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LOPAP (Lonomia obliqua prothrombin activator protease) é uma serino
protease isolada das cerdas da Lagarta Lonomia obliqua que induz efeitos sobre a
coagulação sangüínea, semelhantes ao extrato de cerdas bruto. Recentemente,
foi obtido um peptídeo do LOPAP, P4, que parece possuir efeitos similares à
proteína. No sentido de complementar os dados sobre estas toxinas, este estudo
investigou os efeitos do LOPAP ou do P4 sobre interações leucócito-endotélio in
vivo; expressão de moléculas de adesão, síntese de mediadores inflamatórios,

apoptose e necrose de leucócitos e célula endotelial, além de suas possíveis
ações sobre a formação de novos vasos.
Aplicação tópica de

30~g/mL

ou

300~g/mL

(1 O~L) de LOPAP ou de P4 na

rede microvascular do mesentério de ratos Wistar machos não alterou o diâmetro
de vênulas pós-capilares, as interações dos leucócitos ao endotélio, nem a
reatividade microvascular frente à acetilcolina ou noradrenalina. Somente a
concentração de 1OOO~g/mL aumentou o número de leucócitos aderidos à parede
vascular, simultaneamente a estases intermitentes nos vasos da microcirculação.
Ensaios de citometria de fluxo mostraram que a incubação de LOPAP ou
P4 (300llg/mL) não modificou a expressão de L-selectina e

~2-integrina

em

neutrófilos circulantes obtidos de ratos Wistar. Por outro lado, incubações do
LOPAP ou do P4 com célula endotelial (cultura primária obtida do músculo
cremaster de ratosWistar; 300Ilg/mL) induziram a expressão da molécula ICAM-1 ,
e somente o P4 promoveu a expressão de VCAM-1. Diferentemente, nenhuma
das toxinas alterou a expressão de PECAM-1 .
Ensaios imuinoenzimáticos realizados em sobrenadantes de neutrófilos e
de célula endotelial incubadas com LOPAP ou P4 (300llg/mL) mostraram que as
toxinas não alteraram a secreção de interleucina-6 (IL-6), interleucina-10 (IL-10),
fator de necrose tumoral-a (TNF-a) por neutrófilos; as toxinasrnão induziram a
secreção de TNF-a pela célula endotelial, mas aumentaram a secreção de IL-6 e
IL-10. A concentração de óxido nítrico (NO), quantificado pela reação de Griess,
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estava aumentada nos sobrenadantes dos dois tipos celulares incubados com
LOPAP ou P4.
A incubação de LOPAP ou P4 com neutrófilos ou célula endotelial não
alterou a viabilidade celular, mas preveniu a apoptose da célula endotelial ou
neutrófilo provocada pela carência de soro bovino fetal. A incubação simultânea
com L-NAME (1 mM) reduziu a proteção conferida pelo LOPAP ou pelo P4.
A investigação dos efeitos das toxinas sobre a formação da rede
microcirculatória foi realizada em camundongos Swiss, machos, utilizando o
modelo da câmara dorsal por microscopia intravital. A aplicação tópica do LOPAP
ou P4 (30llg/mL, 300Ilg/mL; 1OIlL; 3 doses a cada 96 horas) no leito microvascular
dorsal reduziu significantemente o número de vasos na rede microcirculatória em
condições basais. Adicionalmente, o tratamento com P4 inibiu a formação de
novos vasos provocada pela aplicação tópica de suplemento de fatores de
crescimento vascular.

O tratamento de célula endotelial de microcirculação de

camundongos imortalizadas (tENd) com LOPAP ou P4 (300Ilg/mL) reduziu a
capacidade de migração destas células.
Em conjunto, os dados obtidos até o momento mostram que o LOPAP e o
P4 não induziram as interações leucócito-endotélio in vivo e que a secreção de
mediadores por neutrófilos e célula endotelial, como o NO, podem estar
envolvidos com suas atividades anti-apoptótica. Ademais, o LbPAP e o P4 inibem
o crescimento de novos vasos, e um dos possíveis mecanismos pode ser a
interferência nos mecanismos de migração da célula endotelial.
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LOPAP (Lonomia oblíqua prothrombin activator protease) is a serine
protease isolated from the crude extract of Lonomia obliqua caterpillar, which
induces effects on blood coagulation comparable to the extract. Recently it was
obtained a peptide fragment from LOPAP, P4, with similar activities with the
protein. This study aimed to complete data about these toxins, LOPAP and P4, on

in

vivo

leukocyte-endothelial

interactions;

adhesion

molecule

expressions,

synthesis of inflammatory mediators, necrosis and apoptosis of neutrophils and
endothelial cells, besides possible actions on angiogenesis.
Topical applications of 30llg/mL or 300llg/mL (10IlL) of LOPAP or P4 on
microvascular network of mesentery of Male Wistar rats did not affect the diameter
of postcapillary venules,

leukocyte-endothelial

interactions,

either vascular

reactivity to acetylcholine or norepinephrine. Only topical application of 1000llg/mL
(10 IlL) promoted increment on the number of leukocytes adhered to vessel wall,
simultaneously to intermittent blood stasis in the microvascular network.
Flow cytometry assays showed that incubations with LOPAP or P4
(300llg/mL) did not modify the expression of L-selectin or rl2-integrin in neutrophils
from Male Wistar rats. On the other hand, incubations of LOPAP or P4 with primary
cultured endothelial cells evoked expressions of ICAM-1, and only incubation with
P4 promoted expression of VCAM-1. Differently, the treatments did not affect
PECAM-1 expression in endothelial cells.
Immunoenzimatic assays carried out in supernatants of neutrophils and
endothelial cells incubated with LOPAP or P4 (300 Ilg/mL) showed that both toxins
did not alter the basal secretion of interleukin-6 (IL-6), interleukin-10 (IL-10), tumor
necrosis facto r-a (TNF-a) by neutrophils; both toxins did not promote secretion of
TNF-a by endothelial cells, however they enhanced the secretion of IL-6 and IL-10.
Concentrations of nitric oxide (NO), quantified by Griess reaction, were enhanced
in the supernatant of neutrophils or endothelial cells incubated with LOPAP or P4.

LOPAP or P4 treatments did not alter the viability of neutrophils or
endothelial cells, but prevented the apoptosis of both type cell caused by fetal
bovine serum deprivation. Simultaneous incubation with L-NAME (1 mM) and
LOPAP or P4 reduced the protection on apoptosis exerted by the toxins.
The action of toxins on formation of microcirculatory network was
investigated in Male Swiss mice. Topical application of LOPAP or P4 (30llg/mL,
300llg/mL; 10IlL; 3 times each 96 hours) in the microvascular network significantly
reduced the number of vessels in basal conditions. Additionally, treatment with P4
inhibited the new vessel formation provoked by topical application of vascular
growth factor supplement. Immortalized endothelial cells of mice (tEnd) incubated
with toxins presented lower migration than cells incubated with saline.
Together, data herein obtained showed that LOPAP and P4 did not evoke in
vivo leukocyte-endothelial interactions and secretions of chemical mediators by
neutrophils and endothelial cells, as NO, seem to be related to anti-apoptotic
activities. Additionally LOPAP or P4 inhibit the microcirculatory network formation,
by interfering, at least in part, by altering the migration of endothelial cells.
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1. Lepidópteros

Os lepidópteros são constituintes chaves de muitos ecossistemas terrestres
e uma das pragas mais sérias da agricultura e das florestas (Yack e cols, 2001).
Além disso, podem ser providas de veneno capaz de provocar acidentes em
humanos.
As lagartas compreendem a fase larvária de lepidópteros, com algumas
exceções, na fase de larva são fitófagos e, por isso, são consideradas pragas para
a agricultura. São conhecidas mais de 165.000 espécies de borboletas e
mariposas.

Esses

animais

são

classificados

no

filo

Arthropoda,

subfilo

Mandibulata, classe Insecta da ordem Lepidóptera (Lorini, 1999).

1.1. Ciclo Biológico dos lepidópteros

•

Ovos - após o acasalamento, a fêmea faz a postura dos ovos nas

folhas da planta que servirá de alimento para as futuras lagartas. O período
embrionário é de aproximadamente 17 dias.
•

Larvas (lagartas) - esta fase é de aproximadamente 90 dias e as

larvas são encontradas nos troncos das árvores e arbustos, alimentando-se de
folhas. Apresentam hábitos gregários, vivendo em grupos. Este estágio é dividido
em 6 fases de desenvolvimento denominadas de instares.
•

Pupa - no final da fase larvária, as lagartas se posicionam no tronco

da árvore, próximo ao solo, onde se transformaram em pupas. As pupas
permanecem no solo por um período que pode variar de 30 a 100 dias, nos meses
de inverno, dependendo das condições climáticas.
•

Fase adulta - são mariposas que vivem em torno de 8 dias apenas,

nos quais fazem o acasalamento e a dispersão, reiniciando o ciclo na natureza.

I')

Foto: Roberto Henrique Pinto de Moraes

Figura 1: Ciclo biológico da metamorfose da Lonomia oblíqua. 1) Mariposa fêmea
que mede aproximadamente 8 cm de ponta a ponta das asas , 2) Mariposa Macho:
mede 7 cm de ponta a ponta das asas. 3) Ovos: medem 1 mm de diâmetro. 4)
Lagarta de último instar: 7 cm de comprimento. 5) Pupa em fase de metamorfose
para adulto alado: mede 4 cm de comprimento.

As

cerdas

das

lagartas

(espinhos)

têm

estrutura

pontiaguda

e

queratinizada. Quando em contato com partes descobertas da vítima, as cerdas
quebram-se e o líquido urticante é introduzido na pele do indivíduo (Veiga e cols,
2001). O primeiro acidente relatado causado por lagartas, que ocasionou, entre
outros sintomas, a presença de sangue na saliva e na urina da vitima, foi
notificado por Alvarenga em 1912.
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1.2. A lagarta Lonomia obliqu.a

As lagartas do gênero Lonomía apresentam importância na saúde pública
devido à gravidade de seus acidentes. As lagartas da família dos saturnídeos, que
incluem o gênero Lonomía sp, são as responsáveis pelos acidentes em algumas
regiões específicas da América Latina. As duas espécies predominantes são as L.
achelous (Venezuela, Guiana e região norte do Brasil) e L. oblíqua (região sul do

Brasil ,

Uruguai ,

Paraguai

e

Argentina)

por

causarem

acidentes

graves

caracterizados por síndrome hemorrágica (Arocha-Pifíango e cols , 1981 ; Kelen e
cols . 1995).
Conhecida popularmente como taturana, a L. oblíqua é esverdeada, com
manchas e listras, que muitas vezes mimetizam as plantas em que habitam.
Possuem cerdas, simetricamente dispostas ao longo do dorso, em forma de
espinhos ramificados e pontiagudos , de aspecto arbóreo (Figura 2).

Foto : Roberto Henrique Pinto de Moraes

Figura 2: Foto da lagarta Lonomía oblíqua.
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As lagartas do gênero Lonomia possuem hábitos gregários, vivendo
originalmente em árvores altas. Acredita-se que o desmatamento e a extinção de
um ou mais dos seus predadores naturais, sejam os principais motivos da
expansão populacional da L. obliqua. Assim, recentemente as lagartas têm sido
encontradas em regiões urbanas, perto de casas, provavelmente atraídas pela luz
destas regiões.
Os inimigos naturais da L. obliqua são as larvas de moscas e vespas que
perfuram o tegumento das lagartas e se alimentam de estruturas internas,
impedindo o prosseguimento do seu ciclo biológico na passagem para pupa.
(Moraes, 2002) .
O contato acidental com as cerdas das taturanas desencadeia os sintomas
da intoxicação. A gravidade dos acidentes é proporcional à quantidade de
taturanas presentes nas colônias, da intensidade do contato e das predisposições
do paciente.
No Brasil, os primeiros casos isolados de acidentes foram descritos no
Amapá e Ilha de Marajó em 1982. A partir de 1989, o problema passou a assumir
dimensões epidêmicas em uma área restrita na região sul do país, abrangendo
localidades em torno das cidades de Chapecó (SC) e Passo Fundo (RS) e mais
recentemente no Paraná e São Paulo (Ministério da Saúde, 1998). Nos últimos
dez anos foram registrados mais de mil casos nos estados de Santa Catarina,
Paraná e Rio Grande do Sul (Zannin e cols. 2003).

O acidente causado pela lagarta L. obliqua é representado por um quadro
de dermatite urticante, cefaléia, mal-estar geral, náuseas, vômitos e dor muscular.
Adicionalmente, após um período que pode variar entre 1 a 48 horas, instala-se
um quadro de discrasia sangüínea (alteração na proporção dos elementos do
sangue), acompanhado ou não de manifestações hemorrágicas (Figura 3). Podem
surgir equimoses; hematomas de aparecimentos espontâneos, provocados por
traumas ou em

lesões cicatrizadas; hemorragias de cavidades mucosas

(gengivorragia, hemorragia nasal); hematúria; sangramentos em feridas recentes ;
hemorragias abdominais, pulmonares e glandulares (Fritzen e cols. 2005) .

Figura 3: Sintomatologia característica do acidente com a lagarta Lonomía
oblíqua. Em A, a foto da hematúria (eliminação de sangue na urina) e em B
a equimose e os hematomas.
Na tentativa de esclarecer a fisiopatologia do envenenamento, Zannin e
colaboradores (2003) avaliaram parâmetros de coagulação e fibrinólise em plasma
de 105 pacientes e demonstraram que as disfunções da cascata da coagulação
ocorrem

pelo

consumo

de

seus

fatores , com

conseqüente

coagulação

intravascular disseminada, fibrinólise secundária e hemorragia. Associados a este
estudo , dados subseqüentes mostraram que os efeitos da intoxicação são
decorrentes de toxina(s) presente(s) nas cerdas das taturanas. Essas toxinas que
desencadeiam a coagulopatia intravascular disseminada diminuem drasticamente
as concentrações de fibrinogênio , fator V, fator VIII , além da detecção de
complexos

trombina-antitrombina,

de

produtos

de

degradação

de

fibrinogênio/fibrina e de fibrina cross-linked (D-dímeros) (Fritzen e cols. 2005).
Embora o efeito hemorrágico desencadeado pelas espécies obliqüa e
achelous seja semelhante, os mecanismos envolvidos parecem ser diferentes,

uma vez que no acidente pela L. achelous, os pacientes desenvolvem fibrinólise
primaria devido a componentes altamente fibrinoliticos presentes no veneno
daquele animal , enquanto que no envenenamento causado pela L. oblíqua ocorre
coagulopatia de consumo (Chudzinski -Tavassi e cols 2001).
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o quadro de envenenamento é classificado de acordo com

a intensidade

dos sintomas apresentados pela vítima e os tratamentos são referentes à
gravidade do acidente. O SALon, soro anti-Ionômico desenvolvido pelo Instituto
Butantan, é geralmente aplicado em quadros moderados a graves, como estão
melhor descritos no quadro abaixo.
CLASSIFICAÇAO . I MANIFESTAÇOES CLINICAS

TRATAMENTO

Alívio da dor.
LEVE

Sintomas locais, sem alterações da Não

(primeiras horas

coagulação

após contato)

sangramentos até 12 horas após o (SALon).

