproximadamente 

44% nos indivíduos saudáveis e em células MNC de pacientes em FC sem tratamento; 

20% e 38% nos pacientes em FC tratados e FA respectivamente (Figura 14A-D). 
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Figura 14. Quantificação da apoptose induzida pela CR-LAAO nas células 

mononucleares analisada pelas marcações com anexina V-FITC e iodeto de 

propídio. Os gráficos representam as percentagens de células mononucleares marcadas 

com anexina V
+
/PI

-
 e anexina V

+
/PI

+
 após 12 h As células MNC foram obtidas de: (A) 

indivíduos saudáveis (grupo controle, n=5); (B) pacientes com LMC em fase crônica sem 

tratamento com inibidores de tirosina-quinase (FC/ST, n=2); (C) pacientes em fase 

crônica tratados com inibidores de tirosina-quinase (FC/T, n=3) e (D) pacientes em fases 

avançadas (FA, n=5). CTRL: células sem tratamento; VP-16: etoposídeo. 

 

4.5. Análise da ativação das caspases 3, 8, 9 e PARP por western blotting 

 

 A detecção da ativação das caspases 3, 8 e 9 e do PARP clivado foi realizada por 

western blotting com a finalidade de (1) checar a indução da apoptose pela CR-LAAO 

nas linhagens HL-60, HL-60.Bcr-Abl, K562 e KCL22 e (2) avaliar se a apoptose foi 

ativada pela via intrínseca ou extrínseca. Para este ensaio, as células foram tratadas com 

CR-LAAO nas concentrações: 0,05; 0,15; 0,25; 0,35; 0,5; 0,75 e 1,00 μg/mL e com VP-

16 (1,50 μg/mL). A ativação das caspases foi determinada pela diminuição da intensidade 

das bandas das pro-caspases e aumento das bandas da caspase 3 e PARP clivados. 

 

 



57 

  

Resultados______________________________________________________________________ 

 Resultado do western blotting para a linhagem HL-60 

As análises na linhagem HL-60 tratadas com CR-LAAO mostraram diminuição da 

pro-caspase 3 nas concentrações de 0,35-1,00 μg/mL; pro-caspase 8 nas concentrações de 

0,25-100 μg/mL e pro-caspase-9 nas concentrações de 0,35-1,00 μg/mL. Houve o 

aumento de caspase 3 e PARP clivados nas concentrações de 0,15-0,25 μg/mL e 0,25-

0,35 μg/mL, respectivamente. O VP-16 também induziu diminuição das caspases 3, 8 e 9 

e aumento de caspase 3 e PARP clivado (Figura 15).  

 

 

Figura 15. Detecção da expressão das caspases 3, 8, 9 e PARP na linhagem celular 

HL-60 tratada com CR-LAAO e VP-16. CTRL: células sem tratamento; VP-16: 

etoposídeo.  

 

  Resultado do western blotting para a linhagem HL-60.Bcr-Abl 

 Na linhagem HL-60.Bcr-Abl tratada com CR-LAAO  houve diminuição de pro-

caspase 3 nas concentrações de 0,75 a 1,00 μg/mL, das pro-caspases 8 e -9 nas 

concentrações de 0,35 a 1,00 μg/mL. Houve o aumento de caspase 3 e PARP clivados nas 

concentrações de 0,25 e 0,35 μg/mL. Nas células tratadas com o VP-16 foram detectadas 

a caspase 3 e PARP clivados (Figura 16). 
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Figura 16. Detecção da expressão das caspases 3, 8, 9 e PARP na linhagem celular 

HL-60.Bcr-Abl tratada com CR-LAAO e VP-16. CTRL: células sem tratamento; VP-

16: etoposídeo. 

 

 Resultado do western blotting para a linhagem K562 

O perfil proteico na linhagem K562 tratada com CR-LAAO mostrou diminuição 

de pro-caspase 3 nas concentrações de 0,35 a 1,00 μg/mL; pro-caspase 8 nas 

concentrações de 0,50 a 1,00 μg/mL e pro-caspase-9 nas concentrações de 0,15-1,00 

μg/mL. Houve também aumento de caspase 3 e PARP clivados nas concentrações de 0,25 

a 1,00 μg/mL. O tratamento com VP-16 não induziu a diminuição das pro-caspases 3, 8 e 

9 assim como não aumentou os níveis de caspase 3 clivada, porém induziu o aumento de 

PARP clivado (Figura 17).  
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Figura 17. Detecção da expressão das caspases 3, 8, 9 e PARP na linhagem celular 

K562 tratada com CR-LAAO e VP-16. CTRL: células sem tratamento; VP-16: 

etoposídeo. 

 

 Resultado do western blotting para a linhagem KCL22 

Na linhagem KCL22 houve diminuição da pro-caspase 3 nas concentrações de 

0,50 a 1,00 μg/mL; pro-caspase 8 nas concentrações de 0,35-1,00 μg/mL e pro-caspase-9 

nas concentrações de 0,35-1,00 μg/mL. Não foi detectada caspase 3 clivada. O aumento 

de PARP clivado foi mais consistentemente observado na concentração de 0,25 μg/mL. 

Após tratamento com VP-16, não houve diminuição das pro-caspases 3, 8 e 9; apenas o 

aumento de PARP clivado foi observado (Figura 18).  
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Figura 18. Detecção da expressão das caspases 3, 8, 9 e PARP na linhagem celular 

KCL22 tratada com CR-LAAO e VP-16. CTRL: células sem tratamento; VP-16: 

etoposídeo. 

 

Os resultados obtidos da expressão das caspases 3, 8, 9 e PARP a partir dos 

tratamentos indicam ativação da apoptose em todas as linhagens testadas pelas vias 

intrínseca e extrínseca. Os resultados obtidos com o VP-16 reforçam que as linhagens 

Bcr-Abl
 

positivas são mais resistentes à morte celular quando comparadas com a 

linhagem HL-60 (Bcr-Abl
 
negativa). 

 

4.6. Detecção do potencial de membrana mitocondrial (ΔΨm)  

 

 Sabendo-se que as mitocôndrias desempenham papel essencial na cascata 

apoptótica, este ensaio avaliou a perda do potencial de membrana mitocondrial (ΔΨm) 

induzido pela CR-LAAO nas linhagens neoplásicas. Neste ensaio, foram utilizadas as 

linhagens celulares HL-60, HL-60.Bcr-Abl, K562 e KCL22 tratadas com CR-LAAO nas 

concentrações: 0,05; 0,25; 0,35 e 1,00 μg/mL e com VP-16 (1,50 μg/mL). 

 Houve aumento de despolarização da membrana mitocondrial em todas as 

linhagens analisadas, indicando perda do ΔΨm. Esta perda foi observada a partir da 

concentração de 0,25 μg/mL (p<0,05) de maneira dose dependente nas linhagens HL-60, 

HL-60.Bcr-Abl e KCL22. Na K562 tratada com a CR-LAAO houve a perda do ΔΨm, 

porém não de forma dose dependente. 
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 Na linhagem HL-60 o aumento de despolarização da membrana mitocondrial foi 

de aproximadamente 25%, 55% e 90% nos tratamentos com as concentrações de 0,25; 

0,35 e 1,00 μg/mL de CR-LAAO, respectivamente (Figura 19A). Nas mesmas 

concentrações citadas acima, as percentagens de despolarização aumentaram em 

aproximadamente 35%, 55% e 80% na linhagem HL-60.Bcr-Abl (Figura 19B); cerca de 

25% na linhagem K562  (Figura 19C) e em aproximadamente 18%, 25% e 82% na 

linhagem KCL22 (Figura 19D). O tratamento com o VP-16 induziu maior perda de ΔΨm 

na linhagem HL-60 do que nas linhagens Bcr-Abl positivas (HL-60.Bcr-Abl, K562 e 

KCL22). 
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Figura 19. Potencial mitocondrial das linhagens (A) HL-60, (B) HL-60.Bcr-Abl, (C) 

K562 (C) e (D) KCL22. Os gráficos representam as percentagens de despolarização 

celular após 6 h de tratamento com CR-LAAO. Resultados expressos pela média ± SD de 

três experimentos independentes analisados em triplicata. CTRL: células sem tratamento; 

SD: desvio padrão; VP-16: etoposídeo. Análise estatística: *p < 0,05 vs. CTRL (one-way 

ANOVA seguido pelo post-test de Dunnett's).  

 

4.7. Avaliação de danos no DNA celular induzidos pela CR-LAAO 

 

 A avaliação dos danos no DNA nas linhagens HL-60, HL-60.Bcr-Abl, K562 e 

KCL22 causados pela CR-LAAO nas concentrações: 0,05; 0,15; 0,25; 0,35; 0,50; 0,75 e 

1,00  μg/mL, foi realizado pelo ensaio cometa. A CR-LAAO, nas concentrações 0,75 e 

1,00 μg/mL, foram altamente genotóxicas em todas as linhagens, tornando-se inviáveis 

para as análises. Na HL-60, a concentração de 0.50 μg/mL, também foi inviável para as 
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análises. Para todas as linhagens o controle positivo, o metilmetanosulfonato (MMS), foi 

eficiente, demonstrando a eficácia do método. 

Na linhagem HL-60, as concentrações 0,15, 0,25 e 0,35 μg/mL induziram 

genotoxicidade (p<0,05), quando comparadas com as células não tratadas (Figura 20A).  

Nas linhagens HL-60.Bcr-Abl (Figura 20B) e K562 (Figura 20C) foi observado 

um efeito genotóxico dose-resposta. O aumento do dano no DNA foi diretamente 

proporcional à concentração de CR-LAAO utilizada. As concentrações 0,25, 0,35 e 0,50 

μg/mL foram genotóxicas (p<0,05) tendo como valores médios das percentagens de dano 

no DNA 19 %, 30 % e 50 % para HL-60.Bcr-Abl e 20 %, 30 %  e 40 % para a K562 

respectivamente.  

Na linhagem celular KCL22 todas as concentrações de CR-LAAO testadas (0,05-

0,50 μg/mL) induziram genotoxicidade (p<0,05). No entanto, nesta linhagem o efeito 

dose-resposta não foi observado. Nesse caso, as concentrações 0,05-0,25 μg/mL 

apresentaram cerca de 9.0 % de dano no DNA e as concentrações 0,35-0,50 μg/mL 14 % 

e 20 % de dano ao DNA, respectivamente (Figura 20D). 

