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Resumo  
 
 

Salibe Filho W. Alterações na proteostase de células endoteliais pulmonares em 

pacientes com hipertensão pulmonar tromboembólica crônica [tese]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2019. 

Introdução: A hipertensão pulmonar tromboembólica crônica (HPTEC) está 

incluída no grupo 4 da Classificação Internacional de Hipertensão Pulmonar 

(HP). É caracterizada pela persistência de obstrução por trombos sanguíneos na 

circulação pulmonar, associada à presença de HP, após três meses de 

anticoagulação efetiva. O tratamento de escolha é a cirurgia de 

tromboendarterectomia pulmonar (TEAP), mas alguns dos mecanismos 

fisiopatológicos envolvidos nesta forma de hipertensão ainda permanecem 

incertos. O redirecionamento dos fluxos sanguíneos pulmonares e a hipóxia 

exercem papel importante na HPTEC, como também em casos de hipertensão 

pulmonar residual, após a cirurgia de TEAP. Entretanto, existem poucos dados 

sobre as respostas das células endoteliais pulmonares a essas mudanças de 

fluxo e de oxigenação, surgindo a necessidade do estudo da proteostase celular 

nesta doença. Objetivo: (A) Caracterização morfológica das células em culturas 

provenientes de artéria pulmonar de pacientes com HPTEC submetidos à TEAP. 

(B) Avaliação da resposta das células endoteliais, a partir da análise de proteínas 

envolvidas na proteostase celular, quando submetidas a diferentes níveis de 

stress mecânico e à hipóxia. Método: Trombos extraídos por TEAP foram 

processados, as células retiradas foram cultivadas, marcadas com CD31 e 

submetidas a stress mecânico por vinte e quatro horas, constituindo o grupo 

HPTEC. A proteostase celular foi avaliada pela medida de proteínas expressas 

por essas células, tanto em culturas quanto pela análise imuno-histoquímica do 

tecido vascular pulmonar. Como grupo controle foram utilizadas células 

endoteliais pulmonares humanas de linhagem (CE) e tecido de artérias 

pulmonares de doadores de transplante de pulmão. As culturas de ambos os 

grupos também foram colocadas em hipóxia e analisada a expressão indireta de 

óxido nítrico (NO) por meio da medida de nitrato.  Resultado: as células do grupo 

HPTEC com morfologia endotelial foram marcadas positivamente com CD31 e 

apresentaram características semelhantes às do  
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grupo CE. Em relação ao stress mecânico, na condição estática as células 

HPTEC expressaram menor quantidade de óxido nítrico sintase endotelial 

(eNOS). Quando submetidas a stress de alta intensidade (shear stress ³ 15 

dynes/cm2), as reduções ficaram ainda mais evidentes, sinalizando uma 

disfunção endotelial. Na análise de outras proteínas, como GRP94, GRP78, 

HSP70, as respostas também foram menores no alto fluxo. Na avaliação imuno-

histoquímica da camada íntima do vaso pulmonar, a HSP70 apresentava-se 

diminuída, corroborando os achados das culturas.  Os valores de NO foram 

inferiores no grupo HPTEC quando se comparam hipóxia e normóxia. 

Conclusão: (A) A avaliação morfológica mostrou que as culturas de células 

HPTEC eram endoteliais. (B) A análise funcional revelou que estas células 

apresentaram redução de resposta, o que caracteriza alteração da proteostase, 

que se tornou mais evidente quando foram submetidas a shear stress de alta 

magnitude. A hipóxia reduziu a produção de NO, entretanto sem diferenciar os 

grupos celulares estudados.  

Descritores: embolia pulmonar; hipertensão pulmonar; endarterectomia, 

deficiências na proteostase; homeostase; células endoteliais.  
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Abstract  
 
 

Salibe Filho W. Alterations in proteostasis of endothelial cells in patients with 

chronic thromboembolic pulmonary hypertension [thesis]. São Paulo: “Faculdade 

de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2019. 

Introduction: Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension (CTEPH) is 

included in group 4 of the International Classification of Pulmonary Hypertension 

(PH). It is characterized by persistent obstruction by blood clots in the pulmonary 

circulation, associated with the presence of PH, after 3 months of effective 

anticoagulation. The treatment of choice is pulmonary endarterectomy (PEA). 

However, some of the pathophysiological mechanisms involved in this form of 

hypertension still remain uncertain. The redirection of pulmonary blood flow and 

hypoxia play an important role in CTEPH, and also, in cases of residual 

pulmonary hypertension after PEA surgery. Nevertheless, there is insufficient 

data from the pulmonary endothelial cell responses to this flow and oxygenation 

changes, reflecting the need to further study of cellular proteostasis in this 

disease. Objective: (A) Morphological characterization of cells in cultures from 

the pulmonary artery of CTEPH patients submitted to PEA. (B) Evaluation of the 

response of endothelial cells, through the analysis of proteins involved in cellular 

proteostasis, when submitted to different levels of mechanical stress and 

hypoxia. Method: Thrombus extracted by PEA were processed and the cells 

removed were cultured, marked with CD31 and submitted to mechanical stress 

for 24 hours and constituted the group CTEPH. Cellular proteostasis was 

measured by the quantification of the proteins expressed in cultures and in 

pulmonary vascular tissue by immunohistochemistry analysis. As a control group, 

the human pulmonary endothelial cells (EC) and pulmonary artery tissue from 

lung transplant donors were used. Cultures of both groups were also placed in 

hypoxia and the indirect expression of nitric oxide (NO) was analyzed by nitrate 

measurement. Results: The cells with endothelial morphology from the CTEPH 

group were positively marked with CD31 and presented similar characteristics as 

the EC group. Regarding mechanical stress, in the static condition, the CTEPH 

cells expressed a lesser amount of endothelial nitric oxide synthase (eNOS). 

When submitted to high flow (shear stress > 15 dynes / cm2) the reductions 

became even more evident, signaling an endothelial dysfunction. In the analysis 
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of other proteins, such as GRP94, GRP78, HSP70, responses were also lower 

in high shear stress. In the immunohistochemistry analysis of the intimal layer of 

the pulmonary vessel HSP70 was diminished, corroborating with the findings of 

the cultures. The NO values were lower in the CTEPH group when compared 

hypoxia and normoxia. Conclusion: (A) Morphological evaluation showed that 

cultures of CTEPH cells were endothelial. (B) Functional analysis revealed that 

these cells had reduced response, which characterizes proteostasis alterations, 

which became more evident when they underwent shear stress of high 

magnitude. Hypoxia reduced NO production, however without differentiating the 

cell groups studied. 

 

Descriptors: pulmonary embolism; hypertension, pulmonary; endarterectomy; 

proteostasis deficiencies; homeostasis; endothelial cells 
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1.1  Hipertensão pulmonar tromboembólica crônica (HPTEC)  

 

A HPTEC faz parte do Grupo 4 da Classificação Internacional de 

Hipertensão Pulmonar(1), é caracterizada por uma obliteração parcial ou total dos 

vasos pulmonares, por trombos(2). Para seu diagnóstico é preciso a presença de 

HP, associada a, pelo menos, um defeito segmentar de perfusão, após três 

meses de anticoagulação, no mínimo(3). Depois de um evento agudo de embolia 

pulmonar, a maior parte dos casos evolui para resolução espontânea; entretanto, 

a HPTEC aparece como complicação tardia entre 0,1% a 9,1% dos casos(4). 

Numa estimativa para a população norte-americana, a incidência seria de 

1/200.000 habitantes, com 1.600 novos casos por ano(3). Os mecanismos 

responsáveis pela não resolução de êmbolos agudos não foram completamente 

identificados(3, 5); portanto, a obtenção de mais informações sobre sua 

fisiopatologia pode ajudar na compreensão da doença.  

O tratamento de escolha para a HPTEC é o cirúrgico, por meio da 

TEAP(6, 7), procedimento com grande potencial curativo. Entretanto, mais de 30% 

dos pacientes operados podem persistir com HP residual e os mecanismos 

envolvidos na manutenção do quadro hipertensivo ainda permanecem incertos(6, 

8). Por este motivo, é importante a realização de estudos fisiopatológicos mais 

detalhados sobre esta disfunção vascular pulmonar.  