(exames

normais)

ou tratamento

contato;
Sintomas

de

específico
Pacientes

podem ser liberados.
locais,

alterações

da Tratamento específico

coagulação com e sem manifestações com
MODERADO

necessitam

5 ampolas

hemorrágicas na pele e/ou em mucosas SALon

diluídas

de
em

(gengivorragia, equimose, hematoma) 250mL de SF IV/30min
hematúria

e

sem

alterações

hemodinâmicas;
Alteração da coagulação, manifestações Tratamento específico
hemorragias em vísceras (hematêmese, com 10 ampolas de
GRAVE

sangramento
intracraniana)
hemodinâmicas

pulmonar,
e

hemorragia SALon

com
e/ou

diluídas

em

alterações 250mL de SF IV/30min
falência

de

múltiplos órgão ou sistemas.
Quadro 1: Classificação dos acidentes causados por Lonomias sp e utilização do
SALon.
Embora a estratégia terapêutica para o envenenamento lonomico esteja
satisfatoriamente bem estabelecida, os estudos com os extratos das cerdas
continuam no sentido de compreender melhor a fisiopatologia do envenenamento
e da obtenção de toxinas que possam ter aplicação terapêutica ou científica.
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1.3. LOPAP e peptídeo 4 - Toxinas obtidas a partir da cerda da Lagarta
L. oblíqua

Ensaios experimentais, usando ratos ou camundongos como modelos
animais, foram conduzidos para caracterizar a(s) toxina(s) presente(s) no veneno
contido nas cerdas e responsáveis pelos efeitos na cascata da coagulação
descritos acima. Dentre estas, uma protease ativadora de protrombina - proteína
tetramérica de 69 kDa, denominada LOPAP (Lonomia oblíqua prothrombin
activator protease), com características de serinoproteases e atividade prócoagulante em ratos, foi isolada e seus efeitos têm sido avaliados. Sua
administração

in

vivo

tornando

o

sangue

do

animal

incoagulável,

predominantemente pelo consumo do fibrinogênio, uma vez que houve redução de
somente 30% no número de plaquetas (Chudzinski-Tavassi e cols, 2001). No
entanto, não se pode descartar a possibilidade da toxina alterar a função
plaquetária in vivo, porque o LOPAP é capaz de inibir completamente a agregação
de plaquetas induzida por colágeno in vitro (Fritzen e cols 2005).
A partir da toxina isolada, uma biblioteca de cDNA em plasmídeos foi
construída. A utilização de primers específicos, desenhados a partir do N-terminal
da proteína nativa, permitiu o isolamento de um clone correspondente ao LOPAP,
que foi expresso em E.coli e sua seqüência determinada (rLOPAP), com tamanho
de 21 KDa. Sua estrutura permite que a produção em grande escala, com a
inserção de parte do DNA da taturana em bactérias (Chudzinski-Tavassi e cols,
2006).
Após síntese, verificou-se que esta proteína apresenta aproximadamente
35% de identidade com proteínas da família das lipocalinas (Reis e cols, 2001). As
lipocalinas são integrantes de uma família de proteínas com função de armazenar
e transportar compostos orgânicos hidrofóbicos e/ou quimicamente sensíveis,
envolvidas na gênese do câncer, resposta imune e na regulação celular (Flower
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1996,2000).

Os dados obtidos em estudos clínicos após o acidente e os provenientes de
estudos experimentais realizados com o extrato bruto ou com o LOPAP mostraram
que o efeito anti-coagulante é prolongado (até dias) (Zannin e cols, 2003). O exato
mecanismo da longa duração do efeito não está descrito, mas uma das hipóteses
aventadas foi o acúmulo desta toxina na célula endotelial. Assim, estudos foram
realizados em culturas de células endoteliais humanas (HUVECs) e os dados
obtidos mostraram que a aplicação da toxina não alterou a atividade do fator
tecidual, do ativador de plasminogênio nem a liberação do fator de von Willebrand
dos corpúsculos de Weibel-Palade (Chudzinski-Tavassi e cols. 2001). No entanto,
a toxina induziu liberação de NO, prostaglandina
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e interleucina-8, as expressões

das moléculas de adesão ICAM-1 e E-selectina (Fritzen e cols. 2005) e inibiu a
apoptose induzida pela carência de soro fetal bovino . Neste último contexto, a
morte celular por apoptose foi significantemente menor em HUVEC incubadas
com LOPAP, no entanto a necrose celular foi equivalente em células testes e
controles e nunca ultrapassou a 2% (Fritzen e cols. 2005).
Se associados, os dados não contribuíram efetivamente para adicionar
efeitos aos mecanismos da incoagulabilidade sanguínea, mas mostraram que a
toxina exerce efeitos distintos na célula endotelial envolvidos em diferentes
quadros fisiopatológicos. Passou-se, então a aventar que o LOPAP poderia afetar
a reatividade vascular e o processo inflamatório, uma vez que a prostaciclina b e o
óxido nítrico são potentes vasodilatadores e mediadores da resposta inflamatória,
além dos mecanismos de adesão celular, porque tanto a E-selectina, como a
ICAM-1 são moléculas relevantes no recrutamento de células brancas para
processos inflamatórios (para revisões ver Robbins e Cotran, 2005; Michiels,
2003).

Outra linha de investigação com a toxina tem sugerido seu papel sobre
diferentes células que não a endotelial, uma vez que sua aplicação local no
subcutâneo dorsal de camundongos favorece a remodelação tecidual e o
processo de cicatrização após lesão física (Chudzinski-Tavassi, comunicação
pessoal).

L

As novas descobertas sobre as ações do LOPAP, além do seu reconhecido
papel nas alterações da cascata da coagulação observadas no envenenamento,
delinearam

os

estudos

para

caracterização

de

seqüências

peptídicas

responsáveis pelos diferentes efeitos. A partir da seqüência de aminoácidos do
LOPAP, foram, então, desenhados quatro peptídeos: P1 e P3, com 20 resíduos de
aminoácidos; P2 com 19 resíduos e P4 com 11 resíduos. Os peptídeos foram
sintetizados pela ORPEGEN Pharma (Organic Peptidic genetic pharmaceutic,
Alemanha), e analisados quanto à massa molecular por espectrometria de massa
MALDI-MS e quanto ao grau de pureza por HPLC.
Os peptídeos foram testados in vitro quanto à atividade procoagulante, ação
citoprotetora em culturas de células endoteliais de cordão umbilical humano
(HUVECS) e na ação indutora de moléculas de matriz em cultura de fibroblastos
humanos.
O P4 apresentou efeito anti-apoptótico, sem nenhuma ação no sistema de
coagulação (Chudzinski-Tavassi, comunicação pessoal) e, assim, foi o escolhido
para os estudos posteriores que visam caracterizar os efeitos celulares do LOPAP.
Em conjunto, a literatura apresentada acima sugere que o LOPAP seja um
componente importante da peçonha obtida das cerdas desta lagarta. Ademais, os
dados obtidos durante as investigações dos mecanismos de ação do LOPAP têm
fornecido subsídios para potenciais efeitos em diferentes tipos celulares. Desta
forma, os conhecimentos das ações do LOPAP e de suas seqüências peptídicas
poderão

contribuirão,

efetivamente,

para

a

elucidação

da

envenenamento, além da caracterização de novas ações da toxina.

gênese

do

2. Hemostasia

A hemostasia é definida como o conjunto de mecanismos, utilizado pelo
organismo para manter o sangue fluido no interior dos vasos, impedindo a
formação de trombos em vasos intactos e desencadeando uma série de reações
que resultam na reparação de lesões na parede vascular, impedindo uma extensa
hemorragia (Bick, 2002).
Dentro deste quadro, os vasos que compõem a rede microcirculatória e as
células que os revestem, são fundamentais para os hemostáticos.

2.1. Rede microcirculatória
A rede microcirculatória é formada por vasos com diâmetros menores que
100 11m e compreende arteríolas que se ramificam em uma extensa rede de
capilares, os quais drenam para vênulas pós-capilares. As paredes dos vasos
sanguíneos diferem quanto à sua composição e, em parte, a constituição das
mesmas define as funções vasculares (Brain, 1994).
Os capilares são os vasos sanguíneos de menor calibre do sistema
cardiovascular. É onde ocorrem as trocas de gases e metabólitos entre as células
dos tecidos e o sangue. Um importante componente da parede do capilar é a
célula

endotelial,

revestidas

por

células

dotadas

de

longos

processos

citoplasmáticos, denominadas pericítos. Os pericitos podem cobrir toda a
circunferência do capilar. Extensas ramificações de capilares são encontradas em
tecidos com alta atividade metabólica (para revisão ver Brain, 1994).
Os capilares drenam o sangue para as vênulas pós-capilares, cujas
paredes são formadas pela célula endotelial e pericitos. Com a progressão do
diâmetro venular, uma camada de músculo liso começa a se desenvolver. Nas
vênulas pós-capilares a velocidade de fluxo sanguíneo, determinado pela
drenagem dos capilares, é menor que o encontrado em arteríolas. A estrutura
frágil da parede vascular, características da membrana da célula endotelial
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(descrita abaixo), bem como a hemodinâmica favorecem a ocorrência dos eventos
microcirculatórios da reposta inflamatória (Michiels, 2003).

As arteríolas regulam o fluxo sanguíneo para os leitos capilares e por esta
razão são chamados de vasos de resistências. Possuem uma parede bem
definida composta pela célula endotelial e uma ou duas camadas de músculo liso.
Pela habilidade de responderem prontamente a agentes vasoativos, contraindo ou
dilatando, as arteríolas controlam o fluxo sanguíneo local e estão, assim ,
envolvidos na gênese da hipertensão.
A breve descrição acima mostra que a perfeita atividade dos vasos da
microcirculação é essencial para a manutenção da integridade tecidual, visto que
fisiologicamente são os responsáveis pelas trocas entre o sangue circulante e o
tecido, além de responderem especificamente a estímulos de naturezas distintas.
Assim , alterações nos vasos da microcirculação estão relacionadas à gênese de
diferentes doenças, entre as quais as hipertensivas, metástases tumorais e as de
origem inflamatórias (Michiels, 2003).

2.2 Endotélio vascular

o endotélio vascular forma uma barreira seletiva,

separando as células do

sangue e proporcionando a troca de gases e de moléculas do meio interno com o
externo, além disso, mantém a fluidez do sangue e regula o tônus vascular.
Em condições fisiológicas, o endotélio é responsável pela manutenção do
tônus vascular e da homeostase intravascular. Possui papel na manutenção do
fluxo sangüíneo laminar, preservando a fluidez da membrana plasmática, criando
mecanismos anticoagulantes, inibindo a proliferação e migração celular e
controlando a resposta inflamatória (Lokmic Z, Mitchell GM; 2008).
Os primeiros autores que demonstraram de forma clara o papel do
endotélio na relação entre a acetilcolina e a vasodilatação in vivo foram Furchgott
e Zawadzki (Furchgott e cols, 1980). Observaram que, em algumas preparações
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isoladas de anéis de aorta torácica descendente de coelhos, a acetilcolina não
produzia a vasodilatação esperada, ao contrário, produzia vasoconstrição
(resposta paradoxal). Entretanto, isto ocorria devido à retirada involuntária do
endotélio vascular durante a preparação do vaso. Com a preservação da
integridade do vaso sangüíneo, pôde-se isolar NO produzido pelo endotélio,
mediador da ação da acetilcolina (vasodilatação endotélio-dependente).
Além do NO, o endotélio produz outras substâncias vasodilatadoras como
fator de

hiperpolarização derivado do endotélio, prostaciclinas, cininas e

substâncias vasoconstritoras, entre as quais angiotensina 11 e endotelina. Quando
a função do endotélio é normal, há um equilíbrio entre a produção destas
substâncias com uma tendência à vasodilatação (Fisher, 2008; Garaliene, 2008)
É de fundamental importância que a fluidez da membrana plasmática
endotelial seja mantida, pois permite o arranjo tridimensional adequado dos
receptores de superfície, possibilitando ligações eficientes com diversas moléculas
circulantes para a correta sinalização intracelular.

3. Eventos inflamatórios na rede microcirculatória: interação leucócitoendotélio

Logo nos estágios iniciais do processo inflamatório, mediadores químicos
de origem plasmática ou tecidual ligam-se em receptores da membrana endotelial
da microcirculação próxima à área lesada, promovendo uma série de modificações
bioquímicas e morfológicas, responsáveis pela intensa vasoconstrição, seguida de
dilatação e aumento de permeabilidade vascular. O aumento do fluxo sanguíneo
local pela vasodilatação, a qual primariamente envolve arteríolas, capilares e
vênulas, promove hiperemia e aquecimento local, e a contração das células
endoteliais de vênulas pós-capilares, leva ao aumento na permeabilidade
vascular, favorecendo o extravasamento de proteínas plasmáticas e plasma,
formando edema (para revisão ver Robbins & Cotran, 2005). Estas alterações na
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hemodinâmica microvascular são fundamentais para a migração de leucócitos
para área inflamada, como descrita abaixo.
Em condições normais, as células brancas no sangue periférico circulam na
posição mais central do fluxo, sendo circundadas pelos eritrócitos. Logo nos
estágios iniciais do processo inflamatório, as alterações hemodinâmicas citadas
acima, promovem o "roleaux" e modificações moleculares nas membranas do
endotélio e dos leucócitos circulantes, que passam a aderir, momentaneamente,
ao endotélio (comportamento "rolling"). Com o decorrer do processo, os leucócitos
aderem firmemente à parede vascular (aderência). Em conjunto, estes fenômenos
são denominados de interação leucócito-endotélio e são os passos fundamentais
e essenciais para a migração leucocitária em direção ao foco de adesão (para
revisão ver Harlan, 1985; Wiedle e cols, 2001).
Atualmente, é amplamente descrito que a interação leucócito-endotélio é
mediada

pela

expressão

e/ou

ativação

de

receptores

glicocoprotéicos,

denominados de moléculas de adesão, nas membranas celulares.
O comportamento "rolling" é mediado pela expressão de moléculas
pertencentes à família das selectinas, expressas nos leucócitos (L-selectina ou
CD62L) e nas células endoteliais (P-selectina ou CD62P e E-selectina ou CD62E).
Estas moléculas foram assim denominadas porque seu domínio de ligação na
região amino terminal é semelhante ao carboidrato lectina e hoje se sabe que os
ligantes para estas moléculas são carboidratos expressos constitutivamente nas
membranas celulares. Apesar da ligação a estes carboidratos ser predominante,
parece não ser exclusiva, uma vez que há descrições de interações com
glicolípides, proteoglicanos e integrinas (Derry e cols, 1999; Li e cols, 1999). A Eselectina e a P-selectina encontradas na superfície endotelial funcionam como
sítios de ligação para a L-selectina. A L-selectina está constitutivamente presente
nas microvilosidades das membranas da maioria dos leucócitos e tem como
função a fixação inicial dos leucócitos ao endotélio vascular.
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As integrinas são glicoproteínas transmembrana, que participam da
organização tissular e funcionam como receptores para outras moléculas de
adesão (Diamond e cols. 1994). Medeiam a interação célula/célula e matriz/célula
e são assim denominadas pela habilidade de integrar o meio extra e intracelular.
Por este motivo, funcionam como transdutores de sinais em diferentes processos
fisiopatológicos,

influenciando

programas

genéticos

que

definem,

conseqüentemente, o fenótipo e a função celular (para revisões ver Rossetti e
cols. 2002; Hogg e cols. 2002). Todas as integrinas são heterodímeros compostos
de uma subunidade a e uma subunidade
~

subunidades a a uma subunidade

~.