Comparando os resultados das diferentes linhagens celulares, observa-se que os 

danos ao DNA foram maiores na HL-60.Bcr-Abl, do que na K562, do que na, HL-60  e 

do que a KCL22, ou seja a CR-LAAO induziu maior dano na linhagem HL-60.Bcr-Abl e 

menor dano na KCL22. A figura 21 exemplifica como a análise de dano ao DNA foi 

realizada nesse estudo, usando como protótipo o tratamento da linhagem celular K562 

tratada com a CR-LAAO. 
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Figura 20. Danos no DNA celular induzidos pela CR-LAAO nas linhagens (A) HL-

60, (B) HL-60.Bcr-Abl, (C) K562 e (D) KCL22. Os gráficos representam as 

percentagens de danos no DNA após 4 h de tratamento. Resultados expressos pela média 

± SD de três experimentos independentes. CTRL: células sem tratamento; SD: desvio 

padrão; MMS: metilmetanosulfonato. Análise estatística: *p < 0,05 vs. CTRL (one-way 

ANOVA seguido pelo post-test de Dunnett's). 
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Figura 21. Imagem representativa de nucleóides da linhagem K562 após tratamentos 

com a CR-LAAO mostrando diferentes níveis de danos no DNA. Os nucleóides foram 

identificados em microscópio de fluorescência (AxioStar Plus, Carl Zeiss Axio Cam MRc 

- AxioVision 3.1), utilizando-se a amplificação de 40 ×. CTRL: células sem tratamento; 

MMS: metilmetanosulfonato (controle positivo). 

 

4.8. Detecção da apoptose na linhagem HL-60.Bcr-Abl após tratamento da CR-

LAAO combinada com inibidores de tirosina-quinase 

 

Este ensaio foi realizado para avaliar o efeito na apoptose (núcleos hipodiplóides) 

a partir da combinação da CR-LAAO nas concentrações: 0,05; 0,15; 0,25; 0,35; 0,50; 

0,75 e 1,00  μg/mL com os TKI: MI (10 μM) ou DAS (20 nM) ou NIL (10nM). 

 Os resultados obtidos a partir da comparação das percentagens de apoptose entre 

os tratamentos realizados apenas com a CR-LAAO e a CR-LAAO combinada com o MI, 
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mostraram que após os tratamentos com as concentrações 0,05, 0,15-0,25 μg/mL de CR-

LAAO, houve aumento nas percentagens de apoptose de aproximadamente 9% e 20% 

respectivamente (p<0.05) (Figura 22A).   

 A partir da mesma comparação entre os tratamentos realizados apenas com a CR-

LAAO e a CR-LAAO combinada com o DAS, observou-se que com 0,25 μg/mL de CR-

LAAO houve aumento de aproximadamente 10% na percentagem de apoptose (p<0.05) 

(Figura 22B). 

 Os resultados obtidos comparando-se os tratamentos com a CR-LAAO e CR-

LAAO combinada com o NIL, mostraram que com os tratamentos nas concentrações de 

0,25-0,35 μg/mL houve aumento de aproximadamente 15% nas percentagens de apoptose 

(p<0.05) (Figura 22C). 

 Comparando-se o efeito na apoptose de cada TKI em relação as células sem 

tratamento, observou-se aumento de aproximadamente 8% e 5% das percentagens de 

apoptose nas células tratadas apenas com o MI ou DAS (p<0.05) (Figura 22D). 
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Figura 22. Quantificação da apoptose na linhagem HL-60.Bcr-Abl, induzida pela 

CR-LAAO combinada com os TKI (A) MI, (B) DAS, (C) NIL e (D) Tratamento 

apenas com os TKI. Os gráficos representam as percentagens de núcleos hipodiplóides 

após 24 h de tratamento. Resultados expressos pela média ± SD de três experimentos 

independentes. CTRL: células sem tratamento; SD: desvio padrão; TKI: inibidores de 

tirosina-quinase; MI: mesilato de imatinibe; DAS: dasatinibe; NIL: nilotinibe. Análise 

estatística: (A-C): *p<0,05, vs. células tratadas apenas com CR-LAAO (Student’s t-test); 

(D): *p<0,05 vs. CTRL (one-way ANOVA seguido pelo  post-test de Dunnett's). 

 

4.9. Detecção da expressão das proteínas fosfotirosina e Bcr-Abl após tratamentos 

com a CR-LAAO combinada aos inibidores de tirosina-quinase 

 

 Para melhor elucidar os efeitos da combinação da CR-LAAO com os TKI, os 

níveis das proteínas fosfotirosina (Py) e Bcr-Abl foram avaliadas na linhagem HL-60.Bcr-

Abl. As análises por western blotting indicaram que a combinação de CR-LAAO com MI 

(Figura 23A) ou DAS (Figura 23B) ou NIL (Figura 23C) diminuiu os níveis de 

fosfotirosina e Bcr-Abl nas concentrações de 0,35-1,00 μg/mL. 
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Figura 23. Detecção da expressão de fosfotirosina e Bcr-Abl na linhagem HL-60.Bcr-

Abl após 24 h de tratamento com a CR-LAAO combinada com  os TKI: (A) MI, (B) 

DAS e (C) NIL. CTRL: células sem tratamento; TKI: inibidores de tirosina-quinase; MI: 

mesilato de imatinibe; DAS: dasatinibe; NIL: nilotinibe.  

 



69 

  

Resultados______________________________________________________________________ 

4.10. Análise da expressão de microRNAs nas linhagens Bcr-Abl positivas tratadas 

com CR-LAAO 

 

 Para investigar o efeito da CR-LAAO na expressão de miRNAs que regulam a 

expressão de genes que controlam a apoptose, foram quantificados os miRNAs: miR-15a, 

miR-16, miR-145, miR-26a, hsa-let-7d, miR-142-3p, miR-29c, miR-146a, miR-21, miR-

130a e miR-130b; e as proteínas codificadas por seus respectivos alvos: Bcl-2, Bax, Bid, 

Bim, Bak, A1, Ciap-2, c-Flip e Mcl-1, Os ensaios foram realizados nas linhagens HL-60, 

HL-60.Bcr-Abl, K562 e KCL22 com as concentrações 0,05 a 050 µg/mL de CR-LAAO 

por 24 horas. Foram usados como miRNAs de referência (miRNAs endógenos) o RNU 

24 e RNU 44, cujos valores de Ct para cada amostra estão mostrados na tabela 6. As 

expressões dos miRNAs foram obtidas pelo cálculo dos valores de 2
-∆∆Ct

 (fold change) a 

partir da média de três experimentos independentes. Os valores de fold change de cada 

miRNA, para avaliar se estavam mais ou menos expressos após os tratamentos com a CR-

LAAO, foram obtidos em relação as células não tratadas. 

 

Tabela 6. Valores de Ct dos miRNAs de referência RNU 24 e RNU 44 para as 

linhagens celulares com e sem tratamento com a CR-LAAO (μg/mL) 

Amostras Ct (RNU 24) Ct (RNU 44) 

HL-60 (CTRL) 24.39 24.42 

HL-60 (0.05 μg/mL) 23.38 23.04 

HL-60 (0.25 μg/mL) 23.77 23.24 

HL-60.Bcr-Abl (CTRL) 24.43 24.08 

HL-60.Bcr-Abl (0.05 μg/mL) 25.64 25.43 

HL-60.Bcr-Abl (0.35 μg/mL) 25.54 25.07 

K562 (CTRL) 21.78 20.50 

K562 (0.15 μg/mL) 20.97 19.70 

K562 (0.50 μg/mL) 25.77 24.61 

KCL22 (CTRL) 24.94 24.26 

KCL22 (0.15 μg/mL) 24.18 23.41 

KCL22 (0.50 μg/mL)   24.69           23.90 

CTRL: células sem tratamento; Ct: cycle threshold. 
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Resultados da expressão dos microRNAs e das proteínas pró- e anti-apoptóticas 

 

 miR-15a e miR-16 e possível gene alvo: Bcl-2 

 Após os tratamentos com a CR-LAAO, a expressão do miR-15a  aumentou 0,3 e 

1,3 vezes nas concentrações 0,05 e 0,25 μg/mL, respectivamente em HL-60, Em HL-

60.Bcr-Abl, estava o dobro aumentado em 0,35 µg/mL, enquanto em KCL22, a expressão 

aumentou 0,6 vezes nas concentrações de 0,15 e 0,50 µg/mL. Entretanto, observou-se que 

em K562 a expressão diminuiu na concentração de 0,50 μg/mL (fold change = 0,3) 

(Figura 24A–D). 

 

 

Figura 24. Expressão de miR-15a nas linhagens (A) HL-60, (B) HL-60.Bcr-Abl, (C) 

K562 e (D) KCL22 após 24 h de tratamento com CR-LAAO. CTRL: células sem 

tratamento. 
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 Já a expressão do miR-16 aumentou 0,7 e 0,4 vezes em HL-60 e KCL22 nas 

concentrações de 0,25 e 0,50 μg/mL, respectivamente. Houve diminuição da expressão 

em K562 na concentração de 0,50 μg/mL (fold change = 0,5) (Figura 25A–D). 

 

 

Figura 25. Expressão de miR-16 nas linhagens (A) HL-60, (B) HL-60.Bcr-Abl, (C) 

K562 e (D) KCL22 após 24 h de tratamento com CR-LAAO. CTRL: células sem 

tratamento. 

 

 miR-145 e  possíveis genes alvos: Bax e Bcl-2 

 O miR-145 estava 0,3 e 1,5 vezes mais expresso em HL-60 tratadas com CR-

LAAO nas concentrações de 0,05 e 0,25 μg/mL respectivamente; em HL-60.Bcr-Abl e 

KCL22 estava 0,3 vezes mais expresso nas concentrações de 0,35 e 0,15 µg/mL 

respectivamente, e menos expresso em K562 e KCL22, na concentração de 0,50 µg/mL 

(fold change = 0,2 e 0,6, respectivamente) (Figura 26A-D). 
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Figura 26. Expressão de miR-145 nas linhagens (A) HL-60, (B) HL-60.Bcr-Abl, (C) 

K562 e (D) KCL22 após 24 h de tratamento com CR-LAAO. CTRL: células sem 

tratamento. 

