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RESUMO
BURIN, S.M. Efeito da L-aminoácido oxidase de Calloselasma rhodostoma (CRLAAO) na indução de apoptose e modulação de microRNAs em células Bcr-Abl
positivas. 2015. 131f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de
Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2015.
A leucemia mielóide crônica (LMC) é uma doença mieloproliferativa clonal caracterizada
pela presença do cromossomo Philadelphia e o oncogene BCR-ABL1. Este oncogene
codifica a oncoproteína Bcr-Abl com atividade tirosina-quinase constitutiva. A proteína
Bcr-Abl é responsável pela resistência das células leucêmicas a apoptose. Atualmente, os
pacientes com LMC são tratados com os inibidores de tirosina-quinase - mesilato de
imatinibe, dasatinibe e nilotinibe. Apesar de o tratamento ser eficiente, pacientes em fases
avançadas e mesmo na fase crônica da doença, apresentam resistência à terapia. Desta
forma, novos fármacos devem ser investigados para melhorar o tratamento da LMC. As
L-aminoácido oxidases (LAAOs) têm sido descritas como substâncias citotóxicas e
indutoras de apoptose. Assim, o principal objetivo do presente estudo foi investigar o
potencial antitumoral da LAAO isolada da serpente Calloselasma rhodostoma (CRLAAO) nas células Bcr-Abl positivas. Avaliou-se a citotoxicidade da CR-LAAO nas
linhagens HL-60 (linhagem Bcr-Abl negativa), HL-60.Bcr-Abl, K562 e KCL22
(linhagens Bcr-Abl positivas) e nas células mononucleares (MNC) de sangue periférico
de indivíduos saudáveis, na presença ou ausência da catalase. Para investigar os
mecanismos da ação citotóxica da CR-LAAO, realizou-se os ensaios de indução de
apoptose por meio da quantificação das percentagens de núcleos hipodiplóides e anexina
V-FITC, nas linhagens celulares e nas células MNC de indivíduos saudáveis e pacientes
com LMC. Avaliou-se também os níveis de expressão das caspases 3, 8 e 9, o potencial
de membrana mitocondrial, danos no DNA e o efeito apoptótico da toxina combinada
com os inibidores de tirosina-quinase nas linhagens Bcr-Abl positivas. Além disso,
investigamos se a CR-LAAO foi capaz de modular a expressão dos apoptomiRs miR-15a,
miR-16, miR-145, miR-26a, hsa-let-7d, miR-142-3p, miR-29c, miR-146a, miR-21, miR130a e miR-130b, assim como das proteínas pro- e anti-apoptóticas Bak, Bax, Bid, Bim,
A1, Bcl-2, c-Flip, Ciap-2 e Mcl-1 nas linhagens Bcr-Abl positivas. Nossos resultados
mostraram que o efeito citotóxico da CR-LAAO foi mais potente nas linhagens Bcr-Abl
positivas em relação às células MNC de indivíduos saudáveis, e está associado ao
peróxido de hidrogênio produzido durante a reação enzimática da CR-LAAO.
Demonstrou-se também que a CR-LAAO induziu apoptose nas linhagens Bcr-Abl
postivas testadas e nas células MNC de pacientes com LMC na fase crônica da doença.
Em todas as linhagens celulares detectou-se danos no DNA, perda do potencial de
membrana e ativação das caspases 3, 8 e 9. A percentagem de apoptose aumentou quando
as células HL-60.Bcr-Abl foram tratadas com a CR-LAAO combinada com os inibidores
de tirosina-quinase. A CR-LAAO modulou a expressão dos apoptomiRs miR-15a, miR16, miR-145, miR-26a, hsa-let-7d, miR-142-3p, miR-29c, miR-21, miR-130a e miR-130b
e de possíveis proteínas alvos nas linhagens Bcr-Abl positivas. Sendo assim, os resultados
obtidos sugerem que a CR-LAAO apresenta uma ação antitumoral capaz de destruir as
células leucêmicas
Palavras – chave: Leucemia mielóide crônica, apoptose, inibidor de tirosina-quinase, Laminoácido oxidase, Calloselasma rhodostoma, apoptomiRs.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. Leucemia Mielóide Crônica