A perfeita associação destas

comum determinou a classificação destas

moléculas em sub-famílias. Desta forma, as integrinas são agrupadas em pelo
menos 4 sub-famílias. As moléculas da subfamília

~2

composta de 4 moléculas - CD11 a/CD18 ou LFA-1

ou complexo CD18,
"Iymphocyte function

associated 1", CD11b/CD18 ou Mac-1 "macrophage antigen-1", CD11c/CD18 ou
gp150,95 e CD11 d/CD18 - são expressas exclusivamente em leucócitos e as três
primeiras medeiam a aderência ao endotélio e sua subseqüente diapedese. Neste
processo, os ligantes para as

~2

integrinas são as moléculas que compõem a

família das imunoglobulinas - ICAMs "intercellular cell adhesion molecule" 1,2,3,4,
VCAMs "vascular cell adhesion molecule" e PECAM-1 "platelet endothelial cell
adhesion molecule-1", além da fração C3b do complemento e de proteoglicanos. A
adesão celular mediada pelas

~2

integrinas é decorrente de expressão qualitativa,

uma vez que podem estar presentes nas células quiescentes em estado inativo ;
ou quantitativa, proveniente de mobilização de "pools" intracelulares localizados
em grânulos específicos (para revisão ver Gahmberg e cols, 1997; Harris e cols,
2000). Vários agentes, entre os quais estímulos inflamatórios e mediadores
químicos, estimulam especificamente cada tipo de expressão (McDowall, 2003;
para revisão ver Harris e cols, 2000).

As imunoglobulinas são membros de uma superfamília de moléculas de
adesão caracterizadas por um domínio extracelular constituído por várias
unidades repetidas homólogas a domínios de imunoglobulina G, uma região
transmembrana e uma pequena cauda citoplasmática. São expressas em
diferentes tipos celulares, mas como citado acima são as ligantes no endotélio
para as integrinas nos processos de aderência e diapedese. As expressões de
ICAM-1 e VCAM-1 no endotélio quiescente são baixas, mas na presença de
estímulos

inflamatórios suas concentrações

na membrana endotelial são

extremamente aumentadas (para revisão ver Huo e Ley, 2001). A localização
constitutiva e predominante de PECAM-1

nas junções interendoteliais é

fundamental para a diapedese. A ICAM-1 é constitutivamente expressa no epitélio,
nos fibroblastos e a baixos níveis nas células endoteliais. A VCAM-1 também é
expressa pelas células endoteliais e algumas células dendríticas. Já a PECAM-1 é
expressa constitutivamente pelas células endoteliais, leucócitos e plaquetas.
Da mesma forma que as alterações hemodinâmicas e vasculares que
ocorrem no início do processo inflamatório, a interação dos leucócitos circulantes
ao endotélio microvascular também é mediada pela ação de substâncias
químicas, geradas ou secretadas por células envolvidas no processo inflamatório.
A ação destas substâncias é complexa e altamente específica. Dentre estes cabe
salientar que as interleucinas, quimiocinas, derivados do ácido araquidônico, óxido
nítrico, fator de agregação plaquetária, cininas, histamina, serotonina e fatores de
crescimento medeiam especificamente à expressão de moléculas de adesão (para
revisão ver Cotran & Mayadas-Norton, 1998).
Além de promover a expressão de moléclJlas de adesão, as citocinas, por
serem considerados mediadores de reações imunes de origens inatas e
adquiridas, onde exercem inúmeras funções.
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Até o momento, um grande número de citocinas já foi descrita, com papel
pró ou anti inflamatórios (Galliera, 2008). Dentre esta variedade de citocinas,
muitas já possuem suas ações bem estabelecidas. A IL-6, monômero de 129
aminoácios, estimula a síntese de proteínas de fase aguda pelos hepatócitos, bem
como o crescimento de linfócitos B. É produzida principalmente por fagócitos
mononucleares

ativados,

células

endoteliais

e

fibroblastos

por

agentes

desencadeadores de resposta imune inata ou adquirida ou por outras citocinas,
como interleucina-1 (IL-1) e TNF-a .. (Abbas e cols, 2007; Larsson e cols, 2008).

As quimiocinas são citocinas liberadas nas fases iniciais da inflamação que
tem características quimiotraentes, induzindo a quimiotaxia por ação direta nas
células adjacentes. A IL-8, também chamada de CXCL8, foi a primeira quimiocina
a ser clonada e caracterizada. Além das funções de direcionamento dos leucócitos
na imunidade adaptativa, e IL-8 também atua no desenvolvimento e migração dos
linfócitos e na angiogênese (Janeway e cols, 2007; Barnes e cols, 1998). A IL-8 é
produzida por macrófagos, monócitos, fibroblastos e células endoteliais, e tem
função importante na angiogênese (Abbas e cols, 2007).

As duas formas de IL-1 (a. e

B) se ligam aos mesmos receptores e possuem

efeitos biológicos idênticos, incluindo a adesão da célula endotelial e a
estimulação da produção de quimiocina pelas células endoteliais e macrófagos.
Essas citocinas são produzidas principalmente pelos fagócitos mononucleares
ativados (Larsson e cols, 2008; Abbas e cols, 2007).

Já a IL-10 é uma citocina produzida principalmente por macrófagos e
algumas células T auxiliares. Desempenha um papel tanto anti quanto próinflamatório, mantendo o controle homeostático das reações imunes inatas e
mediadas por células (Larsson e cols, 2008; Abbas e cols, 2007).
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o fator de necrose tumoral (TNF) é uma citocina diretamente envolvida nas
reações de fase aguda nos processos de inflamações sistêmicas. Seu principal
papel está relacionado à regulação e equilíbrio da ação das células imunes
(Nedwin e cols, 1985). O TNF-a é o mais importante e o mais estudado fator de
necrose tumora!. Para Loyola et ai (2005) sua função está diretamente ligada ao
aumento da expressão de todas as citocinas pró-inflamatórias, a ativação da
transcrição de fatores nucleares e, especialmente, do fator

NF-kappa-~,

responsável pela sua ativação.
É bem conhecido que o NO é produzido a partir do aminoácido L-arginina

sob ação de três isoformas de NOS, sendo que duas são constitutivas, a eNOS a
nNOS, e uma induzível frente a diferentes estímulos, a iNOS (para revisão ver
Coleman, 2001). Sabe-se que a eNOS, principalmente na célula endotelial, é a
responsável pela produção fisiológica de NO, que pode contar com auxílio de
nNOS em alguns leitos vasculares (Casadei, 2006), e que a iNOS é a
determinante em células inflamatórias (Saha & Pahan, 2006). Recentemente, mais
uma isoforma de NOS, a NOS mitocondrial, tem sido descrita (Ghafourifar &
Cadenas, 2005). O NO é um radical inorgânico de meia vida curta (3 a 5
segundos) que se difunde rapidamente dentro das células. Age como mediador
biológico, similar aos neurotransmissores no sistema nervoso, regula o tônus
vascular e é um importante agente envolvido na defesa do hospedeiro no sistema
imune (para revisão ver Aktan, 2004).

Como o NO é um potente vasodilatador, seu envolvimento na resposta
inflamatória está relacionado com sua habilidade em aumentar a permeabilidade
vascular e o edema através de mudanças no fluxo sangüíneo local e do aumento
na produção de prostaglandinas pró-inflamatórias. Por outro lado o NO exerce
várias importantes funções antinflamatórias, tais como a regulação da expressão
de moléculas de adesão, prevenção da agregação plaquetária, (Salvemeni e cols.
1996).
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processo inflamatório é complexo e envolve uma gama imensa de

células e substâncias secretadas por estas, que atuam no sentido de eliminar o
agente lesivo, sem dano para o hospedeiro. No entanto, modificações em eventos
que regem o processo podem levar à ineficácia ou a exacerbação do quadro
inflamatório. Em ambas as situações, o hospedeiro é prejudicado. Desta forma,
conhecer moléculas que atuam especificamente em cada etapa do processo, além
de interferir farmacologicamente sobre eventos específicos, tem sido um dos
desafios da ciência contemporânea (Galli , 2008).

4. Apoptose

Apoptose é um tipo de "auto-destruição celular" que ocorre de forma
ordenada, para manutenção do equilíbrio do organismo. Desta forma , possui papel
relevante na fisiologia e na gênese de quadros fisiopatológicos induzidos por
inúmeros agentes agressores.
É ativada por um conjunto de genes que codificam proteínas essencias
para a morte da célula, como endonucleases e proteases. A ativação pode
envolver mecanismos moleculares, dependendo da supressão de fatores tróficos
oriundos de células vizinhas, como fatores de crescimento , ou distantes, como
hormônios (Robertis, 2001).

A apoptose é induzida no desenvolvimento embrionário, onde várias
estruturas do feto sofrem involução ao longo do período gestacional; na
menopausa, período no qual os tecidos endometrial e mamário sofrem atrofia
devido à queda nos níveis sé ricos dos hormônios sexuais femininos , na renovação
de células lábeis, isto é, em tecidos cujas células se renovam constantemente,
como o epitélio que reveste a pele ; nas resposta do organismo ao trauma, para
que haja eliminação da superpopulação de leucócitos que foram usados na defesa
do organismo, entre outras (Blankenberg, 2008).

\(1
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Ademais, uma gama importante de agentes químicos, físicos e biológicos,
podem interferir com os mecanismos de controle de apoptose, favorecenedo ou
inibindo a apoptose, levando ao desequilíbrio tecidual, com consequente gênese
de doenças (Gewies, 2003).
Morfologicamante, a apoptose é caracterizada pela diminuição do tamanho
celular, com agregação dos componentes celulares, o que deixa a célula bastante
eosinofílica; o núcleo celular muda de aspecto, a cromatina se prende à carioteca
e toma um aspecto mais denso, além da fragmentação do núcleo (cariorréxis);
formam -se "bolhas" de citoplasma a partir da membrana plasmática celular, que se
desprendem e formam corpos apoptóticos. Todas esta modificações levam a
alterações de membrana que fazem com que as células apoptóticas sejam , agora,
reconhecidos e fagocitados por células competentes.
Três mecanismos são de fato reconhecidos por estarem envolvidos no
processo apoptótico: um deles mediado por receptor, uma via mitocondrial e um
último no qual o retículo endoplasmático assume o papel central. Todos eles
ativam

caspases,

que são

responsáveis pelas modificações morfológicas

observadas durante a apoptose (Van Cruchten , Van den Broeck, 2002).
Como descrito, a apoptose está envolvida em diversos eventos críticos que
ocorrem

durante

o

desenvolvimento

normal

como

embriogênese ,

no

desenvolvimento do sistema imunológico e na diferenciação celular, entre outros e
pode ter um papel chave em uma variedade de doenças.
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5. Formação de novos vasos
5.1. Células endoteliais progenitoras
Na década de 1960, pesquisadores descobriram que a medula óssea
contém, pelo menos, dois tipos de células-tronco, a saber: 1) as hematopoiéticas,
que formam todos os tipos de células sanguíneas; 2) as células do estroma e uma
população mista, que pode dar origem a osso, cartilagem, gordura e tecido fibroso
e conjuntivo.
Com respeito ao desenvolvimento das células sangüíneas e endoteliais, há
evidências

que

ambas

tem

um

precursor

comum,

conhecido

como

hemangioblasto, que se diferencia para formar células hematopoiéticas e
angioblastos.

Angioblastos são células endoteliais primitivas que proliferam e se
diferenciam formando o plexo vascular primário, que consiste em uma rede
primitiva de vasos sangüíneos (Risau, 1997; Jain, 2003). Essa rede se modifica
pela supressão e alargamento de vasos para formar uma vascularização madura,
com ramificação e interconexão de vasos. Esse processo é conhecido como
remodelação angiogênica.
A neovascularização também acontece pelo recrutamento de células
semelhantes aos angioblastos, denominadas células progenitoras endoteliais da
medula óssea, (EPCs) (Conway e cols, 2001).
Asahara e cols (1997) foram os primeiros a descrever a existência das
células endoteliais progenitoras (EPCs), sua origem na medula óssea e sua
participação na formação de novos vasos em adultos.
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As EPCs podem formar novos vasos por três mecanismos:
a) Angiogênese: crescimento de brotos endoteliais a partir de vênulas
pós-capilares

preexistentes.

Seus

processos

de

crescimento

e

remodelamento, que levam à evolução da rede vascular primitiva para
uma rede mais complexa;
b) Arteriogênese: consiste no crescimento de vasos colaterais. É um
mecanismo capaz de preservar a estrutura e função de membros e de
órgãos após a oclusão de grandes vasos;
c) Vasculogênese: é a formação de vasos sangüíneos num tecido
previamente

avascular

que

ocorre

principalmente

no

embrião.

Adicionalmente, participa da vascularização de alguns tumores sólidos.

o

plexo vascular primitivo no embrião se onglna do mesoderma por

vasculogênese. No individuo adulto, novos vasos surgem principalmente por
angiogênese, embora a vasculogênese também possa ocorrer.
Há descrições que a arteriogênese é o mecanismo mais ·eficiente para
aumento da rede circulatória, capaz de aumentar entre vinte a trinta vezes; a
angiogênese aumenta duas a três vezes e o aumento provocado pela
vasculogênese ainda não foi adequadamente dimensionado (Simons, 2005).