 

1.2  Mecanismos fisiopatológicos da HPTEC  

 

Diversas teorias foram descritas com o propósito de explicar a não 

resolução dos trombos: anticoagulação inadequada, alterações na fibrinólise, 

infecção por Staphylococcus aureus, alterações na molécula de adesão de 

células endoteliais de plaquetas 1(PECAM-1) e o redirecionamento de fluxos 

sanguíneos na circulação pulmonar(9-12). Dorfmüller et al(13) descreveram 

alteração das veias pulmonares, pelo remodelamento fibrótico reativo da parede 
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do vaso, relacionando a pressão sistêmica com o sistema venoso de baixa 

pressão do pulmão, demonstrando que as alterações vão além do leito arterial 

pulmonar. Numa revisão recente sobre a fisiopatologia da HPTEC, também foi 

descrito um acometimento das arteríolas pulmonares semelhante aos 

observados na hipertensão arterial pulmonar (HAP)(14). Este processo é 

caracterizado por uma multiplicação de capilares alveolares, identificando o 

acometimento da microvasculatura pulmonar, porém sem esclarecer totalmente 

qual é o real envolvimento da camada íntima do vaso, especialmente das células 

endoteliais.  

Em 1993, Moser et al(15) descreveram a teoria dos dois compartimentos 

no leito vascular pulmonar de pacientes com HPTEC, um comprometido por 

obstrução e submetido a uma isquemia crônica, e outro decorrente da 

redistribuição de fluxo sanguíneo para um território desobstruído, induzindo um 

aumento da tensão nestes vasos. Este redirecionamento dos fluxos vasculares 

acarreta o remodelamento das paredes das artérias pulmonares; e, associado à 

vasoconstricção local secundária à hipóxia, promove alterações que reduzem o 

leito vascular. Esta ação provoca uma das mais graves consequências da 

doença, a sobrecarga do ventrículo direito(16).  

O endotélio vascular que reveste a superfície luminal de todo os vasos 

sanguíneos é constantemente exposto a uma força de cisalhamento (shear 

stress) exercida pelo sangue que flui(17). Quando se analisa a circulação 

sistêmica, o fluxo elevado (³ 15 dynes/cm2), chamado de cisalhamento laminar, 

confere proteção, e o oscilatório, que é o baixo (< 5 dynes/cm2), pode promover 

disfunção endotelial, contribuindo para a doença cardiovascular(17, 18). Esta 

tensão de cisalhamento também é identificada na artéria pulmonar, como 

demonstrado na Figura 1(19); entretanto, o alto fluxo acarreta um efeito oposto ao 

sistêmico, induzindo agravamento da doença, remodelamento vascular com 

disfunção endotelial(9).  
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Figura 1- Avaliação do shear stress na circulação pulmonar (adaptado de 
Happé CM. et al Vascul Pharmacol. 2016) (19) 

 
 

Foi demonstrado previamente na HPTEC que o trombo retirado por 

TEAP é composto por células endoteliais, musculares e miofibroblastos(2), e 

acredita-se que essas células teriam características diferentes de células de 

artérias pulmonares sem doença. Seriam mais resistentes à apoptose por perda 

da sinalização de sua sobrevivência(20);  consequentemente, teriam um estímulo 

à proliferação desordenada(21), semelhante ao que ocorre em pacientes com 

HAP idiopática(22).  

A homeostase proteica, ou proteostase, é a maneira pela qual as células 

respondem rapidamente ao ambiente em que estão inseridas, mantendo as 

funções que permitem uma atividade biológica adequada(23, 24). Embora as 

propriedades químicas, bioquímicas e biofísicas de uma proteína regulem sua 

função, os mecanismos envolvidos não são estáticos e variam de acordo com o 

enovelamento proteico, essencial para ativação e funcionamento celular. As 

expressões proteicas são dinâmicas, podendo se modificar pelo ambiente local 

ao qual as células são expostas. Essas mudanças alteram a função das 

proteínas e ajudam a mediar algumas das respostas de curto e longo prazo que 

garantem a sobrevivência celular(25, 26). Portanto, o estudo da proteostase é 

importante para o entendimento da fisiopatologia de uma série de doenças. 

As células endoteliais são organizadas como uma monocamada 

margeando o lúmen interno do vaso, em contato direto com o fluxo sanguíneo, 
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apresentando diversas propriedades, grande capacidade regenerativa, controle 

do transporte celular, permeabilidade e reparação pós-lesão(27, 28), todos 

dependentes diretamente da proteostase. Em cultura, as células endoteliais são 

arredondadas, ovaladas, mas in vivo sua morfologia é alongada, por alinharem-

se ao fluxo de sangue. Em resumo, esta camada celular pode ser descrita como 

a interface sensora e transdutora de forças biomecânicas intravasculares(27). 

Após a descoberta das funções do endotélio,  principalmente o entendimento da 

liberação do óxido nítrico (NO), na década de 1980(29), houve grande mudança 

na compreensão da fisiologia da circulação sanguínea(30). Naquela época, em 

estudos com ratos e humanos, percebeu-se que havia muito mais nitrito (NO2-) 

e nitrato (NO3-) circulante do que a ingesta, deixando claro que essas 

substâncias eram produzidas em algum local do corpo(31, 32). Alguns anos depois 

foi descrito que a degradação do NO resultava na liberação de nitrito e nitrato(33), 

portanto a dosagem destes marcadores poderia, de forma indireta, avaliar  sua 

produção(34). O NO é um potente vasodilatador pulmonar, que age a partir da 

estimulação da guanilato ciclase solúvel, aumentando monofosfato cíclico de 

guanosina (GMP cíclico). Promove o relaxamento da musculatura e consequente 

dilatação dos vasos(33, 34), produzindo efeito oposto à vasoconstrição exercida 

pelo sistema nervoso simpático e  renina-angiotensina(33).  

 De todas as células encontradas na artéria pulmonar, as endoteliais são 

as únicas que produzem óxido nítrico(34). Sua geração depende da proteína óxido 

nítrico sintase (NOS), que tem três isoenzimas, NOS I ou nNOS, NOS II ou iNOS 

e NOS III ou eNOS; a primeira expressa por células neuronais centrais e 

periféricas; a segunda, por macrófagos e a terceira, por células endoteliais, 

conhecida como NOS endotelial. Todas são ativadas pelo cálcio (Ca2+), exceto 

eNOS que, além do Ca2+, pode ser ativada pelo shear stress, considerado o 

principal estímulo fisiológico para produção de NO in vivo(27). Na forma inativa a 

eNOS fica ligada à caveolina-1, ambas localizadas na membrana celular (Figura 

2)(35). A situação de alto fluxo promove a estimulação da proteína de choque 

térmico 90 (Heat Shock Protein – HSP) que, localizada no citoplasma, tem 

função de separar a caveolina-1 da eNOS, ativando-a(36). Entretanto, para seu 

bom funcionamento, é necessário um enovelamento proteico adequado, que 
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consiste na propriedade de a proteína adquirir sua configuração funcional. No 

processo de produção de NO, a proteína regulada pela glicose (GRP) 94, 

localizada no retículo endoplasmático (RE), participa do enovelamento da 

HSP90 para liberação da eNOS(37). 

 

Figura 2- Esquema de produção de NO (Adaptado Vanhoutte PM et al 

Circulation Research 2016)(35)  

Abreviaturas: NO= óxido nítrico/eNOS= óxido nítrico sintase endotelial/HSP90= 

Heat Shock Protein 90). 

 

 

 O pesquisador Ferruccio Ritossa, já revelara há mais de 50 anos, que 

algumas proteínas do citoplasma tinham aumentado sua expressão quando 

expostas ao calor (38). Por esta resposta ao estímulo térmico, receberam o nome 

de proteínas de choque térmico (HSP)(38). Posteriormente foi demonstrado um 

papel importante das HSP no controle das funções celulares(39). Dentre estas 

proteínas, a HSP70 apresenta grande potencial protetor contra a disfunção das 

células endoteliais, auxiliando o enovelamento proteico, inclusive de HSP90(40); 

ação que impede que proteínas malformadas se agreguem pois, além de inúteis, 

são potencialmente nocivas(41).   

 



 1 Introdução   7 

 

Atualmente, a HSP70 é considerada biomarcadora de progressão da 

doença aterosclerótica nos vasos sistêmicos, cujas oscilações de nível estariam 

relacionadas à progressão da doença(42). Quando encontrada em alta 

quantidade, essa proteína parece proteger o sistema cardiovascular, pois 

desempenha um papel importante na inibição da disfunção endotelial(43). Da 

mesma família da HSP70, mas localizada no RE, existe a proteína GRP78. Em 

estudo sobre aterosclerose com modelo in vitro, níveis elevados demonstraram 

um papel funcional protetor para o vaso, com efeito antitrombótico, e de ativação 

de outras proteínas que participam da proteção vascular, como GRP94, 

envolvida na ativação da eNOS(44). 