 

 A análise da proteína anti-apoptótica Bcl-2 mostrou diminuição na linhagem HL-

60.Bcr-Abl na concentração de 0,35 μg/mL de CR-LAAO. Nas linhagens HL-60, K562 e 

KCL22 não houve diferença de expressão desta proteína após os tratamentos com CR-

LAAO (Figura 27A-D). 
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Figura 27. Detecção da proteína Bcl-2 nas linhagens (A) HL-60, (B) HL-60.Bcr-Abl, 

(C) K562 e (D) KCL22 tratadas por 24 h com CR-LAAO. CTRL: células sem 

tratamento.  

 

 Os resultados mostraram aumento da proteína pró-apoptótica Bax em K562 (0,15 

μg/mL) e KCL22 nas duas concentrações testadas (0,15-0,50  μg/mL). Nas linhagens HL-

60 e HL-60.Bcr-Abl não houve diferença na expressão de Bax após tratamento com a CR-

LAAO (Figura 28A-D). 
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Figura 28. Detecção da proteína Bax nas linhagens (A) HL-60, (B) HL-60.Bcr-Abl, 

(C) K562 e (D) KCL22 tratadas por 24 h com CR-LAAO. CTRL: células sem 

tratamento. 

 

 miR-26a com possíveis genes alvo: Bid e Bim 

 As expressão do miR-26a estava 0,6 e 1,4 vezes aumentada em HL-60 nas 

concentrações de 0,05 e 0,25 μg/mL, respectivamente. Em HL-60.Bcr-Abl e K562 a 

expressão aumentou 0,6 e 0,3 vezes nas concentrações de 0,35 e 0,15 μg/mL, 

respectivamente. Em KCL22, a expressão aumentou 0,6 e 0,4 vezes nas concentrações de 

0,15 e 0,50 μg/mL, respectivamente. Na K562 o miR-26a estava menos expresso após o 

tratamento com 0,50 μg/mL de CR-LAAO (fold change = 0,6) (Figura 29A-D). 
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Figura 29. Expressão de miR-26a nas linhagens (A) HL-60, (B) HL-60.Bcr-Abl, (C) 

K562 e (D) KCL22 após 24 h de tratamento com CR-LAAO. CTRL: células sem 

tratamento. 

 

 A proteína pró-apoptótica Bid estava menos expressa na HL-60.Bcr-Abl tratada 

com CR-LAAO nas concentrações de 0,05 e 0,35 μg/mL e na K562 nas concentrações  

0,15 e 0,50 μg/mL (Figura 30A-D).   
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Figura 30. Detecção da proteína Bid nas linhagens (A) HL-60, (B) HL-60.Bcr-Abl, 

(C) K562 e (D) KCL22 tratadas por 24 h com CR-LAAO. CTRL: células sem 

tratamento. 

 

 A análise da proteína pró-apoptótica Bim mostrou aumento na linhagem KCL22 

tratada com LAAO nas concentrações de 0,15 e 0,50 μg/mL. Nas linhagens HL-60, HL-

60.Bcr-Abl e K562 não houve diferença de expressão desta proteína após os tratamentos 

com a CR-LAAO (Figura 31A-D).  
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Figura 31. Detecção da proteína Bim nas linhagens (A) HL-60, (B) HL-60.Bcr-Abl, 

(C) K562 e (D) KCL22 tratadas por 24 h com CR-LAAO. CTRL: células sem 

tratamento. 

 

 hsa-let-7d e  possíveis genes alvos: Bak e A1 

 Após os tratamentos com a CR-LAAO, o miR hsa-let-7d estava 0,7 vezes mais 

expresso em HL-60 tratada com LAAO na concentração de 0,25 μg/mL. Em HL-60.Bcr-

Abl, a expressão aumentou 0,3 e 0,4 vezes após os tratamentos com CR-LAAO nas 

concentrações 0,05 e 0,35 μg/mL da toxina, respectivamente. A expressão deste miR 

diminuiu em K562 tratada com CR-LAAO na concentração de 0,50 μg/mL (fold change 

= 0,6) (Figura 32A-D).  
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Figura 32. Expressão de hsa-let-7d nas linhagens (A) HL-60, (B) HL-60.Bcr-Abl, (C) 

K562 e (D) KCL22 após 24 h de tratamento com CR-LAAO. CTRL: células sem 

tratamento. 

 

 Os resultados mostraram aumento da proteína pró-apotótica Bak em HL-60 tratada 

com CR-LAAO nas concentrações de 0,05 e 0,25 μg/mL e KCL22, na concentração de 

0,50 μg/mL. Nas linhagens HL-60.Bcr-Abl e K562 não houve diferença nos níveis desta 

proteína após o tratamento com CR-LAAO Figura 33A-D). 

 Não se detectou diferença nos níveis da proteína anti-apoptótica A1 em nenhuma 

das linhagens avaliadas após os tratamentos com a CR-LAAO (Figura 34A-D).  
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Figura 33. Detecção da proteína Bak nas linhagens (A) HL-60, (B) HL-60.Bcr-Abl, 

(C) K562 e (D) KCL22 tratadas por 24 h com CR-LAAO. CTRL: células sem 

tratamento. 
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Figura 34. Detecção da proteína A1 nas linhagens (A) HL-60, (B) HL-60.Bcr-Abl, 

(C) K562 e (D) KCL22 tratadas por 24 h com CR-LAAO. CTRL: células sem 

tratamento. 

 

 miR-142-3p e possível gene alvo: c-Flip 

 O miR-142-3p estava 0,5 vezes mais expresso em HL-60 e HL-60.Bcr-Abl 

tratadas com CR-LAAO na concentração de 0,05 μg/mL e 0,3 vezes mais expresso em 

KCL22, após o tratamento com 0,50 μg/mL de CR-LAAO. A expressão do miR-142-3p 

diminuiu em K562 após tratamento com 0,50 μg/mL de CR-LAAO (fold change = 0,3) 

(Figura 35A-D). 
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Figura 35. Expressão de miR-142-3p nas linhagens (A) HL-60, (B) HL-60.Bcr-Abl, 

(C) K562 e (D) KCL22 após 24 h de tratamento com CR-LAAO. CTRL: células sem 

tratamento. 

 

 Observou-se que não houve diferença nos níveis da proteína anti-apoptótica c-Flip 

em nenhuma das linhagens avaliadas (Figura 36A-D). 
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Figura 36. Detecção da da proteína c-Flip nas linhagens (A) HL-60, (B) HL-60.Bcr-

Abl, (C) K562 e (D) KCL22 tratadas por 24 h com CR-LAAO. CTRL: células sem 

tratamento. 

 

 miR-29c e miR-146a e possível gene alvo: Mcl-1 

 O miR-29c estava 0,5 vezes mais expresso em HL-60 e HL-60.Bcr-Abl nas 

concentrações de 0,25 e 0,35, respectivamente. Em KCL22, a expressão aumentou 0,3 e 

0,6 vezes nas concentrações de 0,15 e 0,50 µg/mL, respectivamente. Em K562, a 

expressão diminuiu na concentração de 0,50 μg/mL (fold change = 0,7) (Figura 37A-D). 
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Figura 37. Expressão de miR-29c nas linhagens (A) HL-60, (B) HL-60.Bcr-Abl, (C) 

K562 e (D) KCL22 após 24 h de tratamento com CR-LAAO. CTRL: células sem 

tratamento. 

 

 O miR-146a estava 0,75 e 6.5 vezes mais expresso em HL-60 tratada com CR-

LAAO nas concentrações de 0,05 e 0,25 μg/mL, respectivamente. Em KCL22 tratada 

com CR-LAAO a expressão estava 0,7 vezes maior na concentração de 0,50 μg/mL. A 

expressão do miR-146a diminuiu em HL-60.Bcr-Abl e K562 tratadas com CR-LAAO nas 

concentrações de 0,05 e 0,50 μg/mL de CR-LAAO, respectivamente (fold change = 0,5) 

(Figura  38A-D).  
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Figura 38. Expressão de miR-146a nas linhagens (A) HL-60, (B) HL-60.Bcr-Abl, (C) 

K562 e (D) KCL22 após 24 h de tratamento com CR-LAAO. CTRL: células sem 

tratamento. 

 

 Não houve diferença nos níveis de Mcl-1 nas linhagens Bcr-Abl positivas (Figura 

39A-D).  
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Figura 39. Detecção da expressão da proteína Mcl-1 nas linhagens (A) HL-60, (B) 

HL-60.Bcr-Abl, (C) K562 e (D) KCL22 tratadas por 24 h com CR-LAAO. CTRL: 

células sem tratamento. 

 

 miR-21/  miR-130a / miR-130b  e  possível gene alvo: Ciap-2  

 A expressão do miR-21 aumentou 0,4 e 1,8 vezes em HL-60 tratada com CR-

LAAO nas duas concentrações testadas 0,05 e 0,25 μg/mL, respectivamente. Em HL-

60.Bcr-Abl  e KCL22 a expressão deste miR aumentou 0,4 e 0.3 vezes após os 

tratamentos com 0,35 e 0.50 μg/mL, respectivamente, de CR-LAAO. Em K562 a 

expressão diminuiu na concentração de 0,50 μg/mL (fold change = 0,7) (Figura 40A-D). 
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Figura 40. Expressão de miR-21 nas linhagens (A) HL-60, (B) HL-60.Bcr-Abl, (C) 

K562 e (D) KCL22 após 24 h de tratamento com CR-LAAO. CTRL: células sem 

tratamento. 

 

 A expressão do miR-130a estava o dobro e 1,5 vezes aumentada em HL-60 tratada 

com CR-LAAO nas duas concentrações testadas (0,05 e 0,25 μg/mL, respectivamente). 