5.2. Angiogênese

o desenvolvimento e o funcionamento adequado dos tecidos dependem de
um suprimento de oxigênio, nutrientes, moléculas e células do sistema imune.
Esse suprimento é fornecido através dos vasos sanguíneos.
O termo angiogênese foi utilizado pela primeira vez em 1935 por Hertig
para descrever a vascularização na placenta.

O estudo sistemático da

angiogênese teve início com Judah Folkman, e progressivamente foram
desenvolvidos vários modelos in vitro e in vivo para o estudo de seus mecanismos
moleculares, modulação e a sua importância nos processos fisiológicos e
patológicos (Folkman & Brem, 1992).
Os mecanismos celulares e moleculares envolvidos no crescimento
vascular diferem em vários tecidos, assim, os neovasos terão aspectos
morfológicos e funcionais de acordo com as necessidades de cada tecido.
Embora as células endoteliais sejam o foco da atenção, elas sozinhas
podem iniciar, mas não completar a angiogênese. As células periendoteliais são
essenciais para o amadurecimento vascular, pois estabilizam o vaso recémformado pela inibição da migração e da proliferação endotelial e por estimular a
produção de matriz extracelular. Elas proporcionam controle homeostático e
protegem o novo vaso contra rupturas ou regressão (Carmeliet, 2000).
A angiogênese inicia-se com a dilatação de vênulas preexistentes e
aumento da permeabilidade vascular, principalmente em resposta ao óxido nítrico
e VEGF. As vênulas podem sofrer brotamento, ou tornarem-se divididas por
colunas de células periendoteliais, processo denominado intussuscepção, ou por
pontes de células transendoteliais, as quais dividem o vaso em capilares distintos
(Benjamin e cols, 1998; Carmeliet, 2000). Com isso, inicia-se a degradação da
membrana basal por metaloproteinases, perda das junções entre as células
endoteliais pela ação do ativador do plasminogênio, migração e proliferação das
células endoteliais, formação de cordões endoteliais, formação de membrana
basal, maturação e remodelamento, recrutamento de células periendoteliais (Jain,
2003).

A angiogênese está sujeita a um complexo sistema de controle com fatores
angiogênicos

e

anti-angiogênicos

(angiostáticos).

No

individuo

adulto,

o

crescimento vascular está sob rigoroso controle, havendo uma predominância dos
fatores angiostáticos sobre os angiogênicos. A neovascularização só ocorrerá
quando esta relação for inversa. Vários componentes da matriz extracelular como
a endostatina e fragmentos de colágeno tipo XVIII (matriz extracelular - MEC) e IV
(membrana basal) são exemplos de fatores angiostáticos, vários componentes da
matriz extracelular como endostatina. Os fatores pró-angiogêncios mais comuns
são a injúria, hipóxia, citocinas (VEGF, TNF-a), quimiocinas, angiogenina, células
inflamatórias (D'amore & Thompson, 1987; Bernardini e cols, 2003).

Os fatores de crescimento são um conjunto de substâncias, a maioria de
natureza protéica, que desempenham uma importante função na comunicação
intercelular. Atuam unindo-se a receptores celulares situados na membrana celular
que transmitem o sinal para o interior da célula. A função principal dos fatores de
crescimento é o controle externo do ciclo celular, não somente estimulando a
proliferação, mas também mantendo a sobrevivência celular, estimulando a
migração e diferenciação.

O VEGF é uma glicoproteína homodimérica de 34-46kDa produzida por
vários tipos celulares em resposta a números estímulos. Ele age sobre as células
endoteliais vasculares ligando-se a receptores específicos transmembrana. Essa
ligação ativa várias vias sinalizadoras, cujas principais conseqüências são a
proliferação e migração de células endoteliais vasculares; sobrevida de células
endoteliais e maior permeabilidade vascular.

O VEGF foi inicialmente caracterizado por aumentar a ' permeabilidade
vascular e promoção da proliferação de células endoteliais. Os receptores para
esse fator de crescimento formam uma família de 3 membros (R1, R2 e R3).
Dentre esses, o VEGFR2 é o principal receptor com capacidade de induzir a
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proliferação de células endoteliais, bem como a migração e o auxilio na formação
de novos vasos (Michiels, 2003).

Do exposto acima fica evidente que a formação de novos vasos é um
processo de extrema importância para manutenção da integridade tecidual, além
de ser fundamental em processos de reparo, transplantes de tecidos e formação
de metástases em processos neoplásicos. Desta forma, as interferências neste
processo têm sido amplamente investigadas como estratégias terapêuticas .
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As caracterizações dos mecanismos de ação do LOPAP, e mais
recentemente de sua fração peptídica P4, levaram a indicações de que estas
moléculas podem exercer papel em diferentes processos fisiopatológicos. Desta
forma, este trabalho de dissertação de mestrado utilizou modelos experimentais in
vivo, in situ e in vitro para esclarecer os possíveis efeitos do LOPAP e do peptídeo

4 sobre a interação leucócito-endotélio e reatividade vascular in vivo; expressão
de moléculas de adesão, secreção/produção de mediadores inflamatórios, morte
celular em neutrófilos e célula endotelial; e formação de novos vasos.
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3. Animais
Foram utilizados ratos Wistar machos (180-200g) e camundongos Swiss
machos (20-25g). Os animais foram fornecidos pelo Biotério da Faculdade de
Ciências Farmacêuticas e do Instituto de Química da Universidade de São Paulo e
mantidos em condições normais de biotério até o início dos experimentos. Todos
os procedimentos foram realizados de acordo com os Princípios Éticos de
Experimentação Animal adotados pelo Colégio Brasileiro de Experimentação
Animal (COBEA). Em anexo encontra-se a aprovação do Comitê de Ética da
Faculdade de Ciências Farmacêuticas USP-SP.
Todos os experimentos foram conduzidos em animais anestesiados pela
solução de ketamina/xilazina (77,3mg/Kg de cloridrato de ketamina e 7,6mg/Kg de
cloridrato de xilazina).

2. Obtenção do LOPAP e do P 4

O LOPAP recombinante e nativo foi obtido no Laboratório de Bioquímica do
Instituto Butantan, sob responsabilidade da Drª Ana Marisa Chudzinski-Tavassi.
Em nossos ensaios utilizamos o rLOPAP - monodimérico de 21 kDa. O
rLOPAP foi diluído em solução salina estéril e armazenado em freezer - 20°C.
É importante salientar que o rLOPAP reproduz os efeitos da proteína nativa
na microcirculação, produzindo coágulos de fibrina que foram visualizados em
vasos pós-capilares por até 48 horas após a injeção (intravenosa) de 125 a 500
j.Jg/Kg de rLopap. Os camundongos apresentaram sangue incoagulável e
fibrinogênio foi indetectável por 48 horas após o tratamento (Reis, comunicação
pessoal).
O peptídeo 4 (P4) foi obtido a partir de seqüências de aminoácidos
presentes na seqüência primária do LOPAP, com similaridade a domínios (motifs)

~ue

caracterizam moléculas da família das lipocalinas. O processo de patente do

peptídeo 4 está como provisional nos Estados Unidos e tem co-titularidade com a
FAPESP.

3. Microscopia Intravital
A microscopia intravital é uma técnica utilizada para o estudo da dinâmica
dos eventos da microcirculação em animais vivos, pela observação direta da rede
microvascular de tecidos transiluminados ou não.
Para tanto, ratos Wistar sofreram incisão longitudinal na parede abdominal
para exposição da rede microcirculatória do mesentério, segundo procedimento
proposto por Baez, 1973.

Em seguida, o leito mesentérico foi posicionado em

uma placa de acrílico com temperatura controlada e o tecido foi mantidos úmido
pela irrigação de solução de Ringer-Locke (pH 7,2 - 7,4 - NaCI= 154mM/ KCI=5,6
mM/ CaCb .2H 20= 2 mM/ NaHC03= 6 mM e glicose= 5mM) contendo 1% de
gelatina.

No momento da aplicação tópica de LOPAP ou de P4a perfusão foi

suspensa. Após as quantificações, a perfusão foi retomada até que nova aplicação
em outro campo fosse realizada. As imagens obtidas em microscópio óptico (CarlZeiss, Axioskopll) foram transmitidas por uma câmera de projeção de imagem
(ZVS, 3C75DE, Carl-Zeiss), ligadas ao microscópio, para monitores de TV ou de
computador. Os aumentos proporcionados pelas objetivas do microscópio, pelo
optovar (sistema adicional de ampliação de imagem localizado no microscópio) e
pela câmera de projeção de imagem conferem ampliação e nitidez suficiente para
as análises quali e quantitativas nas telas dos monitores. Nestes estudos foram
empregadas objetivas de 20x e optovar de 1.0. O computador possui um
programa de análise de imagem (KS300, Carl-Zeiss) que permite análises
quantitativas das imagens digitalizadas e o aparelho de TV está ligado a um
aparelho de vídeo-cassete que permite a gravação das imagens continuamente.

3.1. Quantificação dos leucócitos "rollers" e aderidos em vénulas póscapilares
Após os procedimentos cirúrgicos, o leito mesentérico ficou sob perfusão
com solução de Ringer-Locke durante 20 minutos. Findo este período, vênulas
pós-capilares com diâmetro entre 15 a 30

~m

foram selecionadas e os números de

leucócitos em comportamento "rolling" e aderidos à parede vascular foram
quantificados por 1O minutos. Em seguida, LOPAP, P4 (ambos nas concentrações
de 0,3; 3,0 ou 10,0 )1g/10)1L) ou solução salina (controle) foram aplicadas (volume

°

final de 1

~L)

com auxílio de pipetas automáticas e as quantificações realizadas

em três intervalos consecutivos de 10 minutos. Os resultados estão apresentados
como me'd·la +
_ e.p.m.
O número de leucócitos em comportamento "rolling" foi quantificado pelo
número de células brancas "rollers" no vaso (extensão de 200

~m)

em contato

com a parede vascular no intervalo de 10 minutos. Leucócitos aderidos foram
aqueles que permaneceram por mais de 1 minuto fixo à parede vascular durante o
período de 10 minutos. As quantificações foram feitas nas imagens contínuas nas
telas dos monitores.

3.2. Quantificação do diâmetro de vénulas pós-capilares
A mensuração do diâmetro dos vasos da microcirculação foi realizada antes
e 10 minutos após a aplicação tópica de 0,3; 3,0 ou 10,0 )1g/10)1L das toxinas,
usando as imagens digitalizadas e o programa de análise de imagem (KS300) .
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3.3. Avaliação da reatividade vascular

Para tanto, arteríolas com diâmetros de 20 a 30 Ilm foram selecionados e
após período de estabilização, veículo ou LOPAP ou P4 nas concentrações de
3,01l9/10IlL foram
noradrenalina

aplicados topicamente.

(5Ilg/mL)

foi

Após

aplicada e o tempo

10 minutos,

solução de

mensurado até estase.

Imediatamente após a estase, solução de acetilcolina (300llg/mL) foi aplicada
sobre o vaso e o tempo para restabelecimento do fluxo sanguíneo foi quantificado.
As imagens foram visualizadas em tela dos monitores de TV e do computador e
analisadas no programa KS300.

4. Quantificação da expressão de moléculas de adesão: Citometria de
fluxo
4.1. Em leucócitos circulantes
4.1.1. Obtenção de leucócitos circulantes
Leucócitos circulantes foram obtidos pela punção da aorta abdominal dos
animais previamente anestesiados com solução de ketamina/xilazina (2:1). Em
seguida, os eritrócitos foram lisados com solução de cloreto de amônia (0,13 M). A
suspensão de células foi centrifugada por 15 minutos a 4ºC em 1500 rpm . Após
remoção do lisado de hemácias, mais duas lavagens subsequentes com solução
tampo nada de fosfatos (PBS) foram realizadas, seguidas de centrifugações (15
minutos a 4ºC em 1500 rpm). As células brancas foram quantificadas em câmara
de Neubauer e 1x1 06 foram ensaiadas para a expressão de moléculas de adesão
L-selectina ou

~2

integrina.

4. 1.2. Quantificação da expressão de L-selectina e f32 integrina
Dois delineamentos experimentais foram realizados:
1) para quantificar o papel das toxinas sobre a expressão basal das
moléculas de adesão. Neste caso, as células foram incubadas a 37ºC por 15 ou
30 minutos com 3 Ilg/mL de P4 para quantificação da expressão da L-selectina e
~2

integrina, respectivamente;
2) para quantificar o papel das toxinas sobre a expressão induzida pelo

fMLP. Assim, as células foram incubadas com fMLP 10-9 M (formyl-Met-Leu-Phe)
por 15 ou 30 minutos e em seguida as toxinas forma adicionadas como descrito no
item 1.

Após incubação as células foram centrifugadas por 10 minutos a 1500 rpm
em temperatura de 4ºC. Os anticorpos monoc\onais anti-L-selectina ou

anti-~2

integrinas (101lL, diluição final 1:100, BD - Pharmingen) foram adicionados. Após
incubação por 20 minutos, a 4°C, sob ausência de luz. As células foram fixadas
com a adição de p-formaldeído (2%). A quantificação da expressão das moléculas
de adesão foi realizada em citômetro de fluxo (FACScalibur flow cytometer,
Ambriex). Foram analisados 10.000 eventos em cada amostra.

4.2. Em cultura primária de células endoteliais
4.2.1. Obtenção de culturas primárias de células endoteliais
A cultura de células endoteliais foi feita a partir do músculo cremaster dos
ratos Wistar machos, seguindo a metodologia descrita por Chen e cols, 1995 e
modificada por Lotufo e cols, 2006. Para tal procedimento, os animais foram
anestesiados com solução de ketamina/xilazina e exsangüinados pela secção da
artéria carótida e/ou jugular. Em seguida, incisão cirúrgica na bolsa escrota I foi
realizada, em fluxo laminar, para remoção do músculo cremaster. O tecido foi
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transferido para placas de culturas (24 poços) contendo 600JlL de meio de cultura
(DMEM - Dulbecco's Modified Eagle Medium - GibcoTM) estéril, com 20% de soro
fetal bovino (Fetal bovine serum - GibcoTM) e 40 mg/L de gentamicina (Gentamicin
Reagent Solution -Gibco TM). A placa foi incubada por 48h em estufa de CO 2 (5%)
em atmosfera úmida. Após este período, o tecido foi removido e 200JlL de meio foi
adicionado. A placa foi mantida em estufa até que as células atingissem
confluência quantificada em microscópio invertido (Leica DMI 40008), sendo que o
meio de cultura foi trocado a cada 48 horas. Após cerca de 8-10 dias, as células
foram repicadas em uma nova placa de 24 poços. Quando as células atingiram
90% de confluência (após 48 horas, aproximadamente) as células foram tratadas
com as toxinas.