As integrinas são responsáveis pela modulação, migração e 

manutenção das funções especificas das células e, recentemente, têm sido 

estudadas em busca de melhor entendimento fisiopatológico das doenças que 

envolvem processo inflamatório e câncer(45). A alpha 5 integrina participa do 

processo de migração celular, e alterações em sua expressão podem estar 

relacionadas ao comprometimento da proteostase celular(45). O shear stress 

pode regular sua expressão e favorecer a formação de trombos em placas de 

ateroma(45). Entretanto, o papel de HSP70, GRP94, GRP78 e das integrinas na 

proteostase de células endoteliais pulmonares ainda é incerto.  

Outra proteína expressa no RE é a dissulfeto isomerase proteica (PDI), 

que age na trombose, modulando fosfolípides da membrana de células 

endoteliais, importantes para a homeostase celular, e regula o início da 

coagulação(46). 

Uma das funções do endotélio é promover a fibrinólise e, 

consequentemente, inibir a formação da trombose. Contribuindo para este efeito 

protetor existe a anexina A2 (A2), sintetizada no endotélio, cuja função é ativar 

o plasminogênio para liberação de plasmina (PN), responsável pela fibrinólise 

no vaso, e promove a resolução de trombos(47, 48). A translocação do complexo 

do citoplasma para o folheto externo da membrana da célula endotelial parece 

ser um passo regulatório importante na fibrinólise vascular, mas o mecanismo 

preciso é desconhecido. Este processo pode ocorrer em minutos ou horas 
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quando o endotélio é exposto à hipóxia, choque térmico ou por ativação dos 

receptores de trombina(49). Na Síndrome do Anticorpo Antifosfolípide (SAAF) 

existem anticorpos para A2 e inibição da liberação da PN, com possível formação 

de trombos(50). Existem estudos mostrando que o complexo A2 participa da 

hemostase(48, 51), e o estudo de sua liberação nos vasos pulmonares de 

portadores de HPTEC pode trazer informações que contribuam para a 

compreensão da fisiopatologia desta doença. 

Na tabela 1 foi colocada a descrição resumida de algumas das proteínas 

envolvidas na proteostase vascular: 

 

Tabela 1- Proteínas estudadas que participam da proteostase celular  
Proteína Localização Ação 

eNOS Citoplasma Enzima responsável pela produção de NO 

Caveolina-1 Citoplasma Liga-se a eNOS e inibe sua atividade 

Alpha 5 
Integrina 

Citoplasma 
Responsável pela modulação, migração e 

manutenção de algumas funções celulares   

HSP90 Citoplasma 
Responsável pela separação da caveolina-1 da eNOS 

Adaptador para ativação da eNOS 

HSP70 Citoplasma 
Altos níveis são protetores de disfunção endotelial 

(ação anti-inflamatória na aterosclerose) 

Anexina A2 Citoplasma 
Pertence ao complexo macromolecular que se liga à 

plasmina – Papel na fibrinólise 

GRP78(BIP) RE 
Família da HSP70/protetora de disfunção endotelial 

Papel antitrombótico 

GRP94 RE Família da HSP90/Auxilia no enovelamento proteico 

PDI RE 
Oxidação, redução, isomerização de ponte de sulfeto 

Envolvida na fase inicial de formação do trombo 

Abreviaturas: eNOS = óxido nítrico sintase endotelial / HSP = Heat Shock 

Protein/ GRP= proteína regulada pela glicose / BIP = binding immunoglobulin 

protein / PDI= dissulfeto isomerase proteica / RE= retículo endoplasmático.  
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Hipótese 
 
 

As células endoteliais da artéria pulmonar de pacientes com HPTEC 

apresentam disfunção endotelial e falha na proteostase, mais evidentes quando 

submetidas a estímulos, como o shear stress e hipóxia. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Objetivos 
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A. Caracterização morfológica das células em culturas provenientes de 

artéria pulmonar de pacientes com HPTEC submetidos à TEAP.  

 

 

 

B. Avaliação da resposta das células endoteliais pulmonares, por meio da 

análise de proteínas envolvidas na proteostase celular, como eNOS, 

HSP90, HSP70, GRP78, GRP94, caveolina-1, alpha 5 integrina, PDI e 

anexina A2, em culturas submetidas a diferentes níveis de stress 

mecânico, à hipóxia e avaliação imuno-histoquímica da camada íntima 

do vaso pulmonar para HSP70 e anexina A2.  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3. Métodos 
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 O material extraído de sete pacientes submetidos à 

tromboendarterectomia no Instituto do Coração (InCor, Brasil) foi estudado de 

acordo com o protocolo aprovado pelo comitê de ética do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) e 

Comissão para Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) sob o número 

1.051.734 (Anexo A).  

 Pacientes em uso de medicação específica para HP ou que tinham SAAF 

foram excluídos. Nenhuma cultura usada para a realização dos ensaios foi maior 

que passagem 6, devido ao risco de mudança de resultados, decorrente do 

excessivo número de replicações. As características clínicas e hemodinâmicas 

pré-operatórias dos pacientes cujos trombos foram obtidos são mostradas na 

tabela 2. 

 

Tabela 2- Dados clínicos e hemodinâmicos dos pacientes de quem os 
trombos foram extraídos (n=7)  

 
Abreviaturas: PAPm = Pressão de artéria pulmonar média / RVP: Resistência vascular 

pulmonar / L/min = Litros/minuto / dyn: dynes.  

 
 As peças cirúrgicas (Figura 3), provenientes das 

tromboendarterectomias pulmonares, foram colocadas imediatamente em um 

meio de transporte com soro fisiológico 0,9% gelado, misturado a penicilina (1% 

de concentração) e processadas em até uma hora após sua retirada. 
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     Figura 3- Espécime cirúrgico 

 
 
3.1  Culturas celulares 
 
3.1.1     Células HPTEC 
 

Cultura por meio de extração por colagenase (endoteliais)  

 

Para o crescimento de células endoteliais, os tecidos foram cortados em 

2 cm x 2 cm e colocados em tubos cônicos de 15 mL com colagenase tipo II 

(worthington®). Permaneceram embebidos na colagenase 0,2% por quinze 

minutos, em temperatura ambiente(52). Posteriormente, o sobrenadante (sem os 

tecidos) foi colocado em tubo cônico e centrifugado por cinco minutos, a uma 

temperatura de 4°C, a 1.500 rpm. Este sobrenadante aspirado e o pellet 

suspenso em meio específico para células endoteliais, o EGM-2MV (Clonetics, 

Lonza®), colocados em garrafas de cultura de 25 cm2 (revestidas com gelatina 

3%) e incubados em 5% CO2, 100% de umidade e a 37 °C (Figura 4). O meio 

de cultura foi trocado pela primeira vez após três dias do procedimento e, em 

seguida, a cada quarenta e oito horas. Posteriormente foi realizada a ampliação 

das amostras para outras garrafas de 25 cm2 e congeladas na terceira 

passagem.   
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Figura 4 - Método de extração por colagenase 
FONTE: https://www.ciencor.com.br/todos-os-produtos/1726-garrafa-p-cultura-corning-

25cm-tpa-plug-se-cx-500.html                   

http://www.heathrowscientific.com/tubes-50ml-rack-25-rk-20rk-cs-i-hea4427r 

 

 

Cultura de células por explante (endoteliais e musculares)  

 Os tecidos foram cortados em 50 mm x 50 mm e colocados em placas 

de seis poços (Figura 5) cuidadosamente, de modo que a parte interna da artéria 

ficasse voltada para o fundo da placa. Os poços foram revestidos com gelatina 

3% para garantir que as células ficassem presas na placa. Para cada trombo 

retirado, foram utilizadas duas placas, uma para extração de células endoteliais, 

onde se utilizou o meio EGM-2MV (Clonetics, Lonza®) com 5% de soro fetal 

bovino (SFB) e outra com meio de cultivo DMEMÒ  com 10% de SFB, para 

extração de células musculares. Com os tecidos depositados nas placas, 

algumas gotas do meio foram colocadas em cada fragmento. Posteriormente 

incubados em estufa com 5% de CO2, 100% de umidade e a 37 °C. Após 24 

horas do dia do processamento, o meio era trocado para 500 microlitros (µl) e, 

48 horas depois desta primeira troca, foi realizada uma nova com 1 mL; a partir 

Falcon 15 mL com colagenase 2%(10 mL)

15 minutos 

Garrafas 25 cm2
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desta, sucederam-se a cada dois dias. Após um período que levou em média de 

4 semanas a 6 semanas, as células que cresceram por meio deste método foram 

destacadas das placas com uso de tripsina (0,375 mg/mL), agrupando 

visualmente as células com mesma morfologia ao microscópio e colocadas em 

garrafas de 25 cm2 e,  posteriormente, foi realizada a ampliação em garrafas de 

25 cm2, de acordo com o crescimento celular.  