Na HL-60.Bcr-Abl a expressão aumentou cerca de 1,6 vezes na concentração de 0,35 

μg/mL. Nas linhagens K562 e KCL22 tratadas com CR-LAAO a expressão de miR-130a 

aumentou cerca de 0,3 na concentração de 0,50 μg/mL. Em K562 tratada com CR-LAAO 

a expressão diminuiu na concentração de 0,50 μg/mL (fold change = 0,7) (Figura 41A-D)  
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Figura 41. Expressão de miR-130a nas linhagens (A) HL-60, (B) HL-60.Bcr-Abl, (C) 

K562 e (D) KCL22 após 24 h de tratamento com CR-LAAO. CTRL: células sem 

tratamento. 

 

 O miR-130b também estava 0,3 e 0,5 vezes mais expresso na HL-60 tratada com 

CR-LAAO nas concentrações 0,05 e 0,25 μg/mL, respectivamente e 0,3 vezes mais 

expresso na HL-60.Bcr-Abl e KCL22 nas concentrações de 0,35 e 0,50 μg/mL, 

respectivamente. No entanto, em K562, a expressão diminuiu (fold change = 0,5), após o 

tratamento com 0,50 μg/mL de CR-LAAO (Figura 42A-D).  
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Figura 42. Expressão de miR-130b nas linhagens (A) HL-60, (B) HL-60.Bcr-Abl, (C) 

K562 e (D) KCL22 após 24 h de tratamento com CR-LAAO. CTRL: células sem 

tratamento. 

 

 Não houve diferença nos níveis da proteína anti-apoptótica Ciap-2 nas linhagens 

avaliadas após os tratamentos com a CR-LAAO (Figura 43A-D). 
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Figura 43. Detecção da proteína Ciap-2 nas linhagens (A) HL-60, (B) HL-60.Bcr-

Abl, (C) K562 e (D) KCL22 tratadas por 24 h com CR-LAAO. CTRL: células sem 

tratamento. 

 

 As tabelas 7, 8, 9 e 10 compilam os resultados da modulação dos miRNAs e dos 

possíveis alvos (proteínas pró- e anti-apoptóticas) nas linhagens HL-60, HL-60.Bcr-Abl, 

K562 e KCL22,  após os tratamentos com a CR-LAAO. 
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Tabela 7. Modulação dos microRNAs e respectivos alvos após tratamento com a CR-

LAAO na linhagem HL-60 

HL-60 

Efeito da CR-LAAO 

0,05 μg/mL  0,25 μg/mL 

MicroRNA Alvo  MicroRNA Alvo 

miR-15a  ↑ Bcl-2 NM  miR-15a ↑ Bcl-2 NM 

miR-16 NM Bcl-2 NM  miR-16 ↑ Bcl-2 NM 

miR-145          ↑ 
Bax NM  

miR-145         ↑ 
Bax NM 

Bcl-2 NM  Bcl-2 NM 

miR-26a          ↑ 
Bid NM  

miR-26a         ↑ 
Bid NM 

Bim NM  Bim NM 

hsa-let-7d        NM 
Bak ↑  

hsa-let-7d       ↑ 
Bak ↑ 

A1 NM  A1 NM 

miR-142-3p ↑ c-Flip NM  miR-142-3p NM c-Flip NM 

miR-29c NM Mcl-1 ↑  miR-29c ↑ Mcl-1 ↑ 

miR-146a ↑ Mcl-1 ↑  miR-146a ↑ Mcl-1 ↑ 

miR-21 ↑ Ciap-2 NM  miR-21 ↑ Ciap-2 NM 

miR-130a ↑ Ciap-2 NM  miR-130a ↑ Ciap-2 NM 

miR130b ↑ Ciap-2 NM  miR130b ↑ Ciap-2 NM 

↑: aumento da expressão; ↓: diminuição da expressão; NM: não modulou a expressão 
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Tabela 8. Modulação dos microRNAs e respectivos alvos após tratamento com a CR-

LAAO na linhagem HL-60.Bcr-Abl 

HL-60.Bcr-Abl 

Efeito da CR-LAAO 

0,05 μg/mL  0,35 μg/mL 

MicroRNA Alvo  MicroRNA Alvo 

miR-15a  ↑ Bcl-2 NM  miR-15a  ↑ Bcl-2  ↓ 

miR-16 NM Bcl-2 NM  miR-16 NM Bcl-2 NM 

miR-145          NM 
Bax NM  

miR-145           ↑ 
Bax NM 

Bcl-2 NM  Bcl-2  ↓ 

miR-26a          NM 
Bid NM  

miR-26a           ↑ 
Bid  ↓ 

Bim NM  Bim NM 

hsa-let-7d          ↑  
Bak NM  

hsa-let-7d         ↑ 
Bak NM 

A1 NM  A1 NM 

miR-142-3p  ↑ c-Flip NM  miR-142-3p NM c-Flip NM 

miR-29c NM Mcl-1 NM  miR-29c  ↑ Mcl-1 NM 

miR-146a  ↓ Mcl-1 NM  miR-146a NM Mcl-1 NM 

miR-21 NM Ciap-2 NM  miR-21  ↑ Ciap-2 NM 

miR-130a NM Ciap-2 NM  miR-130a  ↑ Ciap-2 NM 

miR130b NM Ciap-2 NM  miR130b  ↑ Ciap-2 NM 

↑: aumento da expressão; ↓: diminuição da expressão; NM: não modulou a expressão. 
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Tabela 9. Modulação dos microRNAs e respectivos alvos após tratamento com a CR-

LAAO na linhagem K562 

K562 

Efeito da CR-LAAO 

0,15 μg/mL  0,50 μg/mL 

MicroRNA Alvo  MicroRNA Alvo 

miR-15a NM Bcl-2 NM  miR-15a  ↓ Bcl-2 NM 

miR-16 NM Bcl-2 NM  miR-16  ↓ Bcl-2 NM 

miR-145          NM 
Bax   ↑  

miR-145           ↓ 
Bax NM 

Bcl-2 NM  Bcl-2 NM 

miR-26a            ↑ 
Bid   ↓  

miR-26a           ↓ 
Bid   ↓   

Bim NM  Bim NM 

hsa-let-7d        NM 
Bak NM  

hsa-let-7d         ↓ 
Bak NM 

A1 NM  A1 NM 

miR-142-3p NM c-Flip NM  miR-142-3p  ↓ c-Flip NM 

miR-29c NM Mcl-1 NM  miR-29c NM Mcl-1 NM 

miR-146a NM Mcl-1 NM  miR-146a  ↓ Mcl-1 NM 

miR-21 NM Ciap-2 NM  miR-21  ↓ Ciap-2 NM 

miR-130a   ↑ Ciap-2 NM  miR-130a  ↓ Ciap-2 NM 

miR130b NM Ciap-2 NM  miR130b  ↓ Ciap-2 NM 

↑: aumento da expressão; ↓: diminuição da expressão; NM: não modulou a expressão. 
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Tabela 10. Modulação dos microRNAs e respectivos alvos após tratamento com a 

CR-LAAO  na linhagem KCL22 

KCL22 

Efeito da CR-LAAO 

0,15 μg/mL  0,50 μg/mL 

MicroRNA Alvo  MicroRNA Alvo 

miR-15a   ↑ Bcl-2 NM  miR-15a   ↑ Bcl-2 NM 

miR-16 NM Bcl-2 NM  miR-16   ↑ Bcl-2 NM 

miR-145           ↑ 
Bax ↑  

miR-145           ↓ 
Bax   ↑ 

Bcl-2 NM  Bcl-2 NM 

miR-26a           ↑ 
Bid NM  

miR-26a           ↑ 
Bid NM 

Bim ↑  Bim   ↑ 

hsa-let-7d        NM 
Bak NM  

hsa-let-7d       NM 
Bak   ↑ 

A1 NM  A1 NM 

miR-142-3p NM c-Flip NM  miR-142-3p   ↑ c-Flip NM 

miR-29c   ↑ Mcl-1 NM  miR-29c   ↑ Mcl-1 NM 

miR-146a NM Mcl-1 NM  miR-146a   ↑ Mcl-1 NM 

miR-21 NM Ciap-2 NM  miR-21   ↑ Ciap-2 NM 

miR-130a NM Ciap-2 NM  miR-130a   ↑ Ciap-2 NM 

miR130b NM Ciap-2 NM  miR130b   ↑ Ciap-2 NM 

↑: aumento da expressão; ↓: diminuição da expressão; NM: não modulou a expressão. 
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5. DISCUSSÃO 

 

 A leucemia mielóide crônica (LMC) é uma neoplasia mieloproliferativa, 

caracterizada pela expansão de células mieloides maduras no sangue periférico e medula 

óssea. (VAIDYA et al., 2011). Sem intervenção terapêutica bem sucedida, os pacientes 

progridem para fases mais avançadas da doença, nas quais a doença assume fenótipo mais 

agressivo, quase sempre fatal (CHEREDA; MELO, 2015). Apesar dos avanços no 

tratamento da LMC ainda faz-se necessária à busca por novas terapias curativas e mais 

eficientes capazes de contornar o problema da resistência dos pacientes aos medicamentos 

atuais e refratariedade dos pacientes em fases avançadas da doença (WEISBERG et al., 

2007; BALABANOV et al., 2014). 

 Nos últimos anos, compostos naturais como as SV-LAAOs (snake venom L-amino 

acid oxidases) têm se destacado como potentes agentes antitumorais (IZIDORO et al., 

2006; SUN et al., 2010; ALVES-PAIVA et al., 2011; GUO et al 2012; COSTA et al., 

2014). Assim sendo, o presente estudo investigou o potencial antitumoral da L-

aminoácido oxidase isolada da peçonha da serpente Calloselasma rhodostoma (CR-

LAAO), em células Bcr-Abl
 
positivas. As linhagens Bcr-Abl positivas, empregadas nesse 

estudo, se caracterizam por apresentar resistência a apoptose induzida pelos agentes 

quimioterápicos convencionais (BRUMATTI et al., 2003; BUENO-DA-SILVA et al., 

2003). 