1.1.1. Características gerais, Diagnóstico e Epidemiologia

A leucemia mielóide crônica (LMC) é uma neoplasia mieloproliferativa, resultante
de expansão clonal da célula tronco hematopoética alterada (SAWYERS, 1999; MELO;
BARNERS, 2007; VAIDYA et al., 2011) A LMC foi descrita pela primeira vez em 1845
por Rudolf Virchow e John Hughes Bennett (AN et al., 2010) e representa cerca de 15 a
20 % das leucemias em adultos, com incidência anual de 1 a 2 casos para cada 100.000
pessoas. Acomete principalmente os homens, na proporção de 2:1, em relação às
mulheres (THIENELT et al., 2012; HÖGLUND et al., 2015). A média de idade de
pacientes diagnosticados é normalmente de 60 anos, contudo na África e América Latina,
essa média cai para 45 anos (FERDINAND et al., 2012; CHEREDA; MELO, 2015).
O único fator de risco comprovado para a LMC é a exposição à radiação ionizante
em alta dosagem (CORSO et al., 1995; HEHMANN et al., 2007).
As características clínicas da LMC derivam da proliferação dos precursores
mielóides. Laboratorialmente detecta-se aumento da produção de granulócitos maduros,
culminando em leucocitose exacerbada, hepato e esplenomegalia (CHEN et al., 2010;
THIENELT et al., 2012).
De acordo com os critérios estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) em 2008, a evolução da LMC envolve três fases: fase crônica (FC), fase acelerada
e crise blástica (CB). Cerca de 85 % dos novos casos são diagnosticados na FC, sendo
que aproximadamente 40 % dos pacientes apresentam-se assintomáticos ou com sinais e
sintomas inespecíficos da LMC, como fadiga, sudorese e cansaço. Nesta fase, observa-se
a elevação do número de granulócitos com funções preservadas, associada ou não a
hepato-esplenomegalia e trombocitose (SAWYERS, 1999; MELO; BARNERS, 2007;
THIENELT et al., 2012).
A doença pode progredir para a fase acelerada após meses ou anos, dependendo
principalmente da resposta do paciente ao tratamento instituído na FC. A progressão da
doença é definida pela contagem de blastos no sangue periférico e medula óssea (MO),
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que na fase acelerada está entre 10 e 20%. Nesta fase há também um aumento de
basófilos circulantes. (CHEN et al., 2010; CHEREDA; MELO, 2015).
A crise blástica é caracterizada por elevação do número de blastos, com
porcentagem acima de 20 % no sangue periférico e MO de pacientes. Nessa fase, ocorre
falha na maturação dos precursores mielóides malignos, que frequentemente apresentam
anormalidades citogenéticas que contribuem para a progressão para leucemia linfóide ou
mielóide aguda (CHAUFFAILLE, 2009; CHEREDA; MELO, 2015).
Os mecanismos celulares e moleculares responsáveis pela progressão da FC para a
fase acelerada e posteriormente para a CB são complexos e ainda pouco esclarecidos. No
entanto, a progressão pode ser parcialmente explicada pelo fato de que as células
leucêmicas em fase avançada da doença perdem a capacidade de diferenciação e
apresentam mutações em genes reguladores da apoptose, ciclo celular, resultando na
expansão de células primitivas (blastos) (MELO; BARNES, 2007; CHEREDA; MELO,
2015). Outro fator causal que pode estar envolvido na progressão é o surgimento de novas
anormalidades cromossômicas nas células leucêmicas como a trissomia do cromossomo 8
e a perda da função de genes supressores de tumor o como p16 e o p53 (CHEN et al.,
2010).