Figura 5 - Placa de seis poços com esquematização da colocação dos 
fragmentos do trombo  
 
 Após as ampliações das amostras, nos dois métodos de extração, as 

células foram congeladas, normalmente em passagem 3 de cultivo, com uso de 

meio de congelamento na seguinte proporção: meio sem SFB 50%, SFB 45%, 

dimetilsulfóxido ou sulfóxido de dimetilo (DMSO) 5%; inicialmente foram 

colocadas em freezer - 80°C e, após vinte e quatro horas, armazenadas em 

nitrogênio líquido. Todas as amostras foram congeladas quando atingiram 80% 

de confluência.   

 

3.1.2  Células controle  
 
 
 
 Como grupo controle foram utilizadas as células endoteliais pulmonares 

humanas de linhagem, criopreservada, catálogo C0085C (Lifetechnology®). 

Estas foram cultivadas em garrafas de 25 cm2, submetidas aos mesmos 

protocolos e experimentos das células dos pacientes com HPTEC e usadas para 

comparação.  
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3.2  Marcações com anticorpos  

 
3.2.1  Marcação das culturas 
 
 Após o cultivo, as células com morfologia de endoteliais e as células 

endoteliais pulmonares humanas de linhagem foram marcadas com:   
 
• anti-CD 31: específico para endotélio (BD® pharmingen, alexa fluor 647, mouse 

anti-human CD31, cat number 558094). 

• anti-CD90: marcador de células mesenquimais (Abcam®, PE, ab957000).  

As células marcadas foram quantificadas pelo método de citometria de fluxo no 

citômetro BD Excalibur® (Figura 6). As células que foram extraídas dos trombos 

dos pacientes constituíram o grupo HPTEC e as controles, o grupo CE.  

   

 

Figura 6 - Citômetro de fluxo (BD Excalibur®). 

FONTE: http://www.bdbiosciences.com/br/documents/Aplicacoes_Citometria.pdf 
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3.2.2  Imuno-histoquímica 

 

  Foram realizadas marcações diretas no tecido dos trombos(53) que 

estavam congelados em freezer numa temperatura de -80ºC. Cortes histológicos 

de 3mm de espessura contendo amostras representativas do endotélio extraído 

dos trombos de sete pacientes com HPTEC. Quatro artérias pulmonares de 

doadores de transplante de pulmões foram utilizadas como tecido controle. 

Todas as amostras foram submetidas à análise imuno-histoquímica para 

identificação de HSP70 (Abcam®, anticorpo anti-Hsp70 (3A3), catálogo número 

ab5439) e anexina 2 (Abcam®, anticorpo C antianexina A2 C-terminal, catálogo 

número ab185957), de acordo com o protocolo do fabricante. 

Histomorfometria: a quantificação histomorfométrica da expressão dos 

marcadores HSP70 e anexina A2 foi realizada por meio da análise de cinco 

campos diferentes, selecionados aleatoriamente em uma ampliação de 400 x, 

utilizando um analisador de imagem acoplado ao microscópio. O sistema 

consiste em uma câmera Olympus-5® acoplada a um microscópio da mesma 

marca, a partir do qual as imagens são visualizadas no monitor e avaliadas em 

um sistema de imagem digital (Software Image Pro-Plus 6.0®). A área total do 

endotélio e a área do anticorpo marcado nos cinco campos diferentes de cada 

imagem foram usadas para mensurar a quantidade de marcador no tecido.  

 

3.3   Método de stress celular 

 
3.3.1  Shear stress  
 

 

 Os experimentos foram realizados em uma placa p100(BD®) e aparelho 

de shear stress que consiste em um modelo cone e placa. Este aparelho (Figura 

7) é mantido em uma atmosfera a 5% CO2 e 50% ar umidificado, a uma 
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temperatura de 37°C. O fluxo laminar foi mantido em 5 dynes/cm2 e 15 

dynes/cm2 por vinte e quatro horas(54). Além da placa submetida ao shear, foi 

colocada sempre uma outra, na condição estática, utilizada para comparação. 

Figura 7- Aparelho de shear stress modelo cone-placa 

 

Na Figura 8 podemos observar o desenho do protocolo de shear stress. 

Figura 8 - Protocolo de shear stress 

Abreviaturas: NO = óxido nítrico / eNOS = óxido nítrico sintase endotelial / PDI = 

dissulfeto isomerase proteica / GRP78= Glucose-regulated protein 78 / GRP94 = 

Glucose-regulated protein 94 / HSP70 = Heat Shock Protein 70.  
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 Todos os experimentos foram feitos em duplicata, sendo que em um dia 

foi realizada a velocidade de 438 rotações por minuto, que equivale a 15 

dynes/cm2 e, no outro dia, a velocidade de 146 rpm, que corresponde a 5 

dynes/cm2. A determinação da velocidade de rotação em rpm foi feita pelo 

cálculo do ângulo entre o cone e a placa de cultura.  

Após este procedimento foram realizados:  

- Fotos das placas 

- O sobrenadante foi colocado em tubo cônico de 15 ml, centrifugado a 1.500 

rpm por cinco minutos. A seguir; foram separados 4 mL e distribuídos em quatro 

eppendorf®, posteriormente estocados no freezer -80 °C para dosagem de nitrito, 

realizada a partir da avaliação inicial de oito concentrações para definir a curva 

padrão. Depois, foram efetuadas diluições da solução em concentrações de 00,5 

uM a 20 uM, possibilitando medidas de 40 amostras num mesmo experimento 

pelo NO Analyzer modelo 280, Sievers®.  

 

- Apoptose: foi analisado o marcador anexina V (Roche®), que avalia a morte 

celular recente. As culturas foram retiradas das placas e colocadas em tubo 

cônico de 15 mL, centrifugadas a 1.500 rpm por cinco minutos, feitas lavagens 

com buffer específico e colocadas em seis tubos para citometria, com 20 x 104 

células por tubo. Posteriormente ficaram incubadas por quinze minutos em 

temperatura ambiente com 5 μL de marcador, de acordo com o protocolo do 

fabricante. Em sequência as amostras foram analisadas em citômetro de fluxo 

(BD Excalibur®), limitadas a 10.000 eventos por tubo.  

- Preparação dos lisados e avaliação da expressão proteica por Western-blot: as 

células foram lavadas uma vez com o meio de cultura Roswell Park Memorial 

Institute (RPMI®), tratadas com tripsina e, após se destacarem da placa, 

ressuspendidas em meio RPMI com 10% de SFB (3mL). As placas foram 

lavadas duas vezes com 4mL RPMI, com 10% de SFB, para garantir que todas 

as células fossem removidas. Depois da homogeneização, metade das células 

seguiu para avaliação de morte celular e a outra metade foi lavada uma vez com 

phosphate buffered saline (PBS) no volume de 6mL. Após a centrifugação a 



 3 Métodos   
 

21 

 

1.500rpm por 5 min a 10oC, o sobrenadante foi descartado e as células, lisadas 

em 200uL de tampão de lise A (Hepes 20mM, NaCl 150mM, glicerol 10%, Triton 

1%, EGTA 1mM, MgCl2 1.5mM pH=7,2-7,4), contendo inibidores de protease 

([leupeptina (1µg/mL), aprotinina (1µg/mL), PMSF (phenylmethane-

sulfonylfluoride, 1mM)]) por 30 min a 4oC. Os lisados foram ao sonicador por 6 

min e centrifugados a 12.000rpm por 10 min a 4oC. O sobrenadante foi estocado 

a -80oC até o uso. O lisado contendo 40 μg - 60μg de proteína foi incubado com 

tampão de amostra contendo β-mercaptoentanol por 30 min a 25oC e depois 

fervido por cinco min. As amostras foram submetidas a eletroforese em gel de 

poliacrilamida 10% (30mA/gel por1h30). As proteínas foram transferidas para 

membrana de nitrocelulose (100mA por 1h) por sistema úmido, seguido de 

bloqueio da membrana por 1h com 5% de leite desnatado. As membranas foram 

incubadas a 4oC por 15h a 18h com os anticorpos primários e, em seguida, 

lavadas três vezes com TBS-T (Tris 10mM, NaCl 150mM, tween 0,1%) e 

incubadas com o anticorpo fluorescente donkey anti-mouse, anti-rabbit ou anti-

goat IRDyeR 800 CW por 1h sob agitação a 25oC. Após três lavagens com TBS-

T, procedeu-se à revelação no equipamento Odyssey® (LI-COR). As análises e 

quantificação das bandas foram feitas, utilizando o programa do LICOR. Os 

anticorpos foram diluídos em TBST 1:1.000-1:5.000: anti-eNOS (610297, BD®), 

anti-PDI (RL90, Thermo scientific®), anti-GRP78 (ab21685, Abcam®), anti-

GRP94 (ab52031, abcam®), anti-HSP70 (3A3, Abcam®), antianexina A2 

(ab185957, abcam®) e antibeta actina (AC-74, Sigma®).  