 O potencial citotóxico da CR-LAAO nas linhagens celulares tumorais HL-60, HL-

60.Bcr-Abl, K562 e KCL22 foi determinado e os resultados indicaram atividade contra 

todas as linhagens celulares estudadas. Considerando os valores de IC50, a CR-LAAO foi 

mais citotóxica para a HL-60 (IC50 = 0,26 μg/mL), seguida pela HL-60.Bcr-Abl (IC50 = 

0,70 μg/mL), K562 (IC50 = 1,81 μg/mL) e KCL22 (IC50 = 9,83 μg/mL). Dentre as 

linhagens Bcr-Abl positivas, a KCL22 foi a menos sensível ao efeito citotóxico da CR-

LAAO, indicando que o contexto celular interfere nos efeitos da toxina, já que a linhagem 

KCL22 foi obtida de paciente que apresentava o transcrito de Bcr-Abl do tipo b2a2, 

enquanto a K562 foi obtida de paciente com o transcrito b3a2. 

 Em pacientes com LMC, dependendo da localização do ponto de quebra na região 

M-bcr (major breakpoint cluster region) no cromossomo 22, o gene híbrido BCR-ABL 

origina os transcritos b2a2 e b3a2, que codificam a proteína Bcr-Abl de 210 kDa 

(PEREGO et al., 2000). 
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 Os nossos resultados indicaram que a CR-LAAO foi mais eficiente para induzir 

apoptose na linhagem K562 que tem o transcrito b3a2. Diferentes trabalhos da literatura 

têm relatado o papel dos diferentes transcritos na evolução clínica da LMC, porém os 

resultados são controversos (LEE, et al., 1992; VEGA-RUIZ, et al., 2007; SHARMA, et 

al., 2010). 

 Vega-Ruiz et al. (2007) avaliaram o impacto dos transcritos b3a2 e b2a2 na 

resposta molecular em pacientes com LMC submetidos à terapia com MI. As maiores 

taxas de respostas ao MI foram observadas em pacientes que apresentavam o transcrito 

b3a2, reforçando a hipótese de que as células com o transcrito b2a2 são mais resistentes 

ao tratamento. Por outro lado, Lee et al. (1992) e Sharma e colaboradores (2010), 

relataram maiores taxas de remissão citogenética em pacientes sob tratamento com 

interferon-alfa e MI, portadores do transcrito b2a2. 

 Está descrito que há uma mudança conformacional no ponto de fusão da proteína 

Bcr-Abl. devido à presença do aminoácido lisina no transcrito b3a2 e do ácido glutâmico 

em b2a2. Essa mudança conformacional está associada a diferentes evoluções clínicas da 

LMC e a resposta dos pacientes ao tratamento (KUMAR, 2006, SHARMA et al., 2010). 

 A citotoxicidade de CR-LAAO parece ser seletiva para linhagens tumorais, já que 

as células MNC de indivíduos sadios cultivadas na presença de CR-LAAO são mais 

resistentes à ação dessa enzima do que as linhagens celulares. Estes resultados podem ter 

implicações clínicas importantes, uma vez que encontrar novos compostos com menor 

toxicidade para células normais é um dos principais objetivos da terapia antitumoral. 

 Como esperado, os tratamentos com o VP-16 mostraram que esta droga foi 

altamente citotóxica apenas para a linhagem HL-60, reforçando a resistência das células 

Bcr-Abl positivas à ação de quimioterápicos comercialmente utilizados. Além disso, este 

composto mostrou-se com baixa seletividade para células tumorais, visto que diminuiu 

cerca de 50% a viabilidade das células MNC normais.   

Outros estudos relataram que as LAAOs obtidas das serpentes Ophiophagus 

Hannah e Agkistrodon contortrix laticinctus foram citotóxicas contra as linhagens 

celulares SNU-1 (tumor de estômago), B16/F10 (melanoma), HL-60 (AHN, et al., 1997; 

SOUZA et al., 1999), A549 (adenocarcinoma de pulmão) e MCF-7 (câncer de mama) 

(LEE et al., 2014). 

Alves et al. (2008) avaliaram os efeitos citotóxicos da LAAO isolada de Bothrops 

atrox (BatroxLAAO) nas linhagens tumorais HL-60 (IC50 = 25 μg/mL), B16/F10 (IC50 = 

25 μg/mL) e Jurkat (IC50 25 μg/mL), assim como nas células MNC de indivíduos 
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saudáveis (IC50 50 μg/mL). Outros estudos mostraram que as LAAOs isoladas das 

serpentes Agkistrodon acutus (ACTX-6) e Bungarus fasciatus (BF-LAAO) foram 

citotóxicas contra as células A549 (adenocarcinoma de pulmão) (IC50 = 20 μg/mL) 

(ZHANG; WU, 2008; WEI, et al., 2009). 

O efeito citotóxico das SV-LAAOs tem sido atribuído ao peróxido de hidrogênio 

(H2O2) produzido durante a reação enzimática das LAAOs com seus subtratos e 

posteriormente liberado para o meio. O H2O2 pertence à família das espécies reativas de 

oxigênio (ROS), responsáveis por causar estresse oxidativo na célula e promover a morte 

(TORII, et al., 1997; CISCOTTO, et al., 2008., RODRIGUES, et al., 2009; ALVES-

PAIVA, et al, 2011). 

Para investigar se o H2O2 estava relacionado ao efeito citotóxico induzido pela 

CR-LAAO, avaliou-se o efeito da toxina nas linhagens celulares na presença da catalase. 

A adição da catalase nos ensaios de quantificação da citotoxicidade proporcionou 

aumento da viabilidade das linhagens celulares. Em todas as concentrações e linhagens 

analisadas, a viabilidade permaneceu entre 80 e 100%, indicando que o H2O2 contribuiu 

para a ação citotóxica da CR-LAAO nas linhagens Bcr-Abl positivas. 

Izidoro e colaboradores (2006), relataram que o efeito citotóxico da BpirLAAO-I 

na linhagem tumoral SBKR-3 foi totalmente abolido na presença de catalase (100 

mg/mL). ALVES-PAIVA et al. (2011) também demonstraram que os efeitos citotóxicos 

da BatroxLAAO nas linhagens tumorais Jurkat e B16/F10 diminuíram na presença da 

catalase. Da mesma forma, a citotoxicidade da LAAO isolada de Lachesis muta (Lm-

LAAO) foi inibida na linhagem tumoral MCF-7 (câncer de mama) na presença de 

catalase (100 mg/mL) (BREGGE-SILVA et al. 2012). 

Contudo, o efeito citotóxico induzido pela LAAO de Bothrops leucurus (Bl- 

LAAO) na linhagem tumoral MKN-45 (tumor de estômago), foi inibido apenas em 25% 

na presença de 100 mg/mL de catalase (NAUMANN et al., 2011). Nossos achados 

corroboraram com os estudos acima descritos, indicando que o H2O2 é o principal 

responsável pelo efeito citotóxico da CR-LAAO.  

Em geral, as SV-LAAOs apresentam maior citotoxicidade em células tumorais do 

que em células MNC normais de sangue periférico (IZIDORO et al., 2006; BURIN et al., 

2013). Como o H2O2 provoca danos em lipídeos (MITTAL et al., 2014) e considerando 

que as membranas das células tumorais possuem maior concentração de lipídeo em 

relação às células normais (BONIFACIO et al., 2012), sugerimos que o H2O2 produzido 

durante a reação enzimática das SV-LAAOs tenha maior afinidade pela membrana das 
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células tumorais. Essa hipótese explicaria a atividade antitumoral mais pronunciada da 

CR-LAAO em células leucêmicas. 

Acredita-se que a porção glicana das SV-LAAO favoreça a ancoragem destas 

enzimas nas células, elevando a concentração de H2O2 no local, causando o dano 

oxidativo nas células tumorais e indução de apoptose (MOUSTAFA et al., 2006). A CR-

LAAO possui uma porção glicana adicional ligada ao aminoácido Asn172 na região N-

terminal da enzima (MACHEROUX et al., 2001) o que provavelmente contribui para sua 

ancoragem nos lipídeos das células leucêmicas e o direcionamento da ação do H2O2 na 

superfície celular. Além disso, o mecanismo pelo qual as SV-LAAO induz apoptose 

celular parece ser diferente do H2O2 adicionado exogenamente, o que sugere ainda mais a 

especulação de que o direcionamento do H2O2 é importante para sua ação citotóxica e 

indutora de apoptose (SURH; KIM, 1999; GEYER et al., 2001; MACHEROUX et al., 

2001). 

A apoptose é um processo fisiológico de morte, cujas falhas podem resultar no 

desenvolvimento de tumores, incluindo as neoplasias hematológicas (ELMORE, 2007; 

ZIVNY et al., 2010; POON et al., 2010). O processo de desenvolvimento de fármacos 

eficazes para a terapia anticâncer visa à erradicação de células neoplásicas que pode 

ocorrer pelo processo de indução da apoptose.  

Assim sendo, a detecção do perfil de sensibilidade a apoptose celular induzida 

pela CR-LAAO foi realizada nas linhagens tumorais Bcr-Abl positivas e em células MNC 

de pacientes com leucemia mielóide crônica. 

Após o tratamento das linhagens celulares HL-60, HL-60.Bcr-Abl, K562 e KCL22 

com a CR-LAAO por 24 h foram observadas mudanças morfológicas nas células, como 

diminuição no tamanho e aspecto mais fragmentado em relação às células não tratadas 

com a CR-LAAO. 

Apesar das mudanças morfológicas celulares não serem conclusivas sobre a 

apoptose e o estresse oxidativo induzido pelo peróxido de hidrogênio nas células, tais 

dados aliados aos outros resultados obtidos indicaram o efeito citotóxico e indutor de 

apoptose da CR-LAAO nestas linhagens. 

As células em apoptose podem ser detectadas quando o processo está em fase 

inicial ou tardia. No estágio inicial, a membrana plasmática permanece íntegra e ocorre a 

exposição de fosfolípideos, como a fosfatidilserina (PS) que medeia o reconhecimento 

das células pelos fagócitos. As células em estágio inicial de apoptose podem progredir 
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para o estágio tardio, no qual a apoptose se caracteriza pela perda de integridade da 

membrana plasmática (VAN ENGELAND 1998; ELMORE 2007, POON et al., 2010). 

Desta forma, a quantificação das percentagens de apoptose neste estudo foi 

realizada por meio de dois métodos, HFS e anexina V-FITC, ambos analisados por 

citometria de fluxo.  