1.1.2. Fisiopatologia e tratamentos

A LMC foi o primeiro tipo de leucemia cuja fisiopatologia foi relacionada a uma
anormalidade citogenética, o cromossomo Philadelphia (Ph), descoberto em 1960 por
Nowel e Hungerford (MITELMAN, 1993).
O cromossomo Philadelphia é resultante da translocação cromossômica recíproca
entre os braços longos dos cromossomos 9 e 22. Esta translocação envolve o protooncogene ABL (Abelson leukemia) localizado no cromossomo 9 região q34 e o gene BCR
(breakpoint cluster region) localizado no cromossomo 22 região q11 (Figura 1).
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Figura 1. Esquema representativo de cariótipo com o cromossomo philadelphia.
Adaptada de Vaidya et al. (2011).
A partir da translocação t(9;22)(q34;q11) ocorre o surgimento do neogene BCRABL1, responsável pela codificação da proteína Bcr-Abl, que possui atividade tirosinaquinase (TK) constitutiva (SCORE et al., 2010; COMERT et al., 2013 ). O gene BCRABL1 é observado em todos os casos de LMC e a detecção deste gene, em conjunto com
o Ph positivo, é utilizada para confirmar o diagnóstico da doença. A identificação deste
gene híbrido gerado pelo cromossomo Ph foi considerada importante avanço para a
compreensão da fisiopatologia da LMC (QUINTAS-CARDAMA; CORTES, 2006).
Em células normais, o gene ABL exerce o papel de codificar enzimas com
atividade tirosina-quinase (TK – tyrosine kinase), que são proteínas citoplasmáticas
responsáveis pela transferência de grupos fosfato da molécula de adenosina trifosfato
(ATP) para um resíduo de tirosina de outras proteínas, processo chamado de fosforilação.
A fosforilação é responsável por regular importantes vias de sinalização celular
relacionadas à proliferação e apoptose.
O ponto de ruptura do cromossomo 9 durante a translocação do gene ABL ocorre
sempre no exon a2 (FADERL et al., 1999; VAIDYA et al., 2011) enquantoo gene BCR
apresenta três principais regiões de pontos de quebra denominadas breakpoint cluster
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regions. As translocações originadas destas regiões de quebra do BCR com a região de
quebra do gene ABL resultam em proteínas Bcr-Abl com diferentes pesos moleculares de
190, 210 e 230 kDa.
Nos pacientes com LMC clássica, a quebra no gene BCR ocorre entre os exons b1
e b5, região definida como major breakpoint cluster regions (M-bcr) e devido aos
splicing alternativos, surgem os transcritos b2a2 ou b3a2, originando a proteína quimérica
de 210 kDa (P210Bcr-Abl).
Em pacientes com leucemia linfocítica aguda (LLA), o ponto de quebra ocorre na
região entre os exons e2' e e2, chamada de minor breakpoint cluster region (m-bcr),
resultando no transcrito e1a2, que codifica a proteína P190Bcr-Abl, associada a um pior
prognóstico da doença. O terceiro ponto de quebra, identificado como micro breakpoint
cluster region (µ-Bcr), está localizado entre os éxons 19 e 20, originando o transcrito
e19a2 e a proteína P230Bcr-Abl, associados à leucemia neutrofílica crônica
(VERSCHRAEGEN et al., 1991; CHEREDA; MELO, 2015).
A oncoproteína Bcr-Abl exerce papel central na patogênese da LMC e dentre seus
alvos estão membros das vias de sinalização celular MAPK (mitogen-activated protein
kinase), PI3K/AKT (fosfotidilinositol-3 quinase) e JAK/STAT (Janus kinase/signal
transducers) (KANTARJIAN et al., 2002, NEVIANI et al., 2007; VAIDYA, 2011). A
ativação desregulada destas vias pelo Bcr-Abl é responsável pela transformação da célula
progenitora hematopoética nomal em maligna por meio de três mecanismos principais:
alteração da adesão das células progenitoras no estroma medular, manutenção do
potencial mitogênico e resistência à apoptose. (MELO et al., 2003; THIENELT et al.,
2012; FERDINAND et al., 2012).
Por muitos anos, o tratamento da LMC foi realizado somente por meio de agentes
quimioterápicos como o bussulfano e a hidroxicarbamida (TOHAMI et al., 2012). Em
1970, o transplante alogênico de células-tronco (alloSCT) foi introduzido como a única
terapia curativa para a LMC. No entanto, o alloSCT era bem sucedido apenas em
pacientes com idade inferior a 40 anos, sendo que a média de idade entre os pacientes
diagnosticados era de 60 anos, além do alto número de morbidades devido ao
desenvolvimento da doença do enxerto contra o hospedeiro (HAZNEDAROGLU, 2014).
O tratamento da LMC foi revolucionado em 2001 com a descoberta do mesilato
de imatinibe (MI) ou Glivec, um inibidor da atividade TK da proteína Bcr-Abl. O MI
tornou-se o medicamento de primeira linha do tratamento de LMC para a maioria dos
pacientes diagnosticados na FC (TALPAZ, 2002).
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O MI apresenta como mecanismo de ação, a ligação no sítio catalítico da molécula
Bcr-Abl na região de ligação do ATP, bloqueando a atividade enzimática e levando a
célula leucêmica à morte. Esse fármaco apresenta poucos efeitos colaterais e alta
especificidade, ligando-se quase que exclusivamente a proteína Bcr-Abl (VAIDYA et al.,
2011). O MI demonstrou elevada atividade na FC da LMC, retardando a progressão para
fases mais avançadas e induzindo a remissão hematológica, citogenética e molecular
completas em 98%, 73% e 57% dos pacientes, respectivamente (KANTARJIAN et al.,
2002; DEFILIPP; KHOURY 2015).
Apesar dos avanços obtidos com a utilização do MI no tratamento da LMC, cerca
de 70 a 80% dos pacientes em fase acelerada e CB apresentam resistência à terapia
(TOHAMI et al., 2012). De acordo com Soverini et al. (2011), as maiores taxas de
resistência à terapia estão presentes em pacientes nas fases mais avançadas, contudo cerca
de 25 a 30% dos pacientes em FC podem também ser resistentes ao MI.
Além das alterações que surgem com a progressão da doença, como trissomia do
cromossomo 8, duplicação do Ph e a expulsão do fármaco MI pela célula leucêmica
(DRUKER et al., 2000; JOHN et al., 2004), uma das principais causas desta resistência é
a presença de mutações no sítio catalítico de Bcr-Abl, principalmente a mutação T315I,
presente em cerca de 20% dos pacientes resistentes ao tratamento com o MI (RADICH et
al., 2010, CORTES et al., 2013; BACCARANI et al., 2015).
Nesse contexto, uma das estratégias usadas no tratamento de pacientes com
resistência ao MI é a utilização da segunda geração de inibidores de tirosina-quinase (TKI
– tyrosine kinase inhibitors) como o dasatinibe (DAS) ou sprycel e o nilotinibe (NIL) ou
tasigna (BACCARANI et al; 2014). Embora o DAS e o NIL sejam capazes de agir
contra todas as células com o gene BCR-ABL1, eles não são eficazes em células que
apresentam a mutação T315I (SHAMI; DEININGER, 2012; BRECCIA; ALIMENA,
2014). A terceira geração de TKI como bosutinibe ou busulif e ponatinibe ou ariad
também foram testados para o tratamento dos pacientes resistentes ao MI. Embora sejam
medicamentos mais potentes que o MI, apenas o ponatinibe mostrou-se eficaz nos
pacientes portadores de clones com a mutação T315I (BACCARANI et al., 2014).
De maneira geral, apesar das altas taxas de remissão da doença detectada nos
pacientes com LMC tratados com os TKI, há ainda problemas que precisam ser
contornados como a necessidade de uso contínuo por não serem terapias curativas. O uso
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prolongado promove a diminuição da adesão ao tratamento do paciente à terapia e pode
induzir o aparecimento de clones leucêmicos resistentes (BRECCIA; ALIMENA, 2014).
Assim sendo, faz-se necessária a busca por novos e mais eficazes medicamentos
para o tratamento de pacientes com LMC.

