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RESUMO

A proteína recombinante inibidora de serinoprotease denominada de

Amblyomin-X foi obtida a partir de uma biblioteca de cONA das glândulas salivares

do carrapato Amb/yomma cajannense, construída e utilizada para identificar um

gene que codifica um inibidor de serinoprotease do tipo Kunitz. O Amblyomin-X inibe

a formação da massa tumoral in vivo, no entanto o mecanismo envolvido neste

efeito não está totalmente esclarecido. Visto que um dos mecanismos anti

carcinogênicos dos inibidores de serinoproteases é a inibição do processo de

angiogênese, este trabalho foi delineado para avaliar as ações do Amblyomin-X

sobre a angiogênese in vivo e sobre funções da célula endotelial envolvidas neste

processo.

A angiogênese in vivo foi estudada em modelo de câmara dorsal por

microscopia intravital. Quarenta e oito horas após a implantação da câmara dorsal,

os animais receberam tratamento tópico de salina ou de Amblyomin-X por 8 dias,

com intervalos de 48 horas a cada dose (10, 100 ou 1000ng/mL). Os efeitos foram

avaliados em condições basais e na vigência do crescimento tumoral (injeção de

1x1 05 células B16-F1 O de melanoma murino no tecido subcutâneo). Adicionalmente,

os efeitos do Amblyomin-X sobre a permeabilidade vascular foram avaliados pela

mensuração espectrofotométrica da quantidade de corante extravasado no tecido

dos animais após injeção intradérmica do fator de crescimento do endotélio vascular

(VEGF) ou do Amblyomin-X.

Uma série de estudos in vitro foram realizados em células endoteliais de

linhagem de microcirculação (t-End) para avaliar os efeitos do Amblyomin-X (10, 100

e 1000ng/mL) sobre: 1) a migração destas células, usando modelos bidimensional

(20) de cicatrização in vitro e tridimensional (3D) em câmara de Boyden modificada,

na ausência e frente ao fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF; 100

ng/mL); 2) sobre a aderência em Matrigel® e 3) sobre a secreção de prostaglandina

E2 (PGE2) e a produção de óxido nítrico (NO) por ensaio imunoenzimático e reação

de Griess, respectivamente. Ademais, foram avaliados os efeitos do Amblyomin-X

sobre a viabilidade das células B16-F10 (1x105
) por citometria de fluxo.

Os resultados obtidos mostram que a aplicação tópica de Amblyomin-X

reduziu o número de vasos no tecido subcutâneo dorsal (10ng/mL = 21,7%;

100ng/mL= 35,7%; 1000ng/mL= 36,8% vs 1° dia de tratamento). O mesmo efeito foi
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observado na presença de células 816-F10 (1000ng/mL= 44,3% vs 1° dia de

tratamento), além de uma redução no desenvolvimento da massa tumoral

(1000ng/mL= 88% vs controle). O tratamento com Amblyomin-X reduziu a migração

basal das células t-End no modelo 2D (10ng/mL=16,4%; 1OOng/mL=23, 1%;

1000ng/mL=26,8% vs controle) e 3D (10ng/mL=39,2%; 100ng/mL=49,4%;

1000ng/mL=50,4% vs controle); inibiu a adesão destas células endoteliais em

Matrigel® (100ng/mL=46,4%; 1000ng/mL=48,4% vs controle); não alterou a

produção dos mediadores químicos NO e PGE2 pelas células endoteliais; não

modificou a permeabilidade vascular e não alterou a viabilidade das células de

melanoma murino 816-F1 O.

Em conjunto, os dados obtidos mostram que o Amblyomin-X inibe a formação

de novos vasos em condições basais e na vigência de crescimento tumoral in vivo e

que este efeito pode estar relacionado à redução do desenvolvimento tumoral, uma

vez que a concentração de Amblyomin-X que inibe a angiogênese não causou

citotoxicidade às células tumorais in vitro. Além disso, os mecanismos envolvidos no

processo de angiogênese podem ser decorrentes, pelo menos em parte, de

prejuízos na migração e adesão das células endoteliais.



-~ ------ ------

ABSTRACT

The recombinant serine protease inhibitor protein called Amblyomin-X was

obtained from a cONA library of the Amblyomma cajennense salivary glands

constructed and used to identify a gene encoding a kunitz type serine protease

inhibitor. Amblyomin-X presents inhibitory effect on tumoral mass formation in vivo.

Nevertheless, the mechanisms involved in the effects have not been c1arified.

Considering that interference on angiogenesis process is one of the mechanisms

responsible for the antitumor activity displayed by serine protease inhibitors, this

project was undertaken to study the Amblyomin-X actions on this process and on

related endothelial cell functions.