4.2.2. Quantificação da expressão de imunoglobulinas

Com o intuito de determinar os efeitos do LOPAP e do P4 sobre a
expressão de ICAM-1, VCAM e PECAM pela célula endotelial. Findo este período,
as células foram desprendidas com solução tripsina/EDTA (Cultilab) e o ensaio
para quantificação da expressão das moléculas de adesão foi realizado da mesma
forma que o descrito acima para a expressão de moléculas de adesão em
neutrófilos usando anticorpo monoclonal anti cada molécula.
Para quantificar o papel das toxinas sobre a expressão basal das moléculas
de adesão a cultura primária de células foi incubadas a 37ºC com DMEM + LPS
(1j.Jg/mL), LOPAP ou P4 (ambos 3 j.Jg/mL - Volume final

= 500JlL)

por 8 horas

(para ICAM-1 e VCAM) ou 4 horas (para PECAM) por 4 horas (PECAM-1) ou 8
horas (ICAM-1 e VCAM-1) com 3 119/mL de LOPAP ou P4. Após esse período as
células foram retiradas da placa cultura com auxílio de um celf scraper, colocadas
em tubos para citometria de fluxo e incubadas com os anticorpos específicos
marcados com fluorescência.
Após incubação por 20 minutos a 4°C, sob ausência de luz, as células
foram fixadas coma adição de p-formaldeído (2%). A quantificação da expressão

das moléculas de adesão foi realizada em citômetro de fluxo (FACScalibur flow
cytometer, Ambriex). Foram analisados 10.000 eventos em cada amostra.
É importante citar que os tempos de incubação foram escolhidos a partir de

uma curva de tempo-resposta. Para a determinação das moléculas de adesão
utilizamos o tempo no qual o LPS foi capaz de melhor estimular o aumento na
expressão dessas moléculas.

5. Quantificação de mediadores inflamatórios

5. 1. Obtenção de neutrófilos
Os animais foram anestesiados com solução de ketamina/xilazina (2:1) e
receberam injeção intraperitoneal de 10 mL de solução de glicogênio de ostra 1%
(Type

11 -

Sigma®).

Após 4 horas, os animais foram

re-anestesiados,

exsangüinados pela secção da artéria carótida e veia jugular e a cavidade
abdominal foi exposta para coleta das células com auxílio de pipeta Pasteur de
plástico e solução de PBS. Em seguida, a suspensão de células foi centrifugada
por 15 minutos, a 4ºC, em 2000 rpm. As células foram ressuspendidas em 1mL de
PBS estéril e contadas em câmara de Neubauer.
Foram transferidas 1x1 06 células para cada poço de uma placa de cultura
de 24 poços e o volume de cada poço foi ajustado para

500~L,

utilizando meio de

cultura RPMI 1640 (Cultilab) contendo 10% de soro fetal bovino (GibcoTM). As
células foram tratadas com

3~g/mL

de P4 por 18 horas, mantidas em estufa úmida

com 5% de CO2 . Findo este período, os sobrenadantes foram coletados para
quantificar cítocinas e óxido nítrico. Os sobrenadantes foram mantidos a -20°C até
o momento dos ensaios de Elisa ou reação de Griess.
A viabilidade celular foi avaliada pelo método de exclusão de trypan blue
após a coleta do sobrenadante.
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5.2. Obtenção de célula endotelial
Foram empregadas culturas primárias de célula endotelial obtidas conforme
descrito no item 4.2.1 .

5.3. Dosagem de citocinas

o sobrenadante foi

retirado da placa de cultura de neutrófilos ou de célula

endotelial foi coletado após tratamento de 18 horas com LOPAP, P4 (ambos
3~g/mL)

ou LPS (1 ~g/mL). Foram quantificadas as concentrações de interleucina-

6 (IL-6), interleucina-10 (IL-10) e o fator de necrose tumoral (TNF-a) seguindo as
descrições do "kit" comercial referente a cada citocina.
. As citocinas foram quantificadas no sobrenadante da cultura de neutrófilos
utilizando a técnica de Elisa (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay). Os
protocolos de ensaios podem ser conferidos no site da BD Biosciences,
http://www.bdbiosciences.com. pelos respectivos números de catálogo para TNF-a
(558870), IL-6 (550319) e IL-10 (555134).

5.4. Determinação da concentração de óxido nítrico

O óxido nítrico foi quantificado pela reação de Griess, que detecta o nitrito
presente na amostra . O nitrito, em meio ácido, reage com uma amina aromática
(ácido p-arsanílico ou su ffanílinamida), produzindo um sal de diazônio. Este sal
reage com a 3-hidroxi-1 ,2,3,4-tetraidrobenzil quinolina formando um complexo de
coloração rósea.
Em resumo, 100J-lL dos sobrenadantes das culturas celulares foram
adicionados a 100J-lL do reagente de Griess contendo 1% de sulfanilamida com
0,1% de a-naftil etilenodiamina. Após 10 minutos de incubação à temperatura
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ambiente, a absorbância de cada amostra foi determinada em espectrofotômetro
com comprimento de onda de 550nm . A concentração de N02- das amostras foi
determinada a partir de uma curva padrão de NaN0 2 .

6. A valiação da apoptose e necrose

Com o objetivo de avaliar a viabilidade celular, culturas de células
endoteliais primárias e de leucócitos circulantes foram preparadas como descrito
anteriormente nos itens 4.1 e 4.2. As células foram tratadas com o LOPAP ou com
P4 por período de 24h em meio DMEM acrescido de 1, 10 ou 20% de soro fetal
bovino. A carência de fatores importantes para o crescimento celular em meio de
cultura tem sido uma estratégia experimental utilizada para induzir morte celular
(Fritzen,2005).
Após o período de incubação, foi acrescentado 90IJL de tampão de anexina
e as células foram retiradas das placas de cultura com auxilio de um cell scraper e
transferidas para tubos específicos para o ensaios de citometria de fluxo.
Acrescentou-se então 10IJL (1:10) de anticorpo anti-anexina V (proteína ligada ao
FITC) e incubou-se por 20 minutos na geladeira, protegido da luz.
Com o objetivo de se investigar o papel do NO na prevenção da apoptose
provocada pelo LOPAP ou P4, leucócitos e/ou células endoteliais em cultura foram
incubados

com

1M

de

L-NAME,

um

bloqueador

da

síntese

de

NO,

simultaneamente com LOPAP ou P4. As células foram mantidas em cultura pelo
tempo de 24 horas e seguiu-se o protocolo do ensaio de apoptose como descrito
anteriormente.

A necrose das células é quantificada pela da ligação direta de um marcador
específico (fluorocromo) a moléculas estruturais ou funcionais . O iodeto de
propídeo (PI), em princípio, não penetra a membrana citoplasmática de uma célula
viva. Este fato reflete portanto uma integridade da membrana. Quando o PI cora
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intensamente o núcleo da célula, é porque a célula perdeu a integridade da sua
membrana periférica ou seja está morta.
Neste mesmo ensaio foi avaliado o processo de necrose pela adição de
41-1L de iodeto de propídio (PI) por tubo (50l-lg/mL) no momento da leitura no
citometro de fluxo.
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Após período de estabilização de 72 horas, as imagens da rede
microcirculatória foram adquiridas usando câmeras digitais ou pelo equipamento
de microscopia intravital (aumento 2.5x, optovar 1.0x) e iniciaram-se os
tratamentos conforme apresentado na tabela abaixo. Para aplicação tópica do P4
ou de solução salina (volume final de 10IlL), os animais foram anestesiados e a
câmara dorsal retirada unilateralmente. Este procedimento é baseado no descrito
por Harder e cols, 2004. As imagens foram observadas no primeiro, quinto e
décimo dia após o início das aplicações.
Outro delineamento experimental envolveu o estudo da ação do P4
associada a aplicação de ECGS (Endothelial cell growth supplement - Sigma®)
que consiste em um suplemento de fatores de crescimento que é indutor da
proliferação de vasos. Para tanto, implantamos a câmara dorsal como já descrito e
após 2 aplicações de P4, 100IJg de ECGS foi aplicado topicamente. O esquema
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do tratamento está descrito no quadro abaixo:
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Delineamento experimental:

Grupos 1 e 2: Efeito do Lopap ou P4 sobre o número de vasos na
microcirculação

1

2

4

3

5

6

U

U

3

2 . aplicação de
de salina. LOPAP ou P4
e quantificação da rede
microcirculatória

7

8

U

U

3

1 • aplicação de
de salina. LOPAP ou P4
e quantificação da rede
microcirculatória

10

9

3 3 . aplicação de
de salina, LOPAP ou P4
e quantificação da rede
microcirculatória

Quantificação da
rede microcircuralória

Grupos 3 e 4: Efeitos do P4 sobre a formação de novos vasos induzida por
fator de crescimento

1

2

U
1"- dose
Quantificação da
rede microcirculatória

3

4

5

U
23 . dose
Quantificação da
rede microcirculatória

6

7

U
Aplicação
do ECGS

8

9

10

U
Quantificação da
rede microcirculatória

Quadro 2: Delineamento experimental dos grupos de camundongos tratados com
LOPAP, P4 e/ou ECGS.

8. A valiação da migração da célula endotelial

Com a finalidade de verificar a interferência do LOPAP e do P4 na
capacidade de migração celular, foi utilizada cultura de células endoteliais de
camundongos provenientes de linhagem (T end).
Para tanto, células foram cultivadas no meio RPMI contendo 10% de SFB.
As células foram transferidas para uma garrafa de 25cm 2 e mantidas em estufa a
37ºC. Após 48 horas, as células passaram pela primeira tripsinização e foram
colocadas em cultura em uma garrafa de 75cm 2 nas mesmas condições de meio e
soro. Após 48 horas, as células foram repicadas (segunda tripsinização) em
placas de 24 wells, contendo 3x1 04 células por well.
Vinte e quatro horas após a segunda tripsinização, as células foram
tratadas com 3,0l-lg/mL de LOPAP ou P4. Uma lesão na monocamada celular foi
realizada utilizando a ponta de uma ponteira. As células migradas para esta área
lesada foram observadas e fotografadas por um período de 4 horas.

9. Análise Estatística

Os resultados obtidos foram apresentados como média

± e.p.m.

e foram

analisados estatisticamente pelo Teste "t" de student ou pela Análise de Variância
com comparações múltiplas (ANOVA), seguido do teste de Tukey-Kramer, quando
necessário.
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Figura 6. Efeitos da aplicação tópica do LOPAP e do P4 sobre o diâmetro de
vênulas pós-capilares do leito mesentérico de ratos Wistar machos. As barras
brancas e as hachuradas representam os valores obtidos antes e após a aplicação
das diferentes concentrações das toxinas, respectivamente. As quantificações
foram realizadas em intervalos de 10 min e os valores indicam a média de três
determinações (30 min). Os resultados expressam a média de ±epm de 6 animais.
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Figura 7, Efeitos da aplicação tópica de 30JJg/mL de LOPAP ou de P4 sobre a
interação dos leucócitos circulantes ao endotélio de vênulas pós-capilares do leito
mesentérico de ratos Wistar machos. As barras brancas e as hachuradas
representam os valores obtidos antes e após a da aplicação das toxinas,
respectivamente. As quantificações foram realizadas em intervalos de 10 min, Os
valores obtidos após a aplicação da toxina indicam a média de 3 intervalos de 10
min (período final de 30 min). Os resultados expressam a média ±epm de 6
animais.
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Figura 8, Efeitos da aplicação tópica de 300\Jg/mL de LOPAP (A) e de P4 (8)
sobre a interação dos leucócitos circulantes ao endotélio de vênulas pós-capilares
do leito mesentérico de ratos Wistar machos. As barras brancas e as hachuradas
representam os valores obtidos antes e após a da aplicação da toxina,
respectivamente. As quantificações foram realizadas em intervalos de 10 mino Os
valores obtidos após a aplicação da toxina são a média de 3 intervalos de 10 min
(período final de 30 min). Os resultados expressam a média ±epm de 6 animais.
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Figura 9: Efeitos da aplicação tópica de 1000tJg/mL de LOPAP e de P4 sobre a
interação dos leucócitos circulantes ao endotélio de vênulas pós-capilares do leito
mesentérico de ratos Wistar machos. As barras brancas e as hachuradas
representam os valores obtidos antes e após a da aplicação da toxina,
respectivamente. As quantificações foram realizadas em intervalos de 10 min oOs
valores obtidos após a aplicação da toxina indicam a média de 3 intervalos de 10
min (período final de 30 min). Os resultados expressam a média ± e.p.m de 6
animais.***P<0,001 em relação ao valor encontrado antes da aplicação das
toxinas.

"""',..

-,,~,,-,~-n '~_

.. "". __

~'~~ _A'

.... ___

'''"".~

~," ~._

,~~,~~_~~_"""~_.~_ .,...,,.....,_~-~~h_~_~,_"_H. ~

~~·~~~_~' _'N ~ .

== ·~ , ~~~ .~ ·'~Yh._~'"

c.::J NA
liiimI Ach

.Cf)

o
a.

E

Q)
.......

Saline

LOPAP

P4

Saline

LOPAP

P4

Figura 10: Efeitos da aplicação tópica do LOPAP e do P4 sobre a reatividade
vascular do leito mesentérico de ratos Wistar machos. Os resultados indicam o
tempo necessário para parada de fluxo arteriolar após aplicação tópica 1O ~L de
NOR (5~g/mL) e de seu restabelecimento após aplicação de 1O~L de Ach.
(300~g/mL). As aplicações dos agentes vasoativos foram realizadas 10 min após
aplicação tópica de 300~g/mL de LOPAP, P4 ou salina. Os valores representam a
média ±epm de 6 determinações em cada grupo.

;'

;
-,..------~~_.'"