1.2. Apoptose e Leucemia Mielóide Crônica

A apoptose é um processo fisiológico de morte celular programada em eucariotos,
que desempenha papel fundamental durante a embriogênese e no controle do tamanho dos
diferentes tecidos, do crescimento e sobrevida celular, inclusive do sistema
hematopoético (MAURILLO et al., 2001). O processo de apoptose é caracterizado na
célula pela condensação da cromatina celular, integridade da membrana plasmática,
degradação do DNA em fragmentos oligonucleosomais, e por fim, redução no volume e
fragmentação celular, formando os corpos apoptóticos. Como as células em apoptose são
reconhecidas e fagocitadas pelos macrófagos, não há o surgimento de um processo
inflamatório (FADOK et al., 1998; NICOLETTI; RICCARDI, 2006; PEREIRA;
AMARANTE-MENDES, 2011).
A resistência anormal à apoptose pode ocasionar aparecimento de neoplasias e
doenças auto-imunes devido a persistência de células mutantes ou transformadas,
enquanto

que

sua

exacerbação

pode

acarretar

o

surgimento

de

doenças

neurodegenerativas e neuromusculares (RAMENGHI et al., 2000; RATHMELL;
THOMPSON, 2002).
O processo de execução da apoptose acontece pela ativação das caspases, que são
membros de uma família especial de proteases. Em mamíferos já foram identificados 14
tipos de caspases, sendo que nem todas estão envolvidas na apoptose. As caspases 1, 4, 5,
11, 12 e 13 estão envolvidas em processos inflamatórios (LUO et al., 1998; PEREIRA;
AMARANTE-MENDES, 2011).
Estruturalmente, as caspases são proteínas de cadeia simples, caracterizada por um
resíduo de cisteína no sítio ativo e uma especificidade não usual para resíduos de ácido
aspártico. Durante o processo de morte celular, as caspases participam tanto como
iniciadoras (caspases 2, 8, 9 e 10), como também executoras ou efetoras (caspases 3, 6 e
7).
As caspases iniciadoras promovem auto-ativação após agregação com moléculas
adaptadoras como apoptossomo, complexo DISC (Death inducing signaling complex) e
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FADD (Fas-associated death domain), sendo responsáveis pelas alterações bioquímicas
que ocorrem na membrana plasmática, organelas, citoplasma e núcleo das células em
apoptose (MARTIN et al., 1996; CULLEN et al., 2010). As caspases executoras, após
serem ativadas, clivam substratos celulares necessários para o funcionamento normal das
células, como proteínas estruturais do citoesqueleto e proteínas nucleares. Além disso, as
caspases podem ativar enzimas como as DNAses, que clivam o DNA, resultando em
eventos bioquímicos que levam ao surgimento dos fragmentos de DNA oligossomais,
uma das principais características da apoptose (RICCARDI; NICOLETTI, 2006). As
proteínas chamadas IAPs (Inhibitors of apoptosis), como Xiap, Ciap-1 e Ciap-2, inibem a
ativação das caspases (HERR; DEBATIN, 2001).
O processo de apoptose pode ser iniciado por duas vias: a via intrínseca ou
mitocondrial e a via extrínseca ou de receptor de morte (Figura 2).
A apoptose ativada pela via intrínseca é iniciada por vários sinais intracelulares,
tais como, rompimento do citoesqueleto, ausência de fatores de crescimento, hipóxia,
infecção por vírus, bactérias e ação de drogas citotóxicas e envolve a permeabilização da
membrana mitocondrial externa e esta ativação é regulada por proteínas da família Bcl-2
(AMARANTE-MENDES; GREEN 1999; ELMORE, 2007).
As proteínas desta família compartilham um ou mais domínios de homologia do
tipo BH (Bcl-2 homology). As proteínas anti-apoptóticas, como A1, Bcl-2, Bcl-xL, Bcl-w
e Mcl-1 contém os quatro domínios BH1, BH2, BH3 e BH4. As proteínas pró-apoptóticas
Bak, Bax e Bok possuem todos os domínios, exceto o domínio BH4 As proteínas Bad,
Bid, Bik e Bim caracterizam-se apenas pelo domínio BH3 (BH3-only) (CHIPUK et al.,
2010; PARSONS; GREEN, 2010).
Após ativação da via intrínseca, fatores mitocondriais como citocromo c,
Smac/Diablo (second mitochondria-derived activator of caspases"/"direct IAP-biding
protein with a low isoeletic point) e AIF (apoptosis-inducing factor) são liberados para o
citosol. O citocromo c, junto com a molécula Apaf-1 (apoptosis protease-activating
factor-1) e pro-caspase 9 desencadeaim uma série de reações que culminam na formação
de um complexo chamado apoptossomo (ZIVNY et al., 2010). A caspase 9 é então