 

3.3.2  Hipóxia 

  

  As células foram submetidas a hipóxia (Figura 9), colocadas em uma 

câmara que simula um meio sem oxigênio, dentro de uma estufa (Figura 10), 

com 5% de CO2 e 1% de O2 (Figura 11). As culturas com confluência maior que 

80% foram colocadas na estufa por períodos de vinte e quatro horas(54).
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Figura 9 - Protocolo de hipóxia 

Abreviaturas: NO= óxido nítrico 

                         

Figura 10 - Câmara de hipóxia 

Figura 11- Controladores de CO2 e O2, respectivamente 5% e 1% 

 

3.4   Análise estatística 

 

 Utilizado o software GraphPad Prism 5.0, foram realizados: análise de 

variância de uma via (ANOVA) com teste pós-teste Newman-Keuls, para 

comparações entre três ou mais grupos; teste t pareado, para as comparações 

entre dois dados na mesma amostra. Em ambos os casos, o nível de 

significância foi 0,05. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Resultados 
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4.1  Culturas extraídas dos trombos  
 
 Nas extrações foram obtidas células com morfologia de endoteliais e 

miofibroblasto (Figura 12).  

 

Figura 12- Fotos das culturas das células extraídas dos trombos  
 

  

 Na Figura 13 observam-se as fotos das culturas de dois pacientes do 

grupo HPTEC e do controle (CE).  

 

Figura 13- Fotos das culturas de dois pacientes com HPTEC e CE  
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4.2  Marcação das culturas 

 

Foram realizados experimentos de marcação nas culturas de células de 

artérias pulmonares de pacientes com HPTEC, analisadas posteriormente em 

citometria de fluxo. Ocorreu marcação com CD31 em 99,7% das culturas e CD90 

em menos de 1%.  

Na Figura 14 nota-se que a marcação do grupo HPTEC foi a mesma que 

a de CE.   

 

 

 
Figura 14- Marcação de CD31e CD90, analisadas em citometria de fluxo  

Abreviaturas: CE = células endoteliais / HPTEC = hipertensão pulmonar 

tromboembólica crônica / CD31 = cluster de diferenciação 31 / CD90 = cluster 

de diferenciação 90.  

 

 

4.3  Experimentos com shear stress  
 

Na comparação entre a condição estática (ausência de fluxo) e a 

condição que simula o alto fluxo, shear stress de 15 dynes/cm2, observa-se um 

alinhamento das células nas culturas dos pacientes portadores de HPTEC e do 

controle (Figura15). No fluxo de 5 dynes/cm2 não se verifica esse comportamento 

em nenhuma das culturas. Todas as fotos foram tiradas após vinte e quatro horas 

de shear (Figura 15).   
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Figura 15- Foto com morfologia dos grupos CE e HPTEC (condições: 

estática, 5 dynes/cm2, sem alinhamento e shear 15 dynes/cm2, com alinhamento 

ao fluxo)  
Abreviaturas: CE = células endoteliais / HPTEC = hipertensão pulmonar tromboembólica 

crônica. 

 

 

 A Figura 16 mostra os resultados da quantificação intracelular da 

proteína eNOS, do nitrito no meio condicionado e de anexina V. Na condição 

estática há uma diferença de 50% na expressão de eNOS no grupo HPTEC 

(Figuras 16 A e B). No controle houve elevação significativa dos níveis desta 

proteína após shear stress de alto fluxo laminar. Nas células HPTEC a expressão 

da eNOS elevou-se na condição de baixa e alta magnitude. No entanto, quando 

analisamos a resposta de HPTEC 15 comparada à do controle submetido à 

mesma condição, evidencia-se menor expressão dessa proteína. Na dosagem 

de nitrito (Figura 16 C), observaram-se valores menores nas células HPTEC na 

condição estática. Quando submetidos a estímulo, os dois grupos aumentaram 

as expressões. Na análise de morte celular por anexina V (Figura 16 D), não 

ocorreram diferenças.   
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Figura 16- Efeito do shear stress na expressão proteica de eNOS, produção 
de NO e na morte celular  
(A) Quantificação de eNOS intracelular e normalizada por ß-actina, por western blot, 

nas condições: estática, shear stress 5 dynes/cm2 e 15 dynes/cm2 durante vinte e quatro 

horas.  

(B) Quantificação de eNOS, colunas representam a média ± erro padrão (n=7)  

(*) CE vs CE 15 e CE vs HPTEC (#) HPTEC 5 vs CE 15 (&) CE 15 vs HPTEC 15 p <0,05 

(ANOVA com pós-teste Newman-keuls).  

(C) Produção de nitrito (NO2-uM), nas condições: estática, shear stress 5 dynes/cm2 e 

15 dynes/cm2 durante vinte e quatro horas (n=7)  

(*) CE vs CE 15 / HPTEC vs HPTEC 15 p <0,05 (ANOVA com pós-teste Newman-keuls).  

(D) Quantificação de anexina V das culturas CE e HPTEC na condição estática. Não 

ocorreram diferenças na morte celular, nos dois grupos.   

 

Abreviaturas: NO2-uM = dosagem de nitrito / CE = células endoteliais na ausência de 

fluxo/HPTEC = hipertensão pulmonar tromboembólica crônica ausência de fluxo/CE 5 = 

células endoteliais expostas a 5 dynes/cm2/HPTEC 5 = células do grupo hipertensão 

pulmonar tromboembólica crônica expostas a 5 dynes/cm2 /CE 15 = células endoteliais 

expostas a 15 dynes/cm2 / HPTEC 15 = células do grupo hipertensão pulmonar 

tromboembólica crônica expostas a 15 dynes/cm2.          
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Para melhor entendimento da expressão de eNOS foram analisadas 

algumas das etapas de sua ativação, a partir da avaliação de caveolina 1. 

Analisada somente na condição estática, não houve diferenças entre ela e as 

células controle (Figura 17 A). Ainda nesta avaliação da eNOS, foi estudada a 

expressão de HSP90 e Alpha 5 integrina (Figura 17 B). Ocorreu uma diferença 

significativa na expressão de HSP90 e nenhuma diferença em Alpha 5 integrina 

(Figura 17 B).   

 

 

Figura 17- Expressão de caveolina 1, Alpha 5 integrina e HSP90 na 
condição estática  

(A) Quantificação de caveolina 1 intracelular e normalizada por ß-actina, por meio de 

western blot e colunas representam a média ± erro padrão (n = 6). 

(B) Quantificação de Alpha 5 integrina e HSP90, normalizadas por ß-actina, por meio 

de western blot e colunas representam a média ± erro padrão (n=6).  

(*) CE vs HPTEC p <0,05 (ANOVA com pós-teste Newman-keuls). 

Abreviaturas: HSP90 = Heat Shock Protein 90/CE = células endoteliais na ausência de 

fluxo/HPTEC = hipertensão pulmonar tromboembólica crônica ausência de fluxo.  
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Na avaliação da proteína GRP94 (Figura 18), envolvida no processo de 

ativação da eNOS, a quantificação intracelular na condição estática do grupo 

HPTEC foi 50% menor quando comparado ao controle. No shear as células do 

grupo HPTEC 15 e 5 respondem com valores menores do que as células do 

controle. Na comparação entre os grupos CE 15 e HPTEC 15, a expressão foi 

menor nas culturas dos pacientes.  