-

61

Efeitos da aplicação tópica do LOPAP e do P4 sobre a

2.

expressão de moléculas de adesão envolvidas na interação leucócitoendotélio

2.1. Efeitos sobre a expressão de moléculas de adesão em leucócitos
polimorfonucelares (PMN) circulantes

Os efeitos de LOPAP e do P4 sobre as expressões de L-selectina ou

~2 -

integrina foram quantificados em PMN em condições basais e após estímulo com
fMLP (10- 9 M). As células foram tratadas in vitro com 3,Ollg/mL tanto de P4 quanto
de LOPAP, incubadas nos tempos pré-determinados e as quantificações foram
realizadas em citometro de fluxo.
Os resultados obtidos mostraram que o LOPAP ou P4 não alteram a
expressão basal de L-selectina em PMN, nem reduzem a elevada expressão
~2-integrina

induzida pelo fMLP (Figura 11). A expressão de

também não foi

alterada após tratamento com LOPAP ou P4 na presença ou ausência do fMLP
(Figura 12).
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Figura 11: Efeitos do LOPAP e P4 sobre a expressão de L-selectina em PMNs
circulantes. Os PMNs foram coletados da aorta abdominal de ratos Wistar
incubados in vitro com 3tJg/mL das toxinas por 15 minutos em condições basais ou
após prévia incubação com fMLP (10-9 M). Os dados obtidos em ensaios de
citometria de fluxo expressam a média ± e.p.m de células coletadas de 4 animais.
Os ensaios foram realizados em duplicatas. *P<O,05 em relação aos respectivos
valores obtidos em células incubadas com salina ou com LOPAP.

66

I

li!
c

'"
'g
E

400

"o'"
'co-.::
"

cu
"cu
«I--

*

"[5

c

-

E

()
VI

co

*

~

&l~
O) cu
Q)
0"
2cu

' õ~

,5j

-(ij

, O) -<;::

300

~

-~§"

~~

~ ~ 200
'" C
U:J

Q)"«I

Q)

1il
:g

""2ffi
-i?! --g

100

<J)

c
J!l
E

2E

O
~<::-7)",,'li

~.s

-c

~.s

~

O-

v

O-

~

~<:::~

~

0'1>'

~S

~b<

:J

~

~

v

b< x

Figura 12. Efeitos do LOPAP e P4 sobre a expressão de ~2-integrina em PMNs
circulantes. Os PMNs foram coletados da aorta abdominal de ratos Wistar
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citometria de fluxo expressam a média ± e.p.m de células coletadas de 4 animais.
Os ensaios foram realizados em duplicatas. *P<O,05 em relação aos respectivos
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2.2. Efeitos sobre a expressão de moléculas de adesão em célula
endotelial em cultura
A caracterização das células endoteliais foi realizada pela marcação das
células em cultura com o anticorpo para PECAM-1. Após 2 horas da incubação
com o anticorpo a análise foi realizada em microscopia confocal (Figura 13).

A quantificação de moléculas de adesão no endotélio foi realizada em
cultura primária por citometria de fluxo. Para essa quantificação delineamos uma
curva de tempo para quantificar cada molécula de adesão separadamente. O LPS
foi testado em três diferentes concentrações (1, 2 e 5,OlJg/mL), e não foi
observada diferença significativamente entre as doses. Os melhores tempos de
tratamento foram utilizados, sendo 8 horas para a expressão de ICAM-1 e VCAM1 e 4 horas para PECAM-1.
Os resultados apresentados na Figura 14 mostram que a expressão de
ICAM-1 foi significativamente aumentada após os tratamentos com LOPAP e P4
em relação às células tratadas com salina. Na Figura 15 é possível observar que a
expressão de VCAM-1 foi alterada somente quando as células foram tratadas com
P4, sendo que células estimuladas com LOPAP mantiveram os níveis de
expressão de VCAM-1 semelhante aos valores das células que receberam apenas
salina. Já a expressão de PECAM-1 não foi alterada nos tratamentos com LOPAP,
P4 ou salina (Figura 16).
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Figura 14: Efeitos do LOPAP e do P4 na expressão de ICAM-1 em célula
endotelial em cultura obtida a partir do músculo cremaster. As células foram
incubadas somente com meio DMEM, LPS LOPAP ou P4 por 8 horas. A analise
foi realizada em citometria de fluxo usando anticorpo monoclonal anti ICAM-1
marcado com FITC. Os resultados expressam a média ± e.p.m de células
coletadas de 3 animais. Os ensaios foram realizados em duplicata. **P<O.01 e
***P<O.001 em relação aos respectivos valores obtidos em células incubadas com
DMEM.
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Figura 15: Efeitos do LOPAP e do P4 sobre a expressão de VCAM em célula
endotelial em cultura obtida a partir do músculo cremaster. As células foram
incubadas somente com meio DMEM, LPS, LOPAP ou P4 por 8 horas_ Em
seguida as células foram desprendidas das placas de cultura e analisadas em
citometria de fluxo usando anticorpo monoclonal anti VCAM marcado com PE. Os
resultados expressam a média ± e.p.m de células coletadas de 3 animais. Os
ensaios foram realizados em duplicata. *P<O.05 e **P<O.01 em relação aos
respectivos valores obtidos em células incubadas com DMEM.
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Figura 16: Efeitos do LOPAP e do P4 sobre a expressão de PECAM em célula
endotelíal em cultura obtida a partir do músculo cremaster. As células foram
incubadas somente com meio DMEM, LPS, LOPAP ou P4 por 4 horas. Em
seguida as células foram desprendidas das placas de cultura e analisadas em
citometria de fluxo usando anticorpo monoclonal anti-PECAM marcado com PE.
Os resultados expressam a média ± e.p.m de células coletadas de 3 animais. Os
ensaios foram realizados em duplicata. *P<O.05 em relação aos respectivos
valores obtidos em células incubadas com DMEM.
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3.

Efeitos da aplicação do LOPAP e do P4 sobre a liberação de

mediadores inflamatórios
3.1. Da célula endotelial

Culturas primárias de célula endotelial obtida da rede microvascular do
músculo cremaster foram incubadas com LOPAP

(3,0~g/mL)

ou P4

(3,0~g/mL)

por

18 horas e o sobrenadante coletado para quantificar mediadores inflamatórios. Os
resultados apresentados na Figura 17 demonstram que células endoteliais
tratadas, tanto com LOPAP quanto com P4, produziram uma quantidade
significativamente maior de IL-6 e IL-10 quando comparadas com células tratadas
com salina. Por outro lado as células não tiveram um aumento significativo na
síntese de TNF-a.
É importante salientar que realizamos uma curva para determinar os
tempos de tratamento para cada citocina quantificada. Os resultados obtidos
mostram que a incubação por 18 horas foi mais eficiente.

3.2. De neutrófilos

Neutrófilos foram coletados da cavidade abdominal 4 horas após a injeção
de glicogênio de ostra, quantificados e 1x1 06 neutrófilos foram incubados com 3,0
~g/mL

de LOPAP ou de P4.
Os dados apresentados na Figura 18 mostram que a incubação de

neutrófilos com 3,0

~g/mL

de P4 provocou aumento significativo na concentração

de óxido nítrico após 18 horas de incubação em relação à células tratadas com
salina. Como controle positivo do ensaio foi quantificado a concentração de óxido
nítrico em células incubadas pelo mesmo período com LPS (1 ug/mL). Os
resultados obtidos mostraram que a produção de NO pelas células incubadas com
LPS foi significativamente maior que a observada em células tratadas com
LOPAP, P4 ou salina.

" 'I'')

f ,;1

As concentrações das citocinas IL-6 ou TNF-a no sobrenadante de
neutrófilos incubados com LOPAP ou P4 (18 horas; 3,O~g/mL) não foram
diferentes da obtida em células tratadas com salina (Figura 18). Como já
salientado, em todos os ensaios, foi quantificada a concentração das citocinas em
células estimuladas pelo LPS (controle positivo). O tratamento com LPS aumentou
significativamente a concentração das citocinas em relação aos tratamentos com
salina, LOPAP ou P4.

É importante ressaltar que a viabilidade dos neutrófilos foi avaliada por
Trypan Blue após as 18 horas de incubações em todos os ensaios. Não foi
observada viabilidade menor que 95%.
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Figura 17: Efeitos do LOPAP e do P4 sobre a secreção de IL-6, IL-10 e TNF-a
pela célula endotelial em cultura. As células primárias foram obtidas do músculo
cremaster de ratos e incubadas com LPS (1j.Jg/mL), LOPAP ou P4 (3,Oj.Jg/mL) por
18 horas. Os sobrenadantes foram coletados e a quantificação foi avaliada por
ELISA. Os resultados expressam a média ± e.p.m de células coletadas de 4
animais. Os ensaios foram realizados em duplicatas. ***P<O,001 e **P<O,01 em
relação ao respectivo valor encontrado em células incubadas com salina.
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Figura 18: Efeitos do LOPAP e do P4 sobre a produção de NO e citocinas IL-6, ou
TNF-a por neutrófilos. Os neutrófilos foram coletados da aorta abdominal de ratos
Wístar e incubados in vitro com salina, LOPAP ou P4 (3,OjJg/mL) ou LPS
(1jJg/1 mL) por 18 horas. A quantificação de NO foi realizada por reação Greiss. Os
resultados expressam a média ± e.p.m de sobrenadantes coletas de células de 3
animais. Os ensaios foram realizados em duplicatas. ** P<O,01 e *P<O,05 em
relação aos valores em células tratadas com salina, LOPAP ou P4.
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4.

Efeitos da aplicação do LOPAP e do P4 sobre a apoptose de

células endoteliais e neutrófilos
Para avaliar o efeito citoprotetor do LOPAP sobre a apoptose em HUVEC
anteriormente descrito por Fritzen e cols (2005), células endoteliais e neutrófilos
foram incubados com DMEM contendo apenas 1% de SFB para induzir o
processo de apoptose. Simultaneamente, algumas células receberam

3,0~g/mL

de

LOPAP ou P4.
Os resultados apresentados nas Figuras 19 e 20 mostram que o número de
células viáveis foi maiôs em culturas tratadas com LOPAP ou P4 que a observada
em culturas tratadas com salina.
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Figura 19: Quantificação da viabilidade de neutrófilos mantidos em cultura por 24
horas, incubadas com salina ou com 3,OjJg/mL de LOPAP ou do P4. As culturas
celulares foram mantidas com 10% de SFB (A) ou com 1% de SFB (B) para
indução do processo de apoptose celular. Os resultados expressam a média ±
e.p.m de células de 3 animais. Os ensaios foram realizados em duplicatas. ***
P<0,001 em relação aos valores em células tratadas com salina.
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Figura 20: Quantificação da viabilidade de células endoteliais mantidas em
cultura por 24 horas, incubadas com salina ou com 3,Oj..lg/mL de LOPAP ou
do P4. As culturas celulares foram mantidas com 20% de SFB (A) ou com
1% de SFB (B) para indução do processo de apoptose celular. Os
resultados expressam a média ± e.p.m de células de 3 animais. Os ensaios
foram realizados em duplicatas. *** P<0,001 em relação aos valores em
células tratadas com salina.

5) Efeitos do L-NAME sobre a produção de NO e a proteção à morte

celular induzidas pelo LOPAP e P4

Com a finalidade de quantificar o processo de apoptose celular na ausência
de NO, células endoteliais e neutrófilos foram mantidos em cultura como
anteriormente

descrito

e

tratados

com

3,OlJg/mL de

LOPAP

ou

P4

e

simultaneamente incubadas com L-NAME (1 M).
Os dados apresentados na figura 21 mostram que o tratamento com LNAME não reduziu a produção basal de NO uma vez que as concentrações em
células tratadas com salina ou L-NAME foram equivalentes.
A incubação com LOPAP ou P4 aumentou significativamente a produção de
NO. O tratamento simultâneo com L-NAME reverteu o aumento na produção de
NO provocado pelas toxinas.
Os ensaios relacionados à viabilidade celular mostraram que o tratamento
com L-NAME reduz o número de células viáveis em relação às células tratadas
com salina; que o número de células viáveis em culturas tratadas com LOPAP ou
L-NAME é significativamente maior que a observada em células tratadas com
salina; e que o número de células viáveis em culturas tratadas com LOPAP ou P4
simultaneamente ao L-NAME não difere das células tratadas com salina.
O padrão de resposta aos tratamentos em culturas de células endoteliais
foram semelhantes às observadas em culturas de neutrófilos, no entanto o número
de células viáveis e culturas tratadas simultaneamente com L-NAME e LOPAP ou
L-NAME e P4 foram maiores que as células tratadas com salina ou L-NAME
(figura 23)
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Figura 21: Efeito do L-NAME na síntese de NO por neutrófilos. As culturas
de neutrófilos foram incubadas com salina,L-NAME , LOPAP ou P4, LNAME e LOPAP ou L-NAME e P4 simultaneamente por 24 horas. A
quantificação de NO foi realizada pela Reação de Griess. Os resultados
expressam a média ± e.p.m de células de 3 animais. Os ensaios foram
realizados em duplicatas. *** P<O,001 em relação aos valores em células
basais. #P<O,001 em relação à células tratadas com L-NAME.
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Figura 22: Efeito do L-NAME no processo de apoptose de neutrófilos. Os
neutrófilos foram incubados com salina, L-NAME (1 M), LOPAP, P4,
LOPAP+L-NAME ou P4+L-NAME por 24 horas em meio carenciado
(1 %SFB) . A viabilidade celular foi mensurada por citometria de fluxo. Os
resultados expressam a média ± e.p.m de células de 3 animais. Os ensaios
foram realizados em duplicatas. *** P<O,001 em relação aos valores em
células tratadas com salina, L-NAME, LOPAP+L-NAME e P4+L-NAME. e
#P<O,001 em relação à células tratadas com L-NAME.
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Figura 23: Efeito do L-NAME no processo de apoptose de células
endoteliais. As células foram incubados com salina, L-NAME (1 M), LOPAP,
P4, LOPAP+L-NAME ou P4+L-NAME por 24 horas em meio carenciado
(1 %SFB). A viabilidade celular foi mensurada por citometria de fluxo. Os
resultados expressam a média ± e.p.m de células de 3 animais. Os ensaios
foram realizados em duplicatas. *P<O,05, ***P<O,001 em relação aos
valores em células tratadas com salina. **P<O,01 em relação às células
tratadas com LOPAP e P4 e #P<O,001 em relação à células tratadas com LNAME.
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6) Efeitos da aplicação tópica do LOPAP

e do P4 sobre o número de

vasos na rede microcirculatória dorsal de camundongos

o

modelo de câmara dorsal foi empregado para avaliar se LOPAP e P4

alteram a conformação e/ou formação de vasos na microcirculação. Para tanto,
LOPAP ou P4 foram aplicados em 3 doses (30j.Jg/mL ou 300j.Jg/mL, volume final
de 10j.JL cada dose) a cada 96 horas e o número de vasos foi quantificado por
análise de imagem. As fotos apresentadas na Figura 24 mostram a rede
microcirculatória antes e nos 5º e 10º dia após o inicio dos tratamentos com salina
e LOPAP. Já na Figura 25 as fotos apresentadas são relativas ao tratamento com
as mesmas concentrações de LOPAP.
As imagens obtidas mostram que tanto a aplicação tópica de LOPAP como
de P4 alterou a formação microvascular, representada pela redução destes vasos
em comparação à rede microvascular em animais tratados com salina.
Doses superiores a 300j.Jg/mL de LOPAP ou P4 desencadearam efeitos
semelhantes às doses utilizadas (Dados não mostrados).
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7) Efeitos da aplicação tópica do P4 sobre a formação de novos vasos

na rede micro circulatória dorsal de camundongos induzida por fator
de crescimento

Na Figura 26 podemos demonstrar que a aplicação tópica de 100l-lg de
ECGS nos vasos da microcirculação dos camundongos causou aumento
significativo no número de vasos após 72 horas.
A aplicação do fator de crescimento no 7º dia de tratamento com o P4 não
acarretou aumento significativo no número de vasos na rede microcirculatória. O
número de vasos foi semelhante na rede microcirulatória antes do início do
tratamento e após a aplicação do fator de crescimento.
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8) Efeitos do tratamento in vitro de LOPAP e P4 sobre a migração de
células endoteliais

Células endoteliais em cultura (tEnd) foram utilizadas para se avaliar o
efeito do LOPAP e do P4 sobre a capacidade de migração. Os resultados obtidos
apresentados na Figura 27 mostram que as toxinas inibem a capacidade de
migração dessas células.
O número de células que migraram, após 4 horas de tratamento, na
monocamada de cultura tratadas com LOPAP ou P4 foi menor que o observado
em culturas tratadas com salina.