Nossos resultados obtidos pelo método de HFS para as linhagens celulares 

mostraram aumento das percentagens de núcleos hipodiplóides em todas as linhagens 

tratadas com a CR-LAAO nos tempos analisados de 18 e 24 h. O tratamento com o VP-16 

induziu a apoptose em aproximadamente 90% na HL-60 e de 10 a 18% nas diferentes 

linhagens Bcr-Abl positivas estudadas, reforçando que as células Bcr-Abl positivas são 

resistentes a apoptose induzida pelos quimioterápicos convencionais. Dessa forma, os 

resultados sugerem que a CR-LAAO foi mais eficiente na sensibilização das linhagens 

Bcr-Abl positivas a apoptose do que o quimioterápico VP-16. 

As análises dos ensaios de anexina V-FITC confirmaram os dados do ensaio de 

HFS, ou seja, a CR-LAAO foi capaz de induzir apoptose tardia em linhagens K562 e 

KCL22 após 12, 18 e 24 h. 

O termo apoptose tardia está em debate (CVETANOVIC; UCKER, 2004). De 

acordo com WU et al (2001), as células em apoptose tardia se comportariam como células 

em necrose. No entanto, Patel e Colaboradores (2005), mostraram que as células em 

apoptose tardia possuem fenótipo e função similares as células em apoptose inicial. 

 Outras publicações descreveram a indução de apoptose pelas SV-LAAOs em 

diferentes tipos de células tumorais, como por exemplo, o estudo de TORII et al., (1997) 

que demonstrou que 10 μg/mL da LAAO isolada de Crotalus atrox (Apoxin-I) induziu a 

fragmentação da cromatina nas linhagens HL-60, A2780 (câncer de ovário), células 

umbilicais humanas e endoteliais de rato. 

Souza et al., (1999) reportou que a LAAO isolada de Agkistrodon contortrix 

laticintus causou fragmentação de DNA na linhagem HL-60 na concentração de 25 

μg/mL após 24 h de tratamento. Outro estudo demonstrou que a LAAO isolada de Vipera 

berus berus (VB-LAAO) induziu apoptose na linhagem tumoral HeLa (carcinoma 

epitelial humano) e K562, utilizando-se concentrações de 2,5 a 10 μg/mL (SAMEL et al., 

2006). Também foi descrito que a BatroxLAAO e a LAAO isolada de Bungarus fasciatus 

(BF-LAAO) induziram apoptose nas linhagens HL-60, Jurkat, B16/F10 e A549 (ALVES 

et al., 2008; WEI et al., 2009;  ALVES-PAIVA et al., 2011).  
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O potencial indutor de apoptose da CR-LAAO foi pouco explorado pela literatura, 

há apenas um trabalho sobre a ação antitumoral na linhagem Jurkat (ANDE et al., 2006). 

Sabendo-se que a apoptose é um processo dinâmico em que os eventos acontecem 

em curto espaço de tempo, diferentes métodos devem ser realizados para a confirmação 

deste processo. Assim sendo, a ativação das caspases 3, 8 e 9 foram investigadas nas 

linhagens celulares HL-60, HL-60.Bcr-Abl, K562 e KCL22 tratadas com CR-LAAO. 

Nossos resultados demonstraram ativação das caspases 3, 8 e 9. A ativação das 

caspases 3, 8 e 9 sugere que a morte celular induzida por CR-LAAO está sendo 

desencadeada pelas vias extrínseca e intrínseca da apoptose. 

Foi demonstrado, por outros pesquisadores, que LAAOs isoladas de Agkistrodon 

acutus, as ACTX-8 e ACTX-6, induziram a ativação de caspases em linhagens tumorais. 

A ACTX-8 induziu a ativação das caspases 3, 9 e clivagem de PARP na linhagem 

tumoral cervical HeLa, enquanto que a ACTX-6 ativou as caspases 3, 8 e 9 de maneira 

tempo-dependente após 12, 24 e 48 h na linhagem de tumor de pulmão A549 (ZHANG; 

WEI, 2006;  ZHANG; CUI, 2007). 

Também já foi observada a ativação das caspases 3 e 9 nas linhagens HL-60, 

Jurkat e B16/F10 após tratamento com a BatroxLAAO e nas linhagens MCF-7 e A549 

pelo tratamento com a LAAO isolada da serpente Ophiophagus Hannah. (ALVES et al., 

2008; LEE et al., 2013). Fung e colaboradores (2015), reportaram que o estresse 

oxidativo gerado pelo H2O2 durante a reação enzimática da LAAO isolada de 

Ophiophagus Hannah, alterou a expressão de 27 genes envolvidos na apoptose na 

linhagem MCF-7, reforçando assim a participação do H2O2 na ação das LAAO. 

Ainda nesse contexto, nosso grupo de pesquisa demonstrou que a LAAO isolada 

de Bothrops pirajai (BpirLAAO-I) induz ativação das caspases 3, 8 e 9 nas linhagens HL-

60 e HL-60.Bcr-Abl, sugerindo a participação das vias intrínseca e extrínseca no processo 

de indução de apoptose (BURIN et al., 2013). 

Muitos fármacos podem induzir apoptose direta ou indiretamente por meio da 

interação com a mitocôndria, o que aumenta a permeabilidade da membrana mitocondrial 

interna, liberando fatores como o citocromo c para o citosol, ativando a caspase 9 e 

promovendo a apoptose. Essa redução na perda do potencial da membrana ocorre 

possivelmente pela abertura dos poros da membrana mitocondrial (NUNES et al., 2011; 

DONG; ZHI-QIANG; YING, 2012). 

É descrito que perturbações causadas na membrana mitocondrial estão 

associadas com as ROS, que podem ser geradas a partir de fontes endógenas (produzidas 
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pela mitocôndria), ou a partir de fontes exógenas (YING-TANG et al., 2006; MARCHI et 

al., 2007; PIEME et al., 2013). Considerando o papel fundamental que a mitocôndria 

exerce na apoptose e sabendo-se que o H2O2, liberado durante a reação da CR-LAAO 

com seu substrato, está associado à indução de apoptose, avaliou-se o potencial de 

membrana mitocondrial após tratamento das linhagens celulares HL-60, HL-60.Bcr-Abl, 

K562 e KCL22 com a CR-LAAO. 

Nossos resultados mostraram que a CR-LAAO promove a perda do potencial de 

membrana mitocondrial de maneira dose-dependente nas linhagens celulares, HL-60, HL-

60.Bcr-Abl e KCL22, mas não na K562. O tratamento com o etoposídeo (VP-16) 

provocou a perda do potencial de membrana na linhagem, mas não nas linhagens Bcr-Abl 

positivas, mostrando que os agentes quimioterápicos convencionais não são capazes de 

induzir apoptose nas linhagens K562, KCL22 e HL-60.Bcr-Abl. 

Apesar de poucos relatos na literatura, foi descrito que outras SV-LAAOs 

induzem perda de potencial de membrana em linhagens tumorais. Zhang e colaboradores 

(2006 e 2007) e Nunes et al., (2012), demonstraram as LAAOs ACTX-8, ACTX-6 e de 

Bothrops leucurus promovem perda do potencial de membrana mitocondrial de linhagens 

tumorais. Além disso, esses estudos demonstraram o H2O2 gerado por essas LAAOs 

estava envolvido na perda de potencial de membrana. Dentre as ROS, o peróxido de 

hidrogênio é descrito como a espécie menos reativa, porém se difunde pela membrana 

celular, o que lhe permite reagir e induzir danos no DNA (VAN LOON et al., 2010). 

O ensaio cometa ou eletroforese em gel de célula única foi empregado para 

quantificar a genotoxicidade da CR-LAAO nas linhagens celulares HL-60, HL-60.Bcr-

Abl, K562 e KCL22. Trata-se de um método rápido e sensível para a detecção de danos 

no DNA (SINGH et al., 1988; KUMARAVEL et al., 2009). 

A CR-LAAO apresentou genotoxicidade maior na linhagem HL-60.Bcr-Abl, 

seguida pela K562, HL-60 e KCL22. A resposta celular a danos oxidativos envolve vários 

processos, tais como a reparação de DNA, interrupção do ciclo celular e apoptose (SEE; 

LOEFFLER, 2001; VAN LOON et al., 2010).  

É importante ressaltar que a quantidade de danos no DNA detectadas no ensaio 

cometa, não pode ser a princípio, definida como apoptose, visto que a apoptose é um 

processo resultante de danos irreversíveis, enquanto os danos no DNA podem ser 

reparados e as células com o DNA danificado não entrar em apoptose (COLLINS, 2004). 

Como nossos resultados descritos anteriormente nos ensaios de indução de apoptose e 

detecção de caspases mostraram que a CR-LAAO induziu apoptose nas linhagens 
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celulares após 24 h de tratamento, pode-se inferir que os danos no DNA já observados 

após 4 h pelo ensaio cometa, podem ter sido um dos fatores que conduziram as células à 

morte por apoptose. 

O potencial indutor de apoptose da CR-LAAO foi também testado para células 

MNC normais e Bcr-Abl positivas de pacientes com LMC em diferentes fases da doença, 

com e sem tratamento com o mesilato de imatinibe. A CR-LAAO induziu apoptose nas 

células MNC de pacientes em fase crônica com e sem tratamento do MI, porém pouco 

efeito foi observado nas células mononucleares de pacientes em fase acelerada. Cabe 

ressaltar que nas células MNC dos indivíduos saudáveis o efeito induzido pela CR-LAAO 

foi inferior aos efeitos observados nas células MNC dos pacientes, sugerindo a 

seletividade da ação desta enzima em células leucêmicas. 

Na LMC, a progressão da doença para as fases mais avançadas é acompanhada 

por alterações moleculares como o aparecimento da trissomia do cromossomo 8, a 

duplicação do cromossomo Ph, aumento da expressão do gene BCR-ABL1, expulsão do 

fármaco MI pela célula leucêmica e a presença de mutações no sítio catalítico da proteína 

Bcr-Abl (DRUKER et al., 2000; JOHN et al., 2004; BACCARANI et al., 2015). Como o 

MI, a CR-LAAO parece ter efeito limitado nas células leucêmica dos pacientes nas fases 

avançadas da doença. Todavia, nossos resultados são de grande importância, visto que 

indicam a CR-LAAO como uma substância promissora para atuar na fase inicial da LMC, 

impedindo a progressão da doença. 