 

 

 

Figura 18- Efeito do shear stress na expressão proteica de GRP94  
(A) Quantificação de GRP94 intracelular e normalizada por ß-actina, por meio de 

western blot, nas condições: estática, shear stress 5 dynes/cm2 e 15 dynes/cm2 durante 

vinte e quatro horas. 

(B) Quantificação de GRP94, colunas representam a média ± erro padrão (n=7)         

(*) CE vs HPTEC (#) HPTEC 5 vs CE 15 (&) CE 15 vs HPTEC 15 p <0,05 (ANOVA com 

pós-teste Newman-keuls). 

Abreviaturas: GRP94 = Glucose-regulated protein 94/CE = células endoteliais na 

ausência de fluxo/HPTEC = hipertensão pulmonar tromboembólica crônica ausência de 

fluxo/CE 5 = células endoteliais expostas a 5 dynes/cm2/HPTEC 5 = células do grupo 

hipertensão pulmonar tromboembólica crônica expostas a 5 dynes/cm2 /CE 15 = células 

endoteliais expostas a 15 dynes/cm2 / HPTEC 15 = células do grupo hipertensão 

pulmonar tromboembólica crônica expostas a 15 dynes/cm2.      
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Na quantificação intracelular de GRP78 (Figuras 19 A e B), nota-se na 

condição estática uma tendência de diminuição no grupo HPTEC quando 

comparada ao controle. No shear de baixa magnitude, os níveis foram 

semelhantes nos dois grupos. Entretanto, na condição que simula o alto fluxo, a 

quantificação foi menor quando comparada às células do controle (CE 15). Na 

expressão de PDI (Figura 19 A e C) não houve diferença em nenhuma das 

condições.  

 

 
Figura 19- Efeito do shear stress na expressão proteica de GRP78(BIP) e 
PDI  
(A) Quantificação de GRP78 e PDI intracelular e normalizada por ß-actina, por western 

blot, nas condições: estática, shear stress 5 dynes/cm2 e 15 dynes/cm2 durante vinte e 

quatro horas. 

(B) Quantificação de GRP78, colunas representam a média ± erro padrão (n=7)   
      (*) CE vs CE 15 (#) HPTEC 5 vs CE 15 (&) CE 15 vs HPTEC 15 p <0,05 (ANOVA 
com pós-teste Newman-keuls). 

(C)  Quantificação de PDI intracelular/ß-actina nenhuma diferença foi encontrada. 

Abreviaturas: GRP78 = Glucose-regulated protein 78/PDI = Dissulfeto isomerase 
proteica/CE = células endoteliais na ausência de fluxo/HPTEC = hipertensão pulmonar 
tromboembólica crônica ausência de fluxo/CE 5 = células endoteliais expostas a 5 
dynes/cm2/HPTEC 5 = células do grupo hipertensão pulmonar tromboembólica crônica 
expostas a 5 dynes/cm2 /CE 15 = células endoteliais expostas a 15 dynes/cm2 / HPTEC 
15 = células do grupo hipertensão pulmonar tromboembólica crônica expostas a 15 
dynes/cm2. 
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Na avaliação de HSP70 intracelular (Figura 20 A e B), na condição 

estática, a expressão está diminuída nas células do grupo HPTEC. No shear de 

alto e baixo fluxo, a quantificação nas células dos pacientes (HPTEC 15 e 5) foi 

menor que na do controle (CE 15 e 5). Na análise somente das células dos 

pacientes, no fluxo de alta magnitude, a expressão foi menor ainda.   

 

 
Figura 20- Efeito do shear stress na expressão proteica de HSP70  
(A) Quantificação de HSP70 intracelular e normalizada por ß-actina, por western blot, 

nas condições: estática, shear stress 5 dynes/cm2 e 15 dynes/cm2 durante vinte e quatro 

horas. 

(B) Quantificação de HSP70, colunas representam a média ± erro padrão (n=7) 

(*) CE vs CE 15 (#) HPTEC vs CE 15 (&) CE 15 vs HPTEC 15 p <0,05 (ANOVA com 

pós-teste Newman-keuls). 

Abreviaturas: HSP70 = Heat Shock Protein 70/CE = células endoteliais na ausência de 

fluxo/HPTEC = hipertensão pulmonar tromboembólica crônica ausência de fluxo/CE 5 = 

células endoteliais expostas a 5 dynes/cm2/HPTEC 5 = células do grupo hipertensão 

pulmonar tromboembólica crônica expostas a 5 dynes/cm2 /CE 15 = células endoteliais 

expostas a 15 dynes/cm2 / HPTEC 15 = células do grupo hipertensão pulmonar 

tromboembólica crônica expostas a 15 dynes/cm2. 
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 Na expressão da anexina A2 (Figura 21), existe uma tendência de níveis 

mais altos no estático no Grupo HPTEC. No shear as células dos pacientes não 

apresentaram aumento das expressões da A2. No controle ocorreu uma 

elevação discreta no alto e no baixo fluxo.  

 

Figura 21- Efeito do shear stress na expressão proteica da anexina A2    

(A) Quantificação de anexina A2 intracelular e normalizada por ß-actina, por western 

blot, nas condições: estática, shear stress 5 dynes/cm2 e 15 dynes/cm2 durante vinte e 

quatro horas. 

(B) Quantificação de anexina A2, colunas representam a média ± erro padrão (n=7). 

(*) CE vs HPTEC 5 p <0,05 (ANOVA com pós-teste Newman-keuls). 

 

Abreviaturas: CE = células endoteliais na ausência de fluxo/HPTEC = hipertensão 

pulmonar tromboembólica crônica ausência de fluxo/CE 5 = células endoteliais expostas 

a 5 dynes/cm2/HPTEC 5 = células do grupo hipertensão pulmonar tromboembólica 

crônica expostas a 5 dynes/cm2 /CE 15 = células endoteliais expostas a 15 dynes/cm2 / 

HPTEC 15 = células do grupo hipertensão pulmonar tromboembólica crônica expostas 

a 15 dynes/cm2. 
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Na avaliação imuno-histoquímica da parte interna da artéria pulmonar 

dos portadores de HPTEC foram realizadas marcações com HSP70 e anexina 

A2. Os achados demonstraram uma diminuição na expressão da HSP70. Porém, 

na anexina A2, ocorreu um aumento da expressão. Nos dois casos os resultados 

foram comparados com artéria pulmonar de doadores de transplante pulmonar 

(Figura 22).  

 
Figura 22- Marcação por imuno-histoquímica com HSP70 e anexina A2 na 
parte interna da artéria pulmonar dos portadores de HPTEC e artéria 
pulmonar de doadores de transplante pulmonar (controle) 
 

(A) Marcação por imuno-histoquímica com HSP70 

(B) Colunas representam a média ± erro padrão (n = 7 HPTEC/n = 4 controle)  

       (*) Controle vs HPTEC p<0.05 (teste t não pareado).   

 

(C) Marcação por imuno-histoquímica com anexina A2  

(D) Colunas representam a média ± erro padrão (n = 7 HPTEC/n = 4 controle)  

        (*) Controle vs HPTEC p<0.05 (teste t não pareado).   

 

Abreviaturas: HSP70 = Heat Shock Protein 70 / HPTEC = hipertensão pulmonar 

tromboembólica crônica. 
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4.4  Experimentos submetidos à hipóxia 

 

A hipóxia tem um papel na fisiopatologia das doenças pulmonares. Foi 

avaliada a dosagem de nitrito pós vinte e quatro horas de hipóxia e seu valor 

comparado com o das culturas que permaneceram em normóxia. Estes 

resultados estão expressos na figura 23, onde é observada uma diminuição de 

nitrito após a hipóxia nos dois grupos. Entretanto, a hipóxia não foi capaz de 

identificar diferenças entre as células CE x HPTEC. Uma avaliação experimental, 

colocando as culturas após vinte e quatro horas de hipóxia no aparelho de shear, 

não demonstrou resultados diferentes das culturas que não foram colocadas na 

hipóxia.  