S\)
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Os resultados de ensaios experimentais obtidos com o LOPAP têm
fornecido dados para sua caracterização como uma molécula importante no
quadro fisiopatológico do envenenamento por lagartas Lonomia oblíqua, além de
fornecer

dados

para

seu

possível

emprego como

ferramenta

científica.

Recentemente, quatro peptídeos foram desenhados a partir do LOPAP no sentido
de conhecer as estruturas responsáveis pelos efeitos celulares e sobre a cascata
da coagulação do LOPAP. Dentre estes peptídeos, o denominado P4, tem
apresentado dados interessantes, uma vez que não altera a cascata da
coagulação, apresenta efeito anti-apoptótico em célula endotelial e estimula a
síntese de moléculas de matriz extracelular in vivo e in vitro, aumentando a
síntese de pró-colágeno, fibronectina, elastina e tensina (Chudzinski-Tavassi,
comunicação pessoal).
Desta forma, os estudos aqui propostos tiveram o objetivo de caracterizar
os efeitos do LOPAP e do P4 sobre célula endotelial, neutrófilos e a rede
microcirculatória para complementar a caracterização dos efeitos destas toxinas.

A literatura tem mostrado que serinoproteases, especialmente aquelas
envolvidas na ativação da cascata da coagulação, como fator X e trombina,
interagem com receptores ativados por proteases ("protease-activated receptors",
PARs) e induzem atividades inflamatórias, entre as quais a locomoção de
leucócitos, a produção de citocinas e a expressão de moléculas de adesão em
leucócitos e célula endotelial (Roemisch e cols., 2002; Pandya e cols., 2008;
Shpacovitch e cols., 2008).

Assim, inicialmente estudamos os efeitos da aplicação tópica do LOPAP e
do P4 sobre as interações dos leucócitos circulantes ao endotélio dos vasos da
microcirculação,

predominantemente

em

vênulas

pós-capilares.

Foram

empregadas três concentrações de ambas as toxinas, com base nos estudos de
citotoxicidade realizados pelo grupo da Ora Ana Marisa Chudzinski-Tavassi (dados
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não mostrados). Os resultados obtidos mostraram que a aplicação tópica do P4 ou
do LOPAP não alterou o diâmetro destas vênulas e que somente a concentração
de 1000llg/mL causou modificações na interação leucócito-endotélio, visualizado
pela manutenção do número de leucócitos em comportamento "rolling" e aumento
marcado de células aderidas ao endotélio microvascular. É possível que estas
alterações sejam dependentes de modificações no fluxo sanguíneo, uma vez que
foram

observadas estases intermitentes em vênulas pós-capilares.

Neste

contexto, é importante ressaltar que os ensaios de microscopia intravital mostram
os efeitos que ocorrem no leito microvascular, integrando os efeitos sobre as
células do sangue, da parede vascular e de componentes do plasma (para revisão
ver Raud & Lindborn, 1994; Matheson & Garrison, 2005), o que fornece vantagens
em relação a ensaios in vitro para o mesmo fim. Desta forma, as alterações na
cascata da coagulação a conseqüente redução do fluxo sanguíneo podem ter
contribuído

para

as

interações

dos

leucócitos

circulantes

e

endotélio

microvascular. Estas observações são reforçadas por dados da literatura, que
mostram alterações na interação leucócito-endotélio durante ativação da cascata
da coagulação (Esmon, 2004; Gando e cols, 2005; Musashi e cols, 2005).

Adicionalmente, os dados aqui obtidos mostraram que as toxinas não
alteram a reatividade da microcirculação frente a agentes vasoativos. Foram
testadas a capacidade do LOPAP ou P4 interferir com a capacidade de contração
arteriolar pela Nor e a dilatação pela Ach. Esta estratégia experimental é
empregada cientificamente para caracterização da gênese de doenças e para
identificar ações vasoativas de novas moléculas (Akamine e cols, 2003; Zakaria e
cols, 2004; Macedo e cols, 2006).
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Abstract

Lopap (Lonomia obliqua activator protease) is a member of the lipocalin family
isolated from the extract of Lonomia obliqua bristles. Lopap displays serine
protease-like activities, including coagulation disturbance, cytokine secretion
and antiapoptotic activity in human cultured endothelial cells. Here, we have
investigated the effects of the recombinant protein (rLopap) on the inflammatory
and apoptotic processes of neutrophils and endothelial cells from Male Wistar
rats. We found that rLopap did not induce in vivo leukocyte-endothelial
interactions in the microvasculature, initial steps of leukocyte recruitment during
inflammation. Incubation of rLopap with neutrophils or endothelial cells
prevented apoptosis evoked by serum deprivation and induced nitric oxide (NO)
production in both cell types, and increased the expression of ICAM-1 by
endothelial cells. Simultaneous incubation of endothelial cells or neutrophils
with rLopap and L-NAME, a non-specific inhibitor of NO synthases, inhibited NO
production and impaired the protection on apoptosis. Differently, incubation of
endothelial cells with monoclonal antibody anti ICAM-1 did not change the
protection on apoptosis evoked by rLopap. Together, these results indicate that
rLopap does not display inflammatory properties in vivo but inhibits apoptosis of
neutrophils and endothelial cells depending, at least in part, on NO production.
Key words: apoptosis, cytokine, ICAM-1, inflammation, leukocyte-endothelial

interactions,

Lonomía

oblíqua;

nitric

oxide,

rLopap;

serine-protease.

1. Introduction

LOPAP (Lonomia obliqua prothrombin aetivator protease) is a singleehain 69 kDa lipoealin family member with serine-protease like aetivity,
isolated from the erude extraet of Lonomia obliqua bristles (Reis et aL, 1999;
Rieei-Silva et aL, 2008). In vivo and in vitro assays have demonstrated that
this toxin is an important eomponent of the extraet, sinee both erude extraet
and purified protein were shown to have similar effeets on the blood
eoagulation easeade. Thrombus formation in mieroeireulatory vessels of the
eremaster musele, with eonsequent fibrinogen depletion, was observed to be
dose-dependent after intravenous injeetion of purified LOPAP or erude extraet
in miee (Reis et aL, 1999; 2001). In agreement with this finding, LOPAP
generates in vitro thrombin and pre-thrombin-2, by hydrolyzing the Arg 284 _
Thf85 peptide bond of the prothrombin moleeule (Reis et aL, 2001).
In addition, it has been shown that erude extraet obtained from the
bristles indueed an inflammatory response in miee, whieh was eharaeterised by
enhaneed influx of leukoeytes into the subeutaneous eavity (Ramos et aL,
2004). Reeently, it was demonstrated that the erude extraet also indueed gene
expression of proinflammatory eytokines, interleukin-8 (IL-8), interleukin-6 (lL6), ehemokine ligand-2 (CCL2) and ehemokine (C-X-C motif) ligand 1 (CXCL 1)
in eultured human fibroblasts (Pinto et aL, 2008).
It seems that Lopap may eontribute to the inflammatory properties of the
erude extraet, sinee ineubation of human vein endothelial eells (HUVECs) with
the purified protein eaused high expression of intraeellular adhesion moleeule-1
(ICAM-1) and E-seleetin (Chudzinski-Tavassi et aL, 2001; Fritzen et aL, 2005).
These moleeules are expressed in endothelial eells and are responsible for

leukocyte adherence to the vessel wall during diapedesis and intracellular
signalling during inflammation (Cook-Mills and Deem, 2005; Hordijk, 2006).
On the other hand, Lopap also evoked the production of nitric oxide (NO)
and secretion of prostacyclin-1 (PGb) by HUVECs (Fritzen et aL, 2005). NO
and PGI 2 produced by endothelial cells have been implicated as modulators of
the leukocyte migration into inflammatory sites, by acting on leukocyteendothelial interaction steps (Kubes et aL, 1991; Lindemann et aL, 2003) and
on expression and activity of adhesion molecules expression (Mitchell et aL,
1998; Lindemann et aL, 2000; Dal Secco et aL, 2006). Nevertheless, the role of
NO as inhibitor or inductor of the process is controversial and seems to be
dependent on source and amount of NO at the site of action (Dal Secco et aL,
2003; Hebeda et aL, 2008).
Additionally, Lopap prevented HUVEC apoptosis induced by serum
deprivation (Fritzen et aL, 2005). We have hypothesized that expression of
endothelial adhesion molecules and secretion of chemical mediators may
participate of the cytoprotective effects of Lopap, as NO modulates apoptosis in
several types of cells (Li et aL, 2005; Dal Secco et aL, 2003; Zeini et aL, 2005)
and ICAM-1 expression has been correlated to pro- or antiapoptotic effects in
different cells, depending on the conditions of disease (Cheng ei aL, 2008;
Martinesi et aL, 2008).
Therefore, this work was carried out to evaluate the inflammatory and
apoptotic properties of the recombinant Lopap (rLopap) in endothelial cells and
neutrophils. In vivo and in vitro assays were designed using rLopap and male
Wistar rats as an experimental modeL Data presented herein show that rLopap
does not display leukocyte interaction into endothelium in vivo and pro-

inflammatory cytokine secretion by neutrophils and endothelial cells, but
prevented apoptosis of both neutrophils and endothelial cells, mediated, at least
in part, by NO productíon.

2. Materiais and methods

2. 1. Reagents

Monoclonal antibodies were purchased trom BD PharMingen Technical (San
Diego,

CA,

USA).

N-formylmethionyl-Ieucyl-phenylalanin,

EDTA,

oyster

glycogen, norepinephrine and acetylcholine was purchased trom Sigma. Elisa
Kits for IL-6 and TNF-a were purchased from BD Biosciences (San Jose, CA,
USA). Dulbecco's modified Eagle's medium, fetal bovine serum, pancreatin and
gentamycin reagent solution were purchased trom GIBCO BRL Products
(Grand Island, NY, USA). Sodium pentobarbital was purchased from Cristália
(São Paulo, Brazil). rLopap was obtained according Reis et aI., 2006.

2.2.

Animais
Male Wistar rats weighing 180-220 9 were used. The animais were fed a

standard pellet diet and water ad Iibitum. Before each experimental procedure,
the animais were anaesthetized with sodium pentobarbital (65mg/kg, Lp.) to
avoid stress. Ali procedures carried out on the animais were done according to
protocols approved by the local Committee for Ethical Surveillance in Animal
Experimentation (COBEA) for the proper use and care of experimental animais.

2.3.

Intravital microscopic assay: le ukocyte-endo the lia I interactions and
microvascular reactivity

The mesentery of rats was surgically exteriorized and kept on a
transparent platform thermostatically controlled at 37°C to be transilluminated.
The tissue was irrigated with a warmed Ringer-Locke solution (pH 7.2-7.4; 154
mM NaCI, 5.6 mM KCI, 2 mM CaCI 2 . 2H 20, 6 mM NaHC03 and 5 mM glucose)
containing 1% gelatine. Transilluminated images were obtained by optical
microscopy (Axioplan 11, Carl-Zeiss, Germany, equipped with x 5.0/0.30 planneofluar or x 10.0/0.25 Achroplan longitudinal distance objectives/numeric
aperture and x 1.0, 1.25 or 1.60 optovar) and were captured by a video camera
(ZVS, 3C75DE, Carl-Zeiss, Germany) connected to the microscope. The
images were transmitted simultaneously to a TV monitor and to a computer.
Digitized images on the computer monitor were analyzed by image-analysis
software (KS 300, Kontron, Germany).
The interaction between leukocytes and vessel walls was evaluated by
determining the number of rolling and adhered leukocytes on the postcapillary
venule wall (20-30 IJm diameter, 200 IJm length) at 10-minute intervals.
Quantification was carried out 10 minutes after topical application of 10 /lI of
rLopap at concentrations of 30 lJg/ml, 300 J.Jg/ml or 1mg/ml or the equivalent
volume of sterile saline. Positive control for the assay was performed by topical
application of N-formylmethionyl-Ieucyl-phenylalanine (FMLP, 10-8 M, 10 1.11).
Three tields trom each animal were evaluated. Leukocytes moving in the
periphery of the axial stream, in contact with the endothelium, were considered
to be rollers. The number of leukocytes stopped at the vessel wall (adhered
cells) was determined for the same vascular segments.

2.4.

Flow cytometry: adhesion mo!ecules expression and cell viability
Peripheral leukocytes were isolated from blood collected from the

abdominal aorta, using EDTA (2 mg/ml) as an anticoagulant. After erythrocytes
Iyses (ammonium chloride solution, 0.13M), leukocytes were recovered after
washing with Hanks' salt balanced solution · (HBSS) and 1x1 06 cells were
incubated with rLopap (300 IJg/ml, for 15 or 30 minutes, 3rC). Incubations with
FMLP 10-8 M were used as a positive control. After being washed, leukocytes
were further incubated for 20 minutes at 4ºC in the dark with L-selectin or 132
integrin monoclonal antibody conjugated with fluorescein isothiocyanate (FITC;
0.5 IJg/10 IJI).
Primary cultures of microvascular endothelial cells were obtained from
the cremaster muscle of the rats using the method described by Lotufo et aI.,
2006. Pure cultures of endothelial cells were identified by expression of
PECAM-1 and von Willebrand facto r using confocal microscopy. Briefly, the
cremaster muscles were isolated trom rats and small pieces were placed into a
flask and cultured in Dulbecco's modified Eagle's medium supplemented with
20% fetal calf serum and 1% gentamycin. After 48 h, the tissues were discarded
and the medium was changed. The cells were subcultured with 10% pancreatin
in phosphate-buffered saline solution and used for assays on the eighth day,
when they achieved confluence. Cells were then incubated with medi um or
rLopap (300 IJg/ml, for 4 or 8 hours, 37°C). Afterward, they were suspended by
using a cell scraper and incubated with monoclonal antibody, anti-ICAM-1, antiVCAM-1 or anti PECAM-1 conjugated with FITC, for 20 minutes at 4ºC in the
dark.