clivada e ativada, promovendo a ativação das caspases executoras, que irão clivar o
substrato PARP (poly-(ADP-ribose)-polimerase), finalizando o processo de apoptose
(LIU et al., 2015). A molécula Smac/Diablo tem como função paralisar os efeitos de dos
IAPs, colaborando assim para a ativação das caspases. (MASTRANGELO et al., 2015;
ZHANG et al., 2015).
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A via extrínseca é desencadeada pela interação dos receptores de morte (DR –
death receptors) aos seus respectivos ligantes. Os DR (CD95, TNFRI, DR3, DR4, DR5 e
DR6), são moléculas localizadas na superfície das células e apresentam um domínio
extracelular rico em cisteína e um domínio intracelular denominado DD (death domain).
A ligação dos receptores com seus respectivos ligantes, por exemplo, Fas/Fasl
(CD95/CD95L), provoca a trimerização dos DR, recrutando para a membrana duas
moléculas sinalizadoras: a molécula adaptadora FADD e pro-caspase 8, formando o
complexo DISC. A molécula FADD possui dois domínios, o DD e o DED (death effector
domain), sendo que o DD se liga ao DR, enquanto o domínio DED interage com a procaspase 8 (GOLKS et al., 2005; PEREIRA; AMARANTE-MENDES, 2011).
Após o recrutamento, a pro-caspase 8 é ativada em caspase 8, que pode ativar
diretamente a caspase 3 (fase executora da apoptose) ou clivar a proteína Bid, que é
convertida da forma inativa para sua forma ativa, originando a proteína Bid truncada
(tBid). A proteína tBid provoca a abertura dos poros e a despolarização da membrana
mitocondrial, ativando a cascata de apoptose pela via intrínseca. Sendo assim a clivagem
da proteína Bid representa um ponto de conexão entre as fases extrínseca e intrínseca da
apoptose (HENGARTNER, 2000; ZIVNY et al., 2010).
A principal molécula reguladora desta via é a proteína anti-apoptótica c-Flip
(FADD-like ICE inhibitory protein), estruturalmente semelhante à caspase 8. Apesar da
semelhança estrutural, a proteína c-Flip não possui um domínio catalítico ativo, podendo
se ligar ao complexo Fas/FADD sem usar o DD, ou seja, apenas por interações DEDDED, inibindo assim o recrutamento e ativação da pro-caspase 8 (SCAFIIDI et al., 1998;
LI et al., 1998; LUO et al., 1998; BUCUR et al., 2015).
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Figura 2. Representação das duas principais vias de ativação da apoptose. Via
extrínseca ou via de receptor de morte e via intrínseca ou mitocondrial. Adaptada de
Hengartner (2000).
A LMC é um exemplo clássico de doença neoplásica na qual a resistência à
apoptose contribui para a patogênese (CHEREDA; MELO, 2015).
A proteína Bcr-Abl, além de promover a proliferação das células leucêmicas,
parece estar, pelo menos em parte, envolvida na inibição da morte celular, pois inibe a
apoptose por vários mecanismos, como o aumento da expressão de proteínas antiapoptóticas, como Mcl-1 e c-Flip (BUENO-DA-SILVA et al., 2003; CASTRO et al.,
2004).
Estudos relataram que as células derivadas da MO de pacientes com LMC
expressam níveis mais altos dessas proteínas anti-apoptóticas em relação aos indivíduos
saudáveis (LI et al., 2007). Além disso, demonstrou-se também que a oncoproteína BcrAbl interfere na sobrevivência da célula leucêmica por meio da desregulação de proteínas
pró-apoptóticas como Bim, FasL e Bax (BRUMATTI et al, 2003).
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Alguns efeitos da proteína Bcr-Abl foram relacionados diretamente com o
aumento das proteínas anti-apopóticas Bcl-2 e Bcl-xL por meio da ativação das vias PI3K
e STAT5. Um estudo mostrou que a fosforilação da via PI3K/AKT aumentou a afinidade
da proteína pró-apoptótica Bad por outras proteínas, restringindo sua ação como
reguladora de Bcl-2 e Bcl-xL na mitocôndria. (HORITA et al., 2000; SALOMONI et al.,
2000; DE GROOT et al., 2000; NESHAT et al. 2000; CHEREDA; MELO, 2015) .
Apesar do aumento da expressão de proteínas anti-apoptóticas explicarem pelo
menos em parte a razão da resistência das células leucêmicas à morte celular, os
mecanismos celulares e moleculares da proteína Bcr-Abl envolvidos na apoptose não
foram totalmente esclarecidos (CHEREDA; MELO, 2015).
Sendo assim, a descrição de substâncias capazes de tornar essas células mais
sensíveis à apoptose podem colaborar para o aumento da eficácia do tratamento da LMC.