 

 

Figura 23- Quantificação da produção de NO do meio condicionado pré e 
pós vinte e quatro horas de hipóxia  
 

Quantificação de nitrito no meio condicionado representando média ± erro 

padrão.  Não houve diferença estática (n=4).  
Abreviaturas: CE N = células endoteliais em normóxia / CE H = células endoteliais em 

hipóxia / HPTEC N = hipertensão pulmonar tromboembólica crônica em normóxia / 

HPTEC H = hipertensão pulmonar tromboembólica crônica em hipóxia / NO2-uM = 

dosagem de nitrito.  
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Estudo recente sugere que o hiperfluxo pulmonar per se possa induzir o 

remodelamento vascular(55), que consiste de proliferação celular e disfunção 

endotelial(9), mesmo sem o desenvolvimento de HP(55). Entretanto, nem todos os 

mecanismos envolvidos neste processo foram identificados, e os que já o foram 

precisam ser mais bem avaliados(9). O estudo das células presentes na artéria 

pulmonar pode contribuir com informações importantes para melhor 

entendimento de todo o processo de alteração vascular.  Em razão da retirada 

de trombos de pacientes portadores de HPTEC, é possível extrair partes da 

artéria pulmonar, como a região da íntima onde existem células endoteliais. 

Entretanto, é importante destacar que não há um método específico sobre a 

forma de extração dessas células, em maior parte desenvolvido a partir de 

estudos relacionados a artérias não pulmonares. Diante disto adaptou-se um 

protocolo usado para extração de células endoteliais coronárias(52). Porém, a 

parte interna (íntima e muscular) das artérias pulmonares obtidas por TEAP é 

diferente da parte interna das artérias coronárias oriundas de cirurgias cardíacas. 

O material da primeira é mais fragmentado, tem o trombo aderido à parede do 

vaso, características que dificultam a retirada das células endoteliais. Foi o 

primeiro grande desafio desta pesquisa, padronizar uma forma de extração 

eficaz e confiável.  

 Neste estudo, as células com morfologia endotelial foram incubadas com 

CD31(2), um conhecido marcador positivo para este tipo celular; como controle 

negativo foi usado o CD90, que serve na identificação de células 

mesequimais(56). Nos dois grupos, HPTEC e controle, encontraram-se 

praticamente 100% de marcação para CD31 e nenhum para CD90 (Figura 14), 

confirmando que as células extraídas dos trombos tinham características 

endoteliais. Além dos resultados positivos e semelhantes das marcações com 

CD31 nas culturas, os achados de expressão de eNOS e de óxido nítrico deixam 

claro que se trata de células endoteliais extraídas de artérias pulmonares.  

 Há muitos anos já se sabia que a presença de trombos na circulação 

pulmonar promovia uma redistribuição do sangue para um território 

desobstruído, induzindo um aumento da tensão nesses vasos(15), entretanto 

ainda existem dúvidas de quais são as consequências dessas mudanças de 

fluxo. Na região da íntima dessas artérias, existe a expressão de proteínas, 

importantes reguladores da proteostase celular(28), que agem estimuladas pelo 
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fluxo sanguíneo e, dependendo deste, podem provocar maior ou menor 

liberação de NO(57).  Para mimetizar os diversos fluxos, as culturas foram 

colocadas no aparelho de shear stress em diferentes magnitudes (Figura 15). A 

partir deste procedimento foi possível dosar a expressão de proteínas em 

condições que simulam alto e baixo fluxo, reproduzindo o que ocorre na artéria 

pulmonar de portadores de HPTEC.  

 No estudo da via de expressão do NO, a eNOS exerce papel 

fundamental, e seus valores no grupo HPTEC foram reduzidos (Figura 16 A e 

B). Os dois grupos, quando submetidos a estímulo mecânico, apresentaram uma 

elevação da expressão na magnitude de 5 dynes/cm2, porém no grupo HPTEC 

o aumento foi duas vezes maior quando comparado com a condição similar à 

ausência de fluxo, enquanto no grupo CE observou-se um pequeno incremento 

(Figuras 16 A e B). Na magnitude de 15 dynes/cm2 ocorreu uma perda de 

resposta das células HPTEC, enquanto o grupo controle produziu aumentos 

duas vezes maiores quando comparada a condição estática (Figura 16 A e B). 

Tal fato demonstra um sinal de disfunção endotelial relacionada ao fluxo, 

corroborando a descrição de que aqueles de maior magnitude seriam mais 

prejudiciais na HPTEC(9).  

 Caveolina-1, alpha 5 integrina e HSP90 são proteínas importantes para 

ativação da eNOS(35, 58) que, analisadas em condições que simulam ausência de 

fluxo (Figura 17), apresentam apenas HSP90 com valores reduzidos na HPTEC 

(Figura 17 B). Estes achados sugerem uma nova forma de avaliar a disfunção 

endotelial desta doença.  

 Para melhor caracterização da via de ativação da eNOS, foi estudada a 

expressão de GRP94 no RE que, na condição estática, apresentou valores 

menores no grupo HPTEC (Figura 18). Em situações que simulam o alto fluxo 

foi encontrada uma redução ainda maior, demonstrando de forma mais clara a 

interferência desta condição na disfunção endotelial (Figura 18).  

 A produção de NO consiste numa função importante da célula 

endotelial(35) , alterada nos diferentes tipos de HP(59). Vale destacar que tanto as 

células endoteliais sem doença (CE), quanto as dos pacientes com HPTEC 

apresentaram comportamento semelhante, com aumento da produção de NO 

quando submetidas a situações que simulam diferentes fluxos, com valores 

ainda maiores no de alta magnitude nos dois grupos (Figura 16 C). Nesta 
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condição, a explicação para este resultado é que existem outras vias de ativação 

para a liberação de NO(57), além da eNOS, e que não foram estudadas neste 

modelo. Outro fator importante é que as culturas foram submetidas a estímulo 

por um período de vinte e quatro horas, entretanto se desconhece quais seriam 

os resultados, caso fossem submetidas a exposições mais prolongadas em 

situações que simulassem alto fluxo. A permanência por maior tempo a fluxos 

sanguíneos elevados, antes da TEAP, parece ser pior in vivo, pois promove 

maior disfunção endotelial e quadro hemodinâmico mais acentuado, com piores 

resultados ao tratamento cirúrgico(60). Entretanto, este protocolo de estudo não 

foi desenhado para testar esta hipótese.  

As proteínas de choque térmico apresentam funções importantes na 

proteostase vascular(24). Em estudos relacionados à arteriosclerose, a HSP70 é 

descrita com função protetora importante, agindo na diminuição do processo 

inflamatório que promove a formação da placa de ateroma(42). Recentemente foi 

descrita a ação da HSP70 intracelular em culturas de fibroblastos de pacientes 

com fibrose pulmonar idiopática, na qual se observou que a diminuição desta 

proteína contribuiu para o processo fibrótico nos pulmões(61). Nesta pesquisa, no 

grupo HPTEC, encontrou-se redução da quantidade de HSP70 tanto em cultura 

celular como na imuno-histoquímica do tecido (Figuras 20 e 22). Deve-se 

ressaltar que em alto fluxo (shear stress de 15 dynes/cm2) os valores obtidos 

foram ainda menores. Estes resultados sugerem que nestas circunstâncias a 

resposta celular se esgota, mostrando, portanto, mais um sinal de disfunção 

endotelial em pacientes portadores de HPTEC.  

Outros estudos demonstraram que as proteínas de choque térmico 

(HSP) podem passar para a superfície da membrana celular e interagir com o 

sistema de vigilância imunológica ou para o meio extracelular(62, 63). A HSP 70 

tem a capacidade de migrar para o plasma, porém o mecanismo pelo qual isto 

acontece permanece incerto. Foi descrito que a intensidade do shear stress nas 

células endoteliais da circulação sistêmica tem relação com esta liberação(64). 

Em doenças como síndrome coronariana aguda, aterosclerose associada à 

hipertensão arterial e insuficiência cardíaca(42, 63, 65, 66), a HSP70 apresenta efeito 

cardioprotetor(62), e a dosagem plasmática desta proteína revela que valores 

mais baixos são relacionados com pior prognóstico. Estes dados sobre HSP70 
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extracelular nas doenças cardiovasculares e os resultados de menor expressão 

desta proteína, obtidos no grupo HPTEC, sinalizam para a necessidade de 

investigar quais valores plasmáticos da HSP70 seriam mais adequados para sua 

utilização clínica. Também seria interessante realizar projetos de pesquisa que 

pudessem determinar a eventual relação de seus valores com o prognóstico de 

pacientes com HPTEC. Estudos futuros poderiam comparar os resultados 

obtidos no sangue da artéria pulmonar no pré e pós-operatório de pacientes 

submetidos à TEAP aos coletados, no mesmo momento, em vasos periféricos. 

Em caso de concordância, abre-se a possibilidade de obter esta informação 

sobre HSP70 de maneira menos invasiva e de maior praticidade clínica.                                   