In vivo angiogenesis was studied using dorsal chamber model associated to

intravital microscopy. Forty eight hours after dorsal chamber implantation, the

animais were topically treated with saline or Amblyomin-X during 8 days, with

intervals at each 48hs (10, 100 ou 1000ng/mL). The effects were evaluated at basal

conditions or during tumoral development (1x105 B16-F10 murine melanoma cells

injected into subcutaneous tissue). In addition, the effects of Amblyomin-X on

vascular permeability were evaluated by measuring the dye leakage into dorsal

intradermic tissue after local injection of vascular endothelial growth factor (VEGF) or

Amblyomin-X, or both.

In vitro assays were also performed using endothelial cells from

microcirculation (t-End) and the effects of Amblyomin-X (10, 100 e 1000ng/mL) were

studied on: 1) cell migration, using bidimensional (20) and tridimensional (3D)

models in modified Boyden chamber using chemotatic factor (VEGF100 ng/mL); 2)

Matrigel® adherence and, 3) prostaglandin E2 (PGE2) and nitric oxide (NO) secretion

by enzymatic assay and Griess reaction, respectively. In addition, the Amblyomin-X

toxicity was evaluated on the B16-F10 cells (1x105
), using f10w citometry.

Results obtained show that topic application of Amblyomin-X reduced the

number of vessels in the subcutaneous dorsal tissue (10ng/mL = 21,7%; 100ng/mL=

35,7%; 1000ng/mL= 36,8% vs 1st day oftreatment). The same effect was observed in

the presence of B16-F10 cells (1000ng/mL= 44,3% vs 1st day of treatment),

simultanesouly to a significant reduction on tumoral mass development

(1000ng/mL= 88% vs control). Amblyomin-X treatment impaired basal migration of t

End in the 20 (10ng/mL=16,4%; 100ng/mL=23, 1%; 1000ng/mL=26,8% vs control)
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and 3D model (10ng/mL=39,2%; 100ng/mL=49,4%; 1000ng/mL=50,4% vs controle);

inhibited the adhesion of t-End in Matrigel® (100ng/mL=46,4%; 1000ng/mL=48,4%

vs control); did not alter the production of chemical mediators (PGE2 and NO); did

not modify the vascular permeability and did not affect the B16-F1 Ocells viability.

Taken together, data here obtained show that Amblyomin-X inhibited the new

vessels formation under basal conditions, and during tumoral development. The

effect could be related to the reduction of tumoral progress also detected in vivo, as

the schedule of treatment employed did not induce cancer cell toxicity. The

mechanisms involved in the reduced angiogenesis may be related, at least in part, to

the impaired endothelial cell migration and adhesion.
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1. INTRODUÇÃO

Os venenos animais são fontes de moléculas bioativas, tais como peptídeos,

proteínas e enzimas com importantes atividades farmacológicas. Desta forma, a

compreensão dos mecanismos de ação dos venenos e suas toxinas, bem como a

utilização destes como ferramentas científicas, têm contribuído amplamente para o

esclarecimento das bases fisiopatológicas dos envenenamentos e de diferentes

doenças (Fry et ai., 2009; Yamazaki & Morita, 2007). Além disso, a caracterização

proteômica e funcional das toxinas isoladas destes venenos têm permitido o

emprego destas como modelos para o desenvolvimento de novas moléculas com

finalidade terapêutica (Millers et ai., 2009; Lanzer et ai., 2007; Koh et ai., 2006;

Brook et ai., 2005; Perales et ai., 2005). Inibidores e ativadores de proteases têm

sido isolados de diferentes venenos animais, dentre estes os carrapatos, e também

amplamente estudados como interferentes da cascata da coagulação, fibrinólise,

inflamação e da formação de metástases (Fry et ai., 2009; Yamazaki & Morita, 2007;

Millers et ai., 2009; Perales et ai., 2005; Rucavado et ai., 2004).

1.1 Serinoproteases

Proteases, também conhecidas como peptidases ou enzimas proteolíticas, são

enzimas que exercem funções indispensáveis em todas as células eucarióticas. Em

células de mamíferos, desempenham papel relevante sobre: ativação de proteínas;

resposta imune; sobrevivência e diferenciação celular; angiogênese; remodelagem

da matriz extracelular; entre outros. Estas enzimas são abundantes e de ampla

distribuição, sendo codificadas por aproximadamente 1200 genes, o que representa

cerca de 4,5% do genoma humano ( Shpacovitch et ai., 2008;Bertini et aI., 2009).