Neutrophils and primary cultured endothelial cells were used to evaluate
the effects of rLopap on apoptosis and necrosis. Neutrophils were obtained
from the peritoneal cavity four hours after local injection of oyster glycogen (20
ml of 1% solution) and primary cultured endothelial cells were obtained as
described above. After washing with HBSS, 1x1 06 neutrophils or endotheJial
cells were incubated with DMEM (endothelial cells) or RPMI (neutrophils)
contaíning 1, 10 or 20% of fetal bovine serum (FBS) for 24 hours. In order to
evaluate the effects of NO or ICAM-1 on the apoptotic activity of rLopap,
neutrophils or endothelial cells were simultaneously incubated with L-NAME
(1 M) and rLopap (300 lJg/ml) . Endotheliâl cells were incubated wíth biotin
labeled monoclonal antíbody, anti-ICAM-1 (0.5 1Jg/10 IJI) and rLopap (300 1Jg/
ml) for 24 hours.

At the end of treatments, cells were íncubated with FITC

annexin V (1 :500) for 20 minutes at room temperature in the dark to quantify
apoptotic cells. At the moment of flow cytometry analysis, propidium iodide (10
IJI of 50 mg/ml solution) was added in order to quantify necrosis.
The quantification of adhesion molecule expressions, apoptosis or
necrosis was carried out in a FACScalibur flow cytometer (Becton & Dickinson,
San Jose, CA, USA). Data from 10,000 cells were obtained and only the
morphologically viable leukocytes and endothelial cells were considered in the
analysis of adhesion molecule expressions.

2.5.

Immunoenzymatic assay
Neutrophils or confluent cultured endothelial cells (1 x1 06 ) were incubated

with rLopap (300 IJg/ml, 500 IJI, 18 hours) or Iypopolysacharide of Salmonella
abortus (LPS, 1mg/ml, 500 IJI, 18 hours). Concentrations of IL-6 and TNF-a

were quantified in the supernatants by immunoenzymatic assays using
commercial kits.

2.6.

Griess Reaction
Neutrophils were incubated with rLopap (300 I-Ig/ml; 500 1-11, 18 hours) or

LPS (1 mg/ml, 500 1-11, 18 hours) and cultured endothelial cells were submitted
to equívalent treatments and incubated for 48 hours. The amount of the stable
metabolite N02- in the culture supernatants was measured by Griess reaction.
Briefly, 100 IJI of supernatant was incubated with 100 1-11 of Griess reagent
(sulphanílamide solution 1% and a naphthyl ethyl diamine solution 0.1 %) for 10
minutes. The absorbance was monítored at 550 nm.

2.7.

Data and statistica/ ana/yses

Means and standard error mean (s.e.m.) of ali data are presented and
were compared by Student's t-test or ANOVA, followed by Tukey's Multiple
Comparisons. GraphPad Prism 4.0 software (San Diego, CA, USA) was
employed. The dífferences were considered to be signifícant when P was less
than 0.05.

3.

3. 1.

Results

Effects of rLopap on in vivo /eukocyte-endothe/ia/ interactions

Topical application of rLopap to the microcirculatory network of the
mesentery did not induce rolling or adherence of leukocytes to endothelium of
postcapillary venules (Figure 1). The concentrations of rLopap employed in this
study (30

~glml

or 300

~glml;

1O ~I) did not modify the blood flow or diameter of

the vessels (data not shown). Topical application of higher concentrations of
Lopap (1 mglml; 1O

~I)

caused thrombus formation at the vessel wall and

intermitlent stasis of blood flow in the microcirculatory vessels. Similar
observations were made after systemic injection of crude extract or purified
Lopap in mice (Reis et aI., 1999, 2001).
Topical application of FMLP (10-8 M; 10 ~L), used in control assays
enhanced both events (Basal rolling= 120 ± 14; FMLP induced rolling= 179 ±
9*; Basal adherence: 5 ± 1; FMLP induced adherence= 22 ± 3*; n=5; *p<0.05 vs
basal values).

3.2.

Effects of rLopap on expression of adhesion mo/ecu/es

Circulating leukocytes or primary cultured endothelial cells were in vitro
incubated with rLopap to quantify the expressions of adhesion molecules by
flow cytometry.

rLopap did not modify the expression of L-selectin and p2

integrin in neutrophils and the constitutive expression of endothelial VCAM-1
and PECAM-1 (Figure 2). However, rLopap enhanced the expression of ICAM-1
in the membrane of endothelial cells (Figure 2). It is important to emphasize that
expression of neutrophils orendothelial cells induced by FMLP or LPS,
respectively, were used as positive controls.

3.3.

Effects of rLopap on secretion of pro-inflammatory cytokines and
production of NO
Circulating neutrophils represent about 10-20% of leukocytes in the

peripheral blood of rats, which impairs the collection of high amount of these
cells from blood. Neutrophils migrated to rat peritoneal cavity in response to
oyster glycogen have been employed to in vitro assays (Mello et aI., 1992;
Farsky et aI., 1997; Lagranha et aI., 2007). Therefore, we employed migrated
neutrophils and primary cultured endothelial cells to investigate the role of
rLopap on secretion of TNF-a or IL-6 or production of NO. Results presented in
Figure 3 show that rLopap did not induce secretion of both cytokines by
neutrophils or endothelial cells. On the other hand, NO production was
stimulated by rLopap in both types of cells (Figure 3).
In ali experiments, cells were incubated with known stimulatory agents
(FMLP or LPS), as positive controls.

3.4.

Effects of rLopap on neutrophils ar endothelial cells viability
Cell viability was quantified by necrosis and apoptosis of neutrophils and

endothelial cells using flow cytometry. Incubation of rLopap with both cell types
did not induce necrosis or apoptosis (Figure 4A and C). Neutrophil or
endothelial cell incubated during 24 hours in culture medium containing lower
amount of FSB (1 %; serum deprivation) were apoptotic. However, simultaneous
incubation of rLopap prevented the cell apoptosis caused by serum deprivation
(Figure 4A and C).

3.5.

Participation of NO on protective effect of rLopap on apoptosis of
neutrophils and endothelial cells
To evaluate the participation of NO on the protective eftect of rLopap on

apoptosis, neutrophils or endothelial cells were simultaneously incubated with
L-NAME and rLopap. Results presented in Figures 48 and D show that LNAME treatment abolished or reduced the protective effect of rLopap on
neutrophils or endothelial cells apoptosis, respectively. The leveis of N02- in
neutrophils incubated with

L-NAME were

reduced

and confirmed the

eftectiveness of treatment, as demonstrated by the follow values: serum
deprivation=9±O.30; serum deprivation + L-NAME=6±O.12*; serum deprivation +
rLopap=25±1.20**; serum deprivation + L-NAME + rLopap=10±O.20*** (n=4;
*p<O.05 and **p<O.01 vs serum deprivation; ***p<O.001 vs serum deprivation +
rLopap).

3.6.

Participation of ICAM-1 on protective effect of rLopap on apoptosis of
endothelial cells
Primary endothelial cells cultured in serum deprivated medium were

incubated with rLopap and anti-rat monoclonal antibody against ICAM-1.
Percentage of viable cells was similar in cultured endothelial cells treated with
rLopap and with rLopap and anti ICAM-1 (Figure 5).

4.

Discussion
Serine proteases are active mediators of diverse biological processes,

including digestion of dietary proteins, blood coagulation, and homeostasis.
Particularly abundant in animal venoms, serine proteases participate in
mobilization and digestion of the prey (Kini, 2005).

8ased on their biological

properties, isolated serine proteases from animal venoms have been used as
scientific tools and design models for drug development (Kini, 2005). This work
was carried out to elucidate the actions of recombinant serine protease like
rLopap, a member of lipocalin family isolated from Lonomia obliqua caterpillar,
on cellular functions related to inflammation and apoptosis.
Recently it has been demonstrated that serine proteases, especially
those involved in the coagulation system such as facto r X and thrombin, act via
protease-activated receptors (PARs) to signal activation of inflammatory cells.
These signalling events mediate motility, cytokine production and adhesion
molecule expression by leukocytes and endothelial cells (Roemisch et alo, 2002;
Pandya et alo, 2008; Shpacovitch et alo, 2008).
Neutrophils are the first cell recruited into focus of lesion, in a process
highly mediated by expression of adhesion molecules in cell membranes,
orchestrated by action of chemical mediators secreted by different cells. The
initial step of cell recruitment is regulated by three sequential steps initiated by
selectin-mediated capturing and rolling, followed

by chemokine-triggered

activation and integrin-dependent adherence on endothelial immunoglobulin
superfamily (Muller, 2003; Alon and Ley, 2008). Data presented here show that
rLopap did not induce in vivo rolling or adherence of circulating cells into vessel
wall and did not evoke expressions of L-selectin or

~2

integrin in neutrophil

membrane. These results indicate that rLopap does not have a role in the
neutrophils interactions into endothelium and suggest that rLopap does not
induce inflammatory properties in neutrophils, as enhanced expressions of
these molecules are markers of cell activation (Chishti et aI., 2004). The inability
of rLopap to evoke secretion of pro-inflammatory cytokines TNF-a or IL-6
corroborates this hypothesis.

rLopap also did not induce expression of

PECAM-1 and VCAM-1 and cytokine secretion by endothelial cells.
Nevertheless,

elevated expression of ICAM-1

in endothelial cell

membrane and enhanced production of NO was observed in neutrophils and
endothelial cells incubated with rLopap. The induction of NO production and
ICAM-1 expression by Lopap had already been demonstrated in HUVECs
(Fritzen et aI., 2005). Here we corroborated these results using the recombinant
protein and primary cultured endothelial cell obtained from rat microvasculature
and describe, for the first time, the action of the toxin on NO production by
neutrophils.
Studies carried out with different cell lineages have demonstrated that
NO modulates apoptosis (Moreno et aL , 2001; Li et aL, 2005; Zeini et aL, 2005;
Mori, 2007). The action of NO as an inducer of apoptosis is related to its high
concentrations and peroxinitrite formation (Guangwu et aL, 2008), whereas low
leveis of NO may function to inhibit apoptosis, by inducing heat shock protein 70
(Hsp70) (Mori , 2007).
We have clearly shown that NO produced as a result of rLOPAP
exposure is associated with the antiapoptotic effects evoked by the protein.
Blockade of NO synthases activity by L-NAME treatment inhibited NO

production and completely reversed or reduced the antiapoptotic effect of
rLopap in neutrophils and endothelial cells.
The role of serine proteases in cell survive and NO production has been
examined, mainly by activation of their receptars (Hirano et alo, 2007). Tissue
factar (TF), factar Vila and factor Xa promote cell survival by a mechanism
involving PAR-2 (Versteeg et alo, 2004; Jiang, et alo, 2006; Versteeg et alo,
2008), and thrombin has also been reported as a potent anti-apoptotic factar
via PAR-1 activation (Zania et alo , 2008). However, induction or inhibition of
apoptosis in different cells has been demonstrated after PAR-1 activation,
depending on the concentration of the agonists (Flynn and Buret, 2004).
Signalling pathways involved in the induction or prevention of apoptosis by
PAR-1 activation are diverse, and include JAK/STAT, RhoA, myosin light chain
kinase, ERK1/2, and various BcI-2 family members (Flynn and Buret, 2004).
Therefore, the participation of PARs and the intracellular pathways in the
rLopap effects here observed will be further investigated.
Elevated expression of ICAM-1 in endothelial cell is associated to
intracellular signalling in pathophysiological conditions, such as inflammation,
Iymphocyte trafficking, endothelial contraction and apoptosis (Lehmann et alo ,
2003; Perez et aI. , 2007; Vestweber, 2007; Cheng et aI., 2008; Martinesi et alo,
2008). Here we show that ICAM-1 expressed in endothelial cells by rLopap may
not be related to its antiapoptotic effect. The biological significance of
expression of ICAM-1 by rLopap remains to be clarified.
Taken together, our findings show that rLopap, a member of lipocalin
family with serine protease activities, does not induce in vivo and in vitro

inflammatory properties in neutrophils and endothelial cells, and address to its
protective role on the apoptosis of endothelial cells and neutrophils, depending
on NO production.
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Legend for Figures
Figure 1: Effects of rLopap on leukocyte-endothelial interactions in mesentery

microcirculation. Rolling and adhered leukocytes in postcapillary venules were
quantified 10 minutes after topical application of sterile saline or rLopap. Data
are expressed as mean ± s.e.m. of six animais in each group.

Figure 2: Effects of rLopap on expression of adhesion molecules in membranes

of leukocytes and endothelial cells. Cells were incubated with sterile saline,
rLopap (300 I-Ig 1mL- 1) or FMLP (10-8 M) and adhesion molecule expression was
quantified by flow cytometry. A= L-selectin; 8= B2 integrin; C= ICAM-1; D=
VCAM-1; E= PECAM-1. Data are expressed as mean ± s.e.m. of cells collected
from six animais. ** P<0.01 and ***P<0.001 vs. respective saline-treated cells.

Figure 3: Effects of rLopap on secretion of chemical mediators by neutrophils

and endothelial cells. Cells were incubated with sterile saline, rLopap (300 I-Ig
1mL- 1) or LPS (1 I-Ig mL-1) and cytokine secretion was quantified by ELISA and
NO production by Griess reaction. Data are expressed as mean ± s.e.m. of cells
collected from six animais. * P<0.05 and ***P<0.001 vs. respective salinetreated cells; # P< 0.01 vs. LPS-treated cells.

Figure 4: Effects of rLOPAP on endothelial cell and neutrophil viability. Cells

were incubated with sterile saline or rLopap (300 I-Ig 1mL- 1) in: culture medium
containing 1, 10 or 20% of F8S (Panels A and C); culture medium containing
1% F8S simultaneously with L-NAME (1 mM, Panels 8 and D). Apoptotic cells
were quantified 24 hours after incubations by flow cytometry using FITC-Iabeled
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