 

5.2. Efeito da CR-LAAO combinada aos inibidores de tirosina-quinase 

 

Os pacientes com LMC são tratados principalmente com os inibidores de tirosina 

quinase, que apesar de eficientes, raramente promovem remissão da doença em pacientes 

em fases avançadas e já há relatos de resistência em de alguns na fase crônica da doença. 

A resistência dos pacientes ao MI é mediada principalmente por mutações genéticas no 

domínio da proteína Bcr-Abl. Dentre as mutações que causam diferentes graus de 

resistência ao tratamento nos pacientes com LMC, a mutação T315I é a mais resistente, 

visto que nem mesmo a geração mais potente de TKI, como o DAS e NIL são eficientes 

contra essa mutação (TOHAMI et al., 2012, BACCARANI et al., 2015).  

Uma nova abordagem terapêutica seria o tratamento dos pacientes com LMC 

empregando compostos naturais associados aos inibidores de tirosina-quinase. Sendo 

assim, a CR-LAAO combinada a um TKI foi testado contra as células Bcr-Abl positivas. 



103 

  

Discussão______________________________________________________________________ 

A CR-LAAO combinada aos TKI MI, DAS e NIL aumentou as percentagens de 

apoptose na linhagem celular Bcr-Abl positiva estudada. Esses dados indicam que os TKI 

potencializaram a ação apoptótica da CR-LAAO nas células Bcr-Abl positivas. Na 

tentativa de melhor esclarecer os efeitos da combinação da CR-LAAO com os TKI, os 

níveis das proteínas fosfotirosina (py), Bcr-Abl e c-abl na linhagem HL-60.Bcr-Abl foram 

detectadas. Após os tratamentos com cada TKI, houve redução das proteínas fosforiladas 

(fosfotirosina) e Bcr-Abl nas concentrações de 0,35 a 1,00 µg/mL. 

Juntos, os resultados obtidos indicam que os tratamentos com a CR-LAAO nas 

concentrações mais baixas (0,05 a 0,25 µg/mL), combinada com os TKI, aumentaram a 

sensibilidade das células Bcr-Abl positivas à apoptose. Nas concentrações mais elevadas 

de CR-LAAO (0,35 a 1,00 µg/mL) combinada aos TKI, houve redução dos níveis de Bcr-

Abl o que implica na diminuição da fosforilação de outras proteínas. Importante ressaltar 

que nas concentrações mais elevadas de CR-LAAO há apoptose, o que poderia explicar, 

pelo menos em parte, a diminuição nos níveis de Bcr-Abl. 

O inibidor de tirosina quinase, MI, inibe de forma eficiente a proliferação dos 

progenitores da linhagem granulocítica-monocítica em pacientes com LMC em fase 

crônica, suprimindo a proliferação das células Bcr-Abl positivas, levando-as a morte por 

apoptose (DEININGER et al., 1997; TIPPING et al., 2002; PISKIN et al., 2007). O 

mecanismo pelo qual o MI induz apoptose nas células Bcr-Abl positivas parece estar 

associado à dependência da célula leucêmica a atividade constitutiva da tirosina-quinase e 

não de seu efeito direto na maquinaria apoptótica celular (BUENO-DA-SILVA et al., 

2003). 

O efeito do MI combinado ao sulfito de arsênio (As4S4) na linhagem K562 

promoveu indução da apoptose e diminuição dos níveis de Bcr-Abl de forma sinérgica. O 

As4S4 induziu o estresse oxidativo, que provocou a ubiquitinação de resíduos de lisina na 

estrutura de Bcr-Abl, induzindo a sua degradação proteossomal (ZHANG et al., 2008).  

O DAS atua tanto na inibição da atividade de Bcr-Abl como das enzimas da 

família Src-quinases. Estas quinases são reguladores da proliferação e sobrevivência 

celular. A desregulação destas proteínas está associada com a transformação de células 

normais em malignas e seu aumento já foi descrito na LMC (HOCHHAUS et al., 2007). 

O estudo realizado com o composto oxaliplatina combinado com o DAS para o 

tratamento de câncer coloretal, mostrou que a geração de H2O2 pelo oxaliplatina inibiu a 

atividade da família Src-quinases, potencializando o efeito do DAS na inibição destas 

proteínas. Além disso, este estudo mostrou que a combinação destes compostos inibiu a 
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proliferação celular e promoveu a ativação de caspase 3 nas células tumorais (KOPETZ et 

al., 2009).  

O mecanismo pelo qual o DAS induz apoptose nas células Bcr-Abl positivas 

também é pouco esclarecido, mas se especula que o DAS iniba a via de sinalização 

STAT5, fosforilada pela proteína Bcr-Abl, contribuindo para a inibição da proliferação 

celular e indução de apoptose (NAM et al., 2007; VELDURTHY et al., 2008). Diante 

destas evidências, é possível que a CR-LAAO, novamente pela produção de H2O2 durante 

a reação enzimática, atue na inibição ou regulação da família Src-quinases, assim como 

em vias de sinalização celular como a STAT5, potencializando o efeito do DAS na 

indução de apoptose e principalmente na redução da proteína Bcr-Abl.  

O NIL foi desenvolvido para superar a resistência de pacientes com LMC ao MI 

por meio da inibição de Bcr-Abl de forma mais eficiente que o MI e DAS. Belloc et al. 

(2007) descreveram que o NIL induz apoptose em células Bcr-Abl positivas por meio do 

aumento da proteína pró-apoptótica Bim, o que levaria a inibição da atividade de Bcr-Abl 

e indução da apoptose.  

Especulamos que efeito combinado da CR-LAAO e inibidores de TK, está na 

capacidade da CR-LAAO em promover a sensibilidade das células Bcr-Abl positiva a 

apoptose por meio da liberação do H2O2 e no inibidor de TK bloqueando a ação da 

tirosina-quinase Bcr-Abl.  

 

5.3. Efeito da CR-LAAO na modulação da expressão de microRNAs reguladores de 

genes envolvidos na apoptose 

 

 Os miRNAs pertencem à classe de pequenos RNAs endógenos não codificantes, 

que regulam a expressão gênica por meio da degradação ou inibição da tradução de 

RNAm alvos. A expressão anormal dos miRNAs tem sido amplamente relacionada com o 

desenvolvimento de neoplasias hematológicas, incluindo as leucemias (YENDAMURI; 

CALIN, 2009; BABASHAH et al., 2012). A primeira evidência de envolvimento dos 

miRNAs em neoplasias foi descrita na leucemia linfocítica crônica (LLC), em que a 

deleção de uma região cromossômica (13q14) foi associada com a baixa expressão de 

miR-15a (CALIN et al., 2002). Posteriormente foi demonstrado que o miR-15a e miR-16 

regulavam negativamente a expressão da proteína Bcl-2 em nível pós-transcricional, 

induzindo apoptose em células leucêmicas, ou seja, quanto maior a expressão destes 

miRNAs, menor a expressão de Bcl-2 (CIMINO et al., 2005). 
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Foi constatado que alterações nos perfis de expressão de miRNAs podem fornecer 

informações sobre a sensibilidade ou resistência de tumores a diferentes tratamentos. 

Além disso, investigar a modulação na expressão dos miRNAs durante a terapia, pode ser 

uma ferramenta importante para auxiliar o tratamento (CALIN; CROCE, 2006; 

HUMMEL et al., 2010). 

 Na LMC, a expressão de muitos genes relacionados ao controle da apoptose está 

desregulada, o que pode ser explicado pelo menos em parte, por alterações na expressão 

dos miRNAs (FERREIRA et al., 2014). 

 Neste contexto, o presente estudo avaliou o potencial da CR-LAAO em modular a 

expressão dos miRNAs (apoptomiRs): miR-15a, miR-16, miR-145, miR-26a, hsa-let-7d, 

miR-142-3p, miR-29c, miR-146a, miR-21, miR-130a e miR-130b, nas linhagens HL-60, 

HL-60.Bcr-Abl, K562 e KCL22. 

A CR-LAAO aumentou a expressão de miR-15a e miR-16 e diminuiu os níveis 

proteicos do respectivo alvo, a proteína Bcl-2, na linhagem HL60.Bcr-Abl.  

Ferreira et al. (2014), avaliaram a expressão de miR-15a e miR-16 nas linhagens 

HL-60 e HL-60.Bcr-Abl e observaram menor expressão destes miRNAs na linhagem Bcr-

Abl positiva. Este estudo demonstrou que os miR-15a e miR-16 estavam menos expressos 

nos pacientes em fases mais avançadas da doença com maior expressão de Bcl-2.  

A proteína anti-apoptótica Bcl-2 exerce sua função pela inibição do complexo 

Bax/Bak e sequestro de proteínas da família BH3-only, como Bid e Bim. Foi descrito 

também que a inibição de Bcl-2 ativa o complexo Bax/Bak, induzindo o processo de 

apoptose (CHIPUK et al., 2010; PARSONS; GREEN, 2010). Na LMC, a atividade 

tirosina-quinase de Bcr-Abl está associada à inibição da apoptose por aumento das 

proteínas anti-apoptóticas (BUENO- DA-SILVA 2003; DEMING et al, 2004; RAKSHIT 

et al, 2010). Proteínas anti-apoptóticas, como Bcl-2, Bcl-xL, Mcl-1, Bcl-w e A1 estão 

criticamente envolvidas na via mitocondrial da apoptose (YOULE; STRASSER, 2008). 

O fato da CR-LAAO modular positivamente a expressão de miR-15a e miR-16 é 

de grande relevância, visto que diminuir os níveis de Bcl-2 torna as células leucêmicas 

mais sensíveis a morte celular. 