1.3. MicroRNAs

MicroRNAs (miRNAs) são pequenas moléculas de RNA endógenos não
codificantes, contendo aproximadamente 22 nucleotídeos que regulam a expressão gênica
por meio da degradação do RNA mensageiro (RNAm) ou inibindo sua tradução
(VENTURINI et al., 2007; ZHAO et al, 2010).
Os miRNAs foram relatados pela primeira vez em Caenorhabditis elegans durante
uma triagem da perda de mutações funcionais durante o desenvolvimento larval (LEE et
al., 2004). Estudos posteriores mostraram que estão expressos na maioria dos eucariotos e
encontram-se envolvidos no controle de vários processos celulares como diferenciação,
proliferação e apoptose celular (KERSCHER; SLASH, 2006; BEREZIKOV, 2011;
BOUSQUET; LODISH, 2011).
Estima-se atualmente que o genoma humano é capaz de codificar mais de 1.000
tipos de miRNAs, e que cada um pode controlar vários genes alvos e assim regular cerca
um terço dos transcritos humanos (BABASHAH et al., 2012). O fato dos miRNAs
modularem a expressão de um “gene alvo” ressalta o papel dessas moléculas sobre o
perfil de expressão gênica e proteica nas células (KERSCHER; SLACK 2006).
A biogênese dos miRNAs tem início no núcleo e se completa no citoplasma (LEE
et al., 2004; BORCHERT et al., 2006).
O processo inicia-se com a síntese do miRNA precursor dupla fita, chamado primiRNA, que contém cerca de 2kb e está localizado em regiões de íntrons e éxons. O
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transcrito resultante do pri-miRNA é clivado pela enzima Drosha e a molécula DGCR8,
formando uma estrutura intermediária que contém aproximadamente 70 nucleotídeos e o
loop original, conhecida como pré-miRNA, que é exportado para o citoplasma e
processado pela enzima Dicer, perdendo o loop e gerando o miRNA dupla fita de 22
nucleotídeos. As duplas fitas são separadas, sendo que uma delas é degradada e a outra
incorporada ao complexo RISK (RNA-induced silencing complex). Os miRNAs
incorporados ao RISK reconhecem e se ligam de maneira complementar a região 3’ UTR
(3’ untranslated region) de transcritos não codificantes do RNAm alvo. No RISK a
molécula Argonauta 2, com função de endonuclease, cataliza a clivagem do RNA
mensageiro (RNAm). Desta forma a regulação negativa da expressão gênica pode ocorrer
por meio dos mecanismos: 1) o miRNA se liga com complementaridade perfeita ao
RNAm alvo, que é degradado ou 2) impede a tradução do RNAm quando a
complementaridade ao miRNA não for perfeita (HUTVAGNER; ZAMORE 2002;
VENTURINI et al., 2007) (Figura 3).
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Figura 3. Esquema da biogênese, processamento e função do miRNA. Adaptada de
Babashah et al. (2012).
Os miRNAs estão diferencialmente expressos nos diversos tecidos e na maioria
das vezes com padrões de expressão dependente do contexto celular (MATTICK et al.,
2005). Embora os miRNAs exerçam importantes papéis nas diversas funções celulares,
sua expressão anormal tem sido associada a patogênese de doenças, como tumores sólidos
e neoplasias hematológicas (CALIN et al., 2002; CIMMINO et al., 2005; KENT;
MENDELL, 2006; BABASHAH et al., 2012; GORDON et al., 2013; FERREIRA et al,
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2014). Devido a variedade de funções, muitos miRNAs são considerados oncogenes ou
supressores de tumor. O grande desafio atualmente é a definição dos potenciais alvos
destas moléculas e como modulá-los para potencial uso terapêutico (BABASHAH et al.,
2012; MISHRA, 2014)
A leucemia linfocítica crônica (LLC) foi a primeira doença maligna humana
associada a desregulação da expressão de miRNA. Calin e colaboradores (2002),
detectaram que os miR-15a e miR-16 estavam pouco expressos ou ausentes em células
leucêmicas de 70% dos pacientes com LLC, sendo que em linfócitos sadios, esses dois
miRNAs apresentam níveis de expressão elevados. Além disso, essa expressão anormal
encontrada nos pacientes com LLC foi correlacionada com altos níveis da proteína antiapoptótica Bcl-2.
Na LMC, a expressão anormal de miRNAs está associada com a progressão e a
fisiopatologia da doença. Venturini et al. (2007) reportaram um aumento da expressão do
cluster miR-17-92 em células de pacientes com LMC na FC e associaram essa expressão
diferencial com o aumento do oncogene c-Myc e também com as fases da doença.
Posteriormente estudos identificaram outros miRNAs diferencialmente expressos na
LMC como miR-10a, miR-150, miR-151, miR-7, miR-23a, miR-26a, miR-29a, miR-29c,
miR-30b, miR-30c, miR-100, miR-126, miR- 134, miR-141, miR-183, miR-196b, miR199a, miR-224, miR-326, miR-422b e miR-520a. Com exceção do miR-10a, os demais
miRNAs apresentaram expressões anormais associadas à atividade TK da proteína BcrAbl (AGIRRE et al., 2008; SAN JOSÉ-ENÉRIZ et al., 2009; FLAMANT et al.,2010).
Tendo em vista que o efeito anti-apoptótico de Bcr-Abl nas células dos pacientes
com LMC está, pelo menos em parte, relacionado ao aumento da expressão dos genes e
proteínas reguladores da apoptose, Ferreira e colaboradores (2014) avaliaram a expressão
dos miRNAs cujos alvos são genes reguladores do processo de apoptose (apoptomiRs) na
LMC. Neste estudo foram analisados os perfis de expressão de 160 miRNAs dos quais
nove estavam potencialmente associados à regulação do processo de apoptose celular:
miRNAs hsa-let-7d, miR-15a, miR-16, miR-26a, miR-29c, miR-130b, miR-142-3p, miR145 e miR-146a. Os resultados mostrara desregulação na expressão desses apoptomiRs e
dos seus possíveis genes alvos reguladores da apoptose (A1, BCL-2, c-FLIP, CIAP-1,
CIAP-2 e MCL-1) em diferentes fases da doença e após tratamentos com o MI, DAS e
NIL.
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Pelo exposto, verifica-se a importância do papel dos miRNAs na fisiopatologia
das neoplasias hematológicas, incluindo a LMC, tornando-se assim importante ferramenta
para as pesquisas que buscam por novos alvos terapêuticos.