     Novos protocolos também avaliariam os níveis desta proteína como 

fator de gravidade da doença, comparando-a, por exemplo, a medidas 

hemodinâmicas, como débito cardíaco e resistência vascular pulmonar, que são 

marcadores importantes de comprometimento da circulação pulmonar. 

Dependendo dos resultados encontrados, poder-se-ia pensar no uso de HSP70 

extracelular como biomarcador da doença. Ampliar esta pesquisa para outras 

formas de HP seria promissor e, eventualmente, contribuiria para a orientação 

desses pacientes.  

A GRP78 é outra proteína do RE com ação protetora(44). Sua função é 

descrita como semelhante à HSP70, com expressão relacionada ao fluxo 

sanguíneo ao qual o sistema está submetido; sua quantificação poderia ser um 

marcador do stress sofrido pelo RE na doença arteriosclerótica(67). Em um estudo 

experimental(68), com infusão de monocrotalina para induzir HP, foi demonstrado 

que existe stress do RE já na fase inicial, com aumentos da expressão de GRP78 

após o terceiro dia do início das infusões. Com este resultado ficou evidenciado 

que as alterações sofridas pelo RE podem ocorrer antes da identificação do 

aumento da pressão na artéria pulmonar(68). Em nosso estudo, os valores de 

GRP78 (Figuras 19 A e B) aumentaram nos dois grupos quando submetidos a 

stress mecânico, apontando que as culturas responderam ao fluxo a que foram 

submetidas. No shear de baixa intensidade, os valores foram semelhantes aos 

do controle; porém, na alta magnitude, mostraram resultados inferiores nas 

culturas dos pacientes com HPTEC. Diante desse achado sugere-se que o 

sistema de shear tenha estimulado stress do RE, que refletiu aumento de 



5 Discussão  
 

40 

 

GRP78; portanto, mais uma vez, em situações características de altos fluxos, 

ocorreu um esgotamento da resposta celular. Tal alteração também pode ser um 

sinal importante do comprometimento das células endoteliais nas artérias 

pulmonares dos pacientes com HPTEC.  

Dentro do RE e com papel importante no processo inicial da coagulação, 

existe a PDI, com função moduladora para outras proteínas na formação do 

trombo(46). Estudar sua expressão neste modelo poderia trazer informações 

relevantes do processo inicial de sua formação, entretanto não foram 

encontradas diferenças entre os grupos estudados (Figuras 19 A e C). Porém, 

devemos considerar que, na maioria das vezes, na HPTEC, o trombo é originário 

dos membros inferiores, migra e impacta a artéria pulmonar, não existindo, 

portanto, uma ação direta dos vasos pulmonares em sua formação. A relação 

entre a trombose in situ pulmonar e a PDI ainda merece investigação mais 

aprofundada.  

 No processo microvascular do complexo de fibrinólise, a anexina A2 é a 

proteína responsável pela ativação do plasminogênio para a produção de 

plasmina e consequente formação do trombo(47). Por este motivo, estudar os 

processos envolvidos na dissolução dos coágulos torna-se interessante e pode 

fornecer informações importantes da fisiopatologia da HPTEC. Na marcação 

imuno-histoquímica do tecido com anexina A2, foi encontrado um aumento da 

expressão, levando à ideia de que a presença do trombo na artéria pulmonar 

poderia estimular o sistema à fibrinólise (Figura 22). Nas culturas ocorreu o 

mesmo resultado somente em situações que simulam o baixo fluxo (Figura 21), 

nas outras análises não houve diferenças. Estes achados expõem a 

necessidade de um estudo mais aprofundado do complexo de fibrinólise, 

composto por uma série de mediadores que não foram avaliados neste 

protocolo. 

 A relação entre a HPTEC e a hipóxia já foi demonstrada previamente(69), 

entretanto a descrição de alterações na microvasculatura pulmonar é mais 

recente, pelo estudo dos vasos pulmonares por meio de biópsia de pulmão 

realizada concomitantemente à TEAP(70). No estudo de Jujo e colaboradores(70), 

foi possível associar a gravidade da arteriopatia pulmonar com a pressão parcial 

de oxigênio (PaO2), revelando que quanto mais graves as alterações na artéria 
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pulmonar, menor a concentração de oxigênio(70). Nesta pesquisa as culturas 

foram submetidas à hipóxia por vinte e quatro horas e foi possível notar uma 

diminuição da produção de NO nos dois grupos, quando comparados à normóxia 

(Figura 23); entretanto não foram observadas diferenças entre as culturas 

controle e HPTEC. Também foram realizadas avaliações experimentais pela 

colocação das células por vinte e quatro horas na hipóxia antes da realização do 

stress mecânico. Entretanto, quando foi avaliada a expressão de eNOS, não 

foram observados resultados diferentes, razão pela qual optou-se por não 

prosseguir com esta parte do experimento. Uma das explicações para os 

resultados não serem diferentes das culturas não colocadas em hipóxia 

previamente é que os experimentos eram feitos de forma separada, ou seja, 

primeiro as culturas eram colocadas na hipóxia e, posteriormente, no stress 

mecânico. O ideal seria a realização concomitante de hipóxia + shear; porém, 

tecnicamente, tal ensaio não foi possível.  

 Desde que Sakao e colaboradores(2) identificaram que as células 

extraídas dos trombos de indivíduos com HPTEC eram diferente das normais, 

um novo conceito fisiopatológico começou a ser discutido. Ficou clara a 

necessidade do estudo das diversas proteínas envolvidas na proteostase celular, 

da mesma maneira como já foi realizada em outras doenças pulmonares que 

acarretam stress das vias respiratórias, como o enfisema e a asma(71). Embora 

os dados precisem ser confirmados in vivo, o melhor entendimento da disfunção 

endotelial que ocorre nos pacientes com HPTEC é muito importante para que se 

possa lidar com esta grave doença pulmonar circulatória. A perda de resposta, 

decorrente da alteração da função celular em situação de alto fluxo, pode estar 

relacionada a doença mais grave, decorrente de um importante 

comprometimento da proteostase celular.  

 Entre as limitações desta pesquisa, deve-se destacar a pequena 

quantidade de culturas analisadas, situação que pode ser explicada pelo grande 

número de repetições necessárias para confirmação dos resultados e para a 

padronização de métodos ainda pouco utilizados em trabalhos com células 

endoteliais de artérias pulmonares. É relevante citar que este protocolo não tem 

a abrangência necessária para avaliar todas as vias de ativação da eNOS e não 

pode explicar a razão de existir uma diminuição da expressão desta proteína em 

portadores de HPTEC com produção de NO mantidas.  
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 Neste estudo, apesar das dificuldades encontradas, o esclarecimento de 

novos mecanismos fisiopatológicos envolvidos na disfunção endotelial de 

células de artérias pulmonares da população estudada foi muito importante. Este 

resultado contribui para melhor entendimento deste processo, possivelmente 

ajude a encontrar outros marcadores de sobrevida e novas vias de tratamento 

desta doença.   

 Sabe-se que a TEAP é a melhor terapêutica para esta afecção, porém 

em alguns pacientes ela não é possível e, em outros, mesmo após o 

procedimento cirúrgico, persiste HP residual, piorando a qualidade de vida e 

limitando o prognóstico. Diante deste fato, entender melhor a fisiopatologia da 

HPTEC pode produzir melhor tratamento para esses indivíduos na prática clínica 

diária e proporcionar vida mais longa e de qualidade para esses pacientes.  
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 1 - A avaliação morfológica revelou que as células retiradas dos 

portadores de HPTEC são endoteliais, com marcação positiva para CD31.  

 

 2 - Do ponto de vista funcional, as células apresentaram sinais de 

comprometimento da homeostase proteica, evidenciados pela diminuição da 

expressão de eNOS e HSP90. A alteração da proteostase ficou mais evidente 

pela perda de resposta da eNOS, HSP70, GRP78 e GRP94, quando utilizado 

shear stress de alta magnitude. De maneira semelhante ao encontrado nas 

culturas, houve redução da expressão de HSP70 no tecido de artérias 

pulmonares de portadores de HPTEC. Na avaliação dos mesmos vasos para 

marcação com anexina A2, observou-se aumento da expressão, sugerindo 

estímulo ao complexo de fibrinólise. A hipóxia reduziu a produção de NO, mas 

sem diferenciar os grupos celulares investigados.  
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7.1 Anexo A: Aprovação do Projeto de Pesquisa 
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