Outros miRNAs em que a baixa expressão está associada a pior prognóstico nas 

neoplasias têm chamado a atenção. Dentre eles estão os miR-145, miR-26a, hsa-let-7d, 

miR-142-3p, miR-29c e miR-146a. O efeito antitumoral do miR-145 foi descrito em 

neoplasias, como hepatocarcinoma, adenocarcinoma, leucemia de células T humana vírus 

tipo I (HTLV-1), linfoma e leucemia mielóide aguda (LMA) (CHO et al., 2011; 
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STARCZYNOWSKI et al., 2011; XIA et al., 2014). Ferreira et al. (2014) descreveram 

que na LMC foram observados baixos níveis destes miRNAs nas fases avançadas em 

relação a fase crônica. 

A CR-LAAO aumentou a expressão de miR-145 e seu respectivo alvo, a proteína 

Bax, aumentou  na KCL22, sugerindo que a modulação de miR-145 pela CR-LAAO nesta 

linhagem, também sensibiliza as células à apoptose. 

A expressão do miR-26a aumentou em todas as linhagens analisadas após o 

tratamento com a CR-LAAO. Ao avaliar os níveis das proteínas alvos Bid (inativa) e 

Bim, observou-se a diminuição dos níveis de Bid na HL-60.Bcr-Abl e K562, e aumento 

de Bim na KCL22. 

Sabe-se que no processo de apoptose, a caspase 8 pode ativar diretamente a fase 

executora da apoptose, pela ativação da caspase 3 ou agir na clivagem da proteína Bid 

(inativa), originando a proteína Bid truncada (tBid), a qual se dirige à mitocôndria, 

ativando a via intrínseca (HENGARTNER, 2000; ZIVNY et al., 2010).  

Nossos achados demonstraram que a CR-LAAO induziu a apoptose pela ativação 

das vias extrínseca e intrínseca. Diante dos resultados da diminuição de Bid na sua forma 

inativa, pode-se sugerir que a ativação da caspase 8 pela CR-LAAO induz a clivagem de 

Bid e a ativação da via intrínseca. Contudo, para confirmar esta hipótese, seria necessário 

avaliar a expressão da proteína tBid. Corroborando com nossos resultados, Havelange et 

al. (2011), demonstraram que o aumento da expressão de miR-26a está relacionado a 

elevação dos níveis da proteína pró-apoptótica Bim em células de LMA e na linhagem 

K562, sensibilizando essas células à apoptose. 

Após o tratamento com CR-LAAO, houve aumento do hsa-let-7d. A avaliação dos 

níveis das proteínas Bak e A1, proteínas cuja expressão possivelmente é regulada pelo 

hsa-let-7d, mostrou elevação dos níveis de Bak em HL-60 e KCL22. 

Johnson et al. (2005), relataram que o hsa-let-7d, por meio da repressão pós-

transcricional, diminuiu a expressão do oncogene RAS, que é ativado na LMC pela 

proteína Bcr-Abl, contribuindo para a progressão da doença. O aumento da expressão do 

hsa-let-7d foi associado ao melhor prognóstico de câncer de cabeça e pescoço, câncer de 

ovário e indução de apoptose regulada por Fas em linhagem celular de carcinoma 

coloretal (WALLER, 2010; GENG et al., 2011; CHANG et al., 2011). 

A CR-LAAO também foi capaz de elevar a expressão de miR-142-3p, miR-29c e 

de miR-146a. Embora a CR-LAAO tenha modulado a expressão destes miRNAs nas 
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linhagens Bcr-Abl positivas, os níveis proteico de seus alvos Mcl-1 e C-Flip 

permaneceram estáveis.  

Spinello et al. (2011) demonstraram que na linhagem U937 (leucemia mielóide 

aguda), o miR-146a tem como alvo a proteína CXCR4, descrita como inibidora de 

apoptose nestas células. Sendo assim, o aumento da expressão de miR-146a foi capaz de 

diminuir a expressão da proteína CXCR4 e elevar a sensibilidade da linhagem U937 à 

apoptose. Zhao e Starczynowski (2014) relataram que na MO de pacientes com síndrome 

mielodisplásica, a menor expressão de miR-146a estava associada à patogênese de 

neoplasias hematológicas devido a alterações funcionais da célula tronco hematopoética, 

provocando desregulação na produção de citocinas e elevação do número de plaquetas. 

A expressão alterada de membros da família miR-29 também tem sido associada a 

progressão de neoplasias como LMA, LLC e alguns tumores sólido (LI et al., 2013). 

Além disso, Ferreira et al. (2014), demonstraram que os miRNAs hsa-let-7d, 142-

3p e miR-29c são pouco expressos na linhagem HL-60.Bcr-Abl. Assim, a capacidade da 

CR-LAAO em modular a expressão destes miRNAs nas linhagens Bcr-Abl positivas, 

reforça o potencial desta enzima de atuar em mecanismos antitumorais. 

Nosso estudo demonstrou que a CR-LAAO foi capaz de diminuir a expressão do 

miR-21 na linhagem K562. O miR-21 é considerado um miRNA com alto potencial 

oncogênico, que está associado com o bloqueio do processo de apoptose, sendo um dos 

fatores a inibição da atividade de caspases (CHAN et al., 2005). Elevada expressão de 

miR-21 foi descrita em diversos tumores, como hepatocarcinoma, câncer gástrico, 

carcinoma cervical, LLC e linfoma de células B (KRICHEVSKY; GABRIELLY, 2009; 

SICARDI, et al., 2012; LEI et al., 2014).  

Chan et al. (2005) demonstraram que em células de glioblastoma humano 

Knockdown de miR-21 promoveu ativação de caspases efetoras e apoptose, sugerindo que 

a expressão elevada deste miRNA bloqueia a expressão de genes reguladores da apoptose. 

Sicradi e colaboradores (2012), relataram que a elevada expressão de miR-21 em 

adenocarcinoma pancreático promoveu proliferação celular e inibição da apoptose.  

A expressão de miR-130a aumentou em todas as linhagens analisadas após 

tratamento com a CR-LAAO. No entanto, a expressão de miR-130b aumentou nas 

linhagens HL-60, HL-60.Bcr-Abl e KCL22 e diminuiu na K562. 

O aumento da expressão de miR-130a, em outros trabalhos da literatura, foi 

associado ao estímulo da apoptose na linhagem A2780, por regulação direta no gene anti-

apoptótico XIAP (ZHANG et al., 2013). O aumento da expressão deste miRNA também 
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foi associado à indução de apoptose e interrupção no ciclo celular em células de tumor de 

próstata (BOLL et al., 2013). 

A modulação na expressão de miR-130b parece exercer diferentes papéis no 

desenvolvimento e progressão de neoplasias. 

Em alguns casos o miR-130b foi reportado como um promotor de proliferação 

celular e associado com a progressão de tumor e resistência a quimioterápicos (YANG et 

al., 2012). Em estudos realizados com o miR-130b em células de leucemia de células T, 

câncer de endométrio e tumor gástrico, observaram que o aumento da expressão deste 

miRNA, diminuía a indução de apoptose nestas células tumorais (YEUNG et al., 2008; 

LAI et al., 2010; YANG et al., 2012). 

Contudo, Zhao e colaboradores (2013), avaliaram o aumento da expressão de 

miR-130b em células de tumor de pâncreas e detectaram que este miRNA foi capaz de 

induzir a apoptose e interromper o ciclo celular na fase S, diminuindo assim a progressão 

e o poder invasivo destas células tumorais. 

Apesar da modulação observada no miR-21, miR-130a e miR-130b, os níveis da 

proteína Ciap-2 não foram alterados. 

Diante dos resultados apresentados, cabe ressaltar que outros possíveis genes alvos 

como BIK, CIAP-1 e FASL também foram descritos para os miRNAs miR-142-3p, miR-

29c, miR-146a, miR-130a, miR-130b e miR-21 (FERREIRA et al., 2014). Sendo assim, a 

avaliação do efeito da CR-LAAO na modulação de outros possíveis alvos poderia auxiliar 

no entendimento dos mecanismos exercidos pela toxina na modulação destes miRNAs. 

Tendo em vista que o presente estudo avaliou pela primeira vez o potencial da 

CR-LAAO na modulação dos principais miRNAs que regulam os genes e proteínas 

envolvidos na apoptose, e diante da complexidade da regulação exercida por estes 

miRNAs nas neoplasias, mais estudos são necessários para a descrição de possíveis 

mecanismos pelos quais a CR-LAAO é capaz de modular a expressão destes miRNAs 

envolvidos na LMC. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 A CR-LAAO apresentou maior atividade citotóxica nas linhagens celulares Bcr-

Abl positivas do que nas células mononucleares de indivíduos saudáveis;  

 

 O peróxido de hidrogênio é o principal responsável pelo efeito citotóxico da CR-

LAAO nas linhagens Bcr-Abl positivas;  

 

 A CR-LAAO possui potencial para 1) ativação da apoptose em todas as linhagens 

celulares analisadas por meio das vias intrínseca e extrínseca da apoptose; 2) 

indução de dano no DNA; 3) promover perda do potencial de membrana 

mitocondrial; 

 

 As células mononucleares de pacientes em fase crônica da LMC são mais 

sensíveis à CR-LAAO do que os indivíduos saudáveis e pacientes em fases 

avançadas, reforçando a seletividade da ação desta enzima para as células 

leucêmicas e sugerindo que a CR-LAAO possa atuar em fases mais iniciais da 

doença; 

 

 A CR-LAAO combinada com os inibidores de tirosina-quinase MI, DAS e NIL 

induziu aumento da apoptose na linhagem HL-60.Bcr-Abl. Após os tratamentos 

com cada TKI, houve redução dos níveis das proteínas fosforiladas (fosfotirosina) 

e Bcr-Abl; 

 

 A CR-LAAO modulou a expressão dos apoptomiRs miR-15a, miR-16, miR-145, 

miR-26a, hsa-let-7d, miR-142-3p, miR-29c, miR-21, miR-130a e miR-130b e das 

proteínas Bak, Bim, Bid e Bcl-2 nas linhagens Bcr-Abl positivas. 

 

 Sendo assim, nossos resultados indicam que a CR-LAAO possui uma ação 

antitumoral capaz de destruir as células Bcr-Abl positivas. 
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Apêndice 1. 

 

 

Apêndice 1. Gel de RNA: gel de agarose 1 % corado com GelRed. Visualização 

das bandas 28 S e 18 S. 
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Anexo A – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto 
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Anexo B – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

 

 