1.4. L-aminoácido oxidases isoladas de peçonhas de serpentes

As peçonhas das serpentes são constituídas por uma mistura complexa de
substâncias tóxicas, orgânicas e inorgânicas. Dentre as toxinas presentes nas peçonhas das
serpentes estão as proteínas, as quais incluem proteases, desintegrinas, oxidases (Laminoácido oxidases), hialuronidases e metaloproteases. As proteínas representam
aproximadamente 90% do peso seco da peçonha bruta e são responsáveis por graves
efeitos durante o envenenamento, como a necrose de tecidos, neurotoxicidade e
hemorragias (MATSUI et al., 2000, RAMOS; SELISTRE-DE-ARAÚJO, 2006;
CALVETE et al., 2007).
Nas últimas décadas, as toxinas de serpentes têm sido consideradas importantes
ferramentas tanto para melhor compreensão dos mecanismos do envenenamento e
tratamento de suas intoxicações (BERTAZZI et al., 2005), como também para o
desenvolvimento de compostos com ações farmacológicas, incluindo fármacos com
potencial antitumoral. Dentre as toxinas que vem apresentando potencial farmacológico,
destacam-se as L-aminoácido oxidases (LAAOs) (GUO et al., 2012, COSTA et al.,
2014).
As L-aminoácido oxidases são consideradas flavoenzimas e estão presentes em
várias espécies de seres vivos, como nas peçonhas de serpentes, insetos, fungos, bactérias
e até mesmo plantas (DU; CLEMETSON, 2002).
As LAAOs isoladas de peçonhas de serpentes (SV-LAAOs – snake venom Laminoacid oxidases) são glicoproteínas homodiméricas em que a massa molecular pode
variar entre 110 a 150 kDa na sua forma nativa e entre 50 a 70 kDa nas suas formas
monoméricas. Estas enzimas apresentam um ponto isoelétrico (pI) entre 4,4 e 8,12
(SOUZA et al., 1999; DU: CLEMETSON, 2002). Cada monômero das LAAOs se liga
por meio de interações fortes não covalentes, a um cofator, que pode ser o FMN (Flavina
mononucleotídeo) ou o FAD (Flavina Adenina Dinucleotídeo), sendo o FAD comumente
encontrado nas SV-LAAOs. As riboflavinas presentes nos cofatores das LAAOs são as
responsáveis pela coloração amarela das peçonhas de serpentes (CISCOTTO et al.,2009).
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As LAAOs são enzimas que catalisam a deaminação oxidativa estereoespecífica
dos substratos L-aminoácidos de forma estereoespecífica. O ciclo catalítico das LAAOs
inicia-se com a meia-reação de redução, convertendo o FAD em FADH2. Durante esta
meia-reação de redução, o aminoácido substrato é oxidado em iminoácido, que sofre uma
hidrólise espontânea gerando α -cetoácido e amônia. Uma nova meia reação de redução
acontece com a reoxidação do FADH2 pelo oxigênio molecular, produzindo peróxido de
hidrogênio (H2O2), completando assim o ciclo catalítico (Figura 4) (CURTI et al., 1992;
ALVES-PAIVA et al., 2011; COSTA et al., 2014).

Figura 4. Esquema representativo da reação de deaminação oxidativa catalizada
pelas L-aminoácido oxidases. Adaptado de Costa et al. (2014).
As SV-LAAOs representam de 1 a 9% do total de proteínas presentes nas
peçonhas de serpentes das famílias Viperidae, Crotalidae e Elapidae e possuem elevada
atividade enzimática (ALI et al., 2000; SAMEL et al., 2006).
Antes de 1990, os estudos com essas enzimas focavam na investigação de suas
propriedades físico-químicas e enzimáticas, principalmente para a identificação de
aminoácidos isômeros ópticos e preparação de α-cetoácidos. Atualmente, as SV-LAAOs
vêm despertando grande interesse na área científica e médica por apresentarem ações
bactericida, fungicida, leishmanicida, alto potencial citotóxico e indutor de apoptose em
linhagens celulares tumorais (TORII et al.,1997; ZULIANI et al., 2009; GUO et al.,
2012). Nesse contexto, Araki e colaboradores (1993), reportaram pela primeira vez que
toxinas isoladas de serpentes promoveram indução de apoptose em células endoteliais
vasculares. Posteriormente, este dado foi confirmado e outros pesquisadores relataram
que as SV-LAAOs são as responsáveis pelo efeito apoptótico observado nas células
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endoteliais e em diferentes linhagens celulares tumorais (SUHR; KIM, 1996; TORII et
al., 1997).
A LAAO isolada de Bothrops pirajai, por exemplo, induziu apoptose nas
linhagens tumorais S180 (tumor Ascístico Murino Sarcoma 180), SKBR-3 (câncer
mama), Jurkat (leucemia T aguda humana), EAT (tumor Ascístico de Erlich), HL-60
(leucemia promielocítica aguda) e HL-60.Bcr-Abl (leucemia mieloide crônica)
(IZIDORO et al., 2006; BURIN et al., 2013).
Foi descrito também que a LAAO de Bothrops leucurus apresentou efeito
citotóxico contra as linhagens tumorais MKN-45 (câncer de estômago), RKO (câncer
colorretal), enquanto que a LAAO de Lachesis muta induziu citotoxicidade nas linhagens
MCF-7 (câncer de mama) e AGS (adenocarcinoma gástrico) (NAUMANN et al., 2011;
BREGGE-SILVA et al., 2012).
Embora os mecanismos pelos quais as SV-LAAOs exercem os efeitos biológicos
como citotoxicidade e indução de apoptose não tenham sido totalmente esclarecidos,
estudos relatam que esses efeitos estão pelo menos em parte, associados à geração de
H2O2. O H2O2, pertence às espécies reativas de oxigênio (ROS – reactive oxygen species),
que são responsáveis por promover desestabilização na membrana mitocondrial da célula,
induzindo a morte celular (SUHR; KIM, 1996; ZHANG; WU, 2008; SOUZA et al., 2009;
ALVES-PAIVA et al., 2011; FUNG et al., 2015).
Para certificar-se do efeito do H2O2 produzido pela ação das LAAOs, os efeitos
citotóxicos e apoptóticos das SV-LAAOs têm sido avaliados na presença da catalase
(enzima que degrada o H2O2 em H2O e O2). Dessa forma é possível observar se o efeito
das SV-LAAOs é total ou parcialmente dependente do H2O2. Desta forma, estudos da
estrutura das SV-LAAOs são importantes para melhor elucidar os mecanismos de ação
destas toxinas.
A Calloselasma rhodostoma é uma espécie de serpente terrestre, que pertence à
família Viperidae, conhecida também como Malayan pit viper, Agkistrodon rhodostoma
ou jararaca asiática (DALTRY et al., 1996; MOUSTAFA et al., 2006). Esta espécie é
encontrada no Vietnam, Cambojia, Tailândia e Malásia, sendo responsável por grande
parte dos acidentes ofídicos ocorridos nestes países (RATANABANANGKOON, 2014).
Os sintomas de seu envenenamento são geralmente dor intensa, edema, necrose local e
alterações na coagulação sanguínea. Trata-se da primeira espécie de serpente a ter o
genoma completamente sequenciado (DALTRY et al., 1996; BRUSERUD, 2013).
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A peçonha da C. rhodhostoma está bem caracterizada do ponto de vista estrutural,
bioquímico e molecular. Devido ao potencial anticoagulante observado nos casos de
envenenamento, foi a primeira peçonha de serpente a ser estudada por apresentar efeito
biológico. A peçonha é rica em desintegrinas, lectina, LAAO, fosfolipase A2,
metaloprotease, e serinoprotease. (DALTRY et al., 1996; VEJAYAN et al.,2014).
A grande quantidade de LAAO encontrada na peçonha desta serpente despertou o
interesse para o seu isolamento, purificação e e determinação da função biológica
O isolamento e purificação da LAAO isolada da peçonha da C. rhodhostoma (CRLAAO) foram realizados por dois passos cromatográficos: uma coluna de exclusão
molecular Sephadex G-200 seguida por uma coluna de troca iônica Mono-Q. Após a
purificação observou-se que a CR-LAAO, assim como as demais SV-LAAOs, é uma
enzima homodimérica, com um peso molecular de 132 kDa e pI 4,4 (PONNUDURAI et
al., 1994). Estudos com essa enzima permitiram observar que apesar de apresentar pH
alcalino, sua estabilidade da CR-LAAO é maior em pH neutro. A enzima permanece
estável por até 3 dias a -20 °C e até 5 dias com variações de temperatura entre 4 e 25 °C.
Observou-se que a CR-LAAO corresponde a aproximadamente 30% do peso seco da
peçonha bruta e que 4% da massa desta enzima corresponde a carboidratos, com a
presença de manose e N-acetyl-D-glucosamina na poção glicano da CR-LAAO. Algumas
das regiões da CR-LAAO foram sequenciadas e apresentaram 83% de identidade com as
LAAOs de Crotalus adamanteus e Crotalus atrox (MACHEROUX et al., 2001).
A CR-LAAO apresenta estrutura dimérica, na qual cada monômero é constituído
por três domínios estruturais: ligante de FAD, ligante de substrato e helicoidal. A
cristalografia do sítio ativo da estrutura da CR-LAAO com o substrato L-fenilalanina
revelou formação de longa reentrância no formato de Y entre os domínios ligantes de
substrato e o helicoidal, permitindo o encaixe do substrato à enzima, em que uma das
porções deste canal atuaria como porta de entrada para o oxigênio molecular e a outra
região atuaria na liberação de H2O2 para a superfície externa da proteína (PAWELEK et
al., 2000; MOUSTAFA et al., 2006).
Estudos realizados com a CR-LAAO demonstraram que a enzima apresenta
citotoxicidade e capacidade de induzir apoptose em células de levedura (ANDE et al.,
2008) e em linhagens tumorais como Jurkat (leucemia aguda de linfócitos T) (ANDE et
al., 2006).
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Diante do exposto, o presente estudo pesquisou o potencial antitumoral da LAAO
de Calloselasma rhodostoma e contribuiu para o melhor entendimento dos mecanismos
de ação desta em células Bcr-Abl positivas.
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6. CONCLUSÕES


A CR-LAAO apresentou maior atividade citotóxica nas linhagens celulares BcrAbl positivas do que nas células mononucleares de indivíduos saudáveis;



O peróxido de hidrogênio é o principal responsável pelo efeito citotóxico da CRLAAO nas linhagens Bcr-Abl positivas;



A CR-LAAO possui potencial para 1) ativação da apoptose em todas as linhagens
celulares analisadas por meio das vias intrínseca e extrínseca da apoptose; 2)
indução de dano no DNA; 3) promover perda do potencial de membrana
mitocondrial;



As células mononucleares de pacientes em fase crônica da LMC são mais
sensíveis à CR-LAAO do que os indivíduos saudáveis e pacientes em fases
avançadas, reforçando a seletividade da ação desta enzima para as células
leucêmicas e sugerindo que a CR-LAAO possa atuar em fases mais iniciais da
doença;



A CR-LAAO combinada com os inibidores de tirosina-quinase MI, DAS e NIL
induziu aumento da apoptose na linhagem HL-60.Bcr-Abl. Após os tratamentos
com cada TKI, houve redução dos níveis das proteínas fosforiladas (fosfotirosina)
e Bcr-Abl;



A CR-LAAO modulou a expressão dos apoptomiRs miR-15a, miR-16, miR-145,
miR-26a, hsa-let-7d, miR-142-3p, miR-29c, miR-21, miR-130a e miR-130b e das
proteínas Bak, Bim, Bid e Bcl-2 nas linhagens Bcr-Abl positivas.



Sendo assim, nossos resultados indicam que a CR-LAAO possui uma ação
antitumoral capaz de destruir as células Bcr-Abl positivas.
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