De acordo com seus mecanismos catalíticos, função, especificidade, sítios

ativos, estrutura tridimensional, além das relações evolutivas das mesmas, seis

classes de proteases têm sido reconhecidas pela União Internacional de Bioquímica

e Biologia Molecular (UIBBM) e classificadas nas seguintes famílias: as

aspartilproteases, cisteinilproteases, metaloproteases, serinoproteases,

treonilproteases e glutamatilproteases (Merops the Peptidase Database)

http://merops.sanger.ac.uk/.
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Dentre estas famílias, as serinoproteases compreendem cerca de 1/3 de todas

as proteases conhecidas e identificadas até o presente momento. A tripsina é

considerada o protótipo da família, já que as demais serinoproteases possuem em

média 50% de similaridade com a mesma. Estas enzimas proteolíticas são proteínas

globulares, produzidas na forma de precursores inativos (zimogênios). A conversão

subseqüente do zimogênio em forma enzimática biologicamente ativa é mediada por

processo denominado "proteólise limitada" ou ativação de zimogênio.

Serinoproteases são caracterizadas por apresentar um sítio de ativação do

zimogênio, uma região que reconhece °substrato e um sítio catalítico, formado pela

tríade de aminoácidos: serina, histidina e ácido aspártico (Janciauskiene et ai.,

2000).

Estas enzimas desempenham funções essenciais na coagulação sanguínea,

inflamação, pressão arterial, digestão protéica, sinalização celular, entre outros

processos. Além disso, são relevantes para evolução tumoral, disseminação e

consolidação das metástases, pois atuam intimamente na angiogênese,

remodelação tecidual, migração celular e invasão do tumor (Woodward et ai., 200?).

Recentemente, tem sido demonstrado que proteases não atuam,

primariamente, apenas como enzimas de degradação no espaço extracelular. Sabe

se que estas enzimas além da atividade proteolítica, também podem exercer efeitos

importantes sobre a sinalização intracelular. Estes efeitos podem ser atribuídos à

ativação de uma subfamília de receptores acoplados a proteína G, denominados

receptores ativados por protease (PARs). Estes receptores são ativados por um

mecanismo proteolítico irreversível e incomum, em que a protease se liga e cliva a

região N- terminal do domínio extracelular do receptor. Esta clivagem gera uma nova

região N-terminal no receptor, expondo um Iigante endógeno que altera suas

características conformacionais, iniciando desse modo, os mecanismos de

sinalização intracelular. Após ativação, estes receptores induzem a transdução do

sinal por diferentes vias: Phospholipase-C (PLC); Mitogen - activated protein kinase

(MAPK); Extracellular signal - regulated kinase (ERK1/2), resultando na transcrição

de genes envolvidos na migração, proliferação e sobrevivência celular (Steinhoff et

ai., 2005). Por outro lado, algumas proteases podem atuar clivando regiões mais

internas do sítio de ativação, inibindo a expressão deste sítio e impedindo a ativação

proteolítica dos PARs (Traynelis & Trejo, 200?).
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As serinoproteases regulam diversos processos fisiológicos essenciais para a

vida, porém se não forem mantidas sob estrito controle, também podem participar da

gênese de múltiplas doenças, incluindo doenças auto-imunes, doença de Alzheimer,

inflamação, hipertensão e câncer (Ekici et ai., 2008).

Como já salientado, as serinoproteases atuam sobre a formação do câncer,

modificando a relação estroma-tumor e acarretando à degradação da matriz

extracelular, o que facilita a migração, aderência celular e invasão tecidual,

contribuindo dessa maneira para a formação de metástases. Além dessa ação

proteolítica, a interação entre as serinoproteases e os PARs pode resultar na

ativação de citocinas, quimiocinas, fatores de crescimento e outros mediadores que

favorecem o processo de angiogênese, imprescindível para que ocorra a progressão

do tumor (Skrzydlewska et ai., 2005).

1.2 Inibidores de serinoproteases

o controle da ação das serinoproteases pelos seus inibidores endógenos

limita a ação deletéria destas enzimas sobre o organismo, sendo fundamental para a

manutenção da homeostasia e a prevenção de patologias, como o câncer. Desta

forma, a descoberta de novos inibidores para o uso terapêutico é uma estratégia

interessante para a área farmacêutica e da biotecnologia (Levine et ai., 2009;Greene

& McElvaney, 2009)

Os inibidores de serinoproteases são agrupados em aproximadamente 20

famílias que diferem, estruturalmente, entre si e não compartilham do mesmo

mecanismo inibitório. De acordo com o mecanismo de ação estes inibidores podem

ser classificados em: inibidores canônicos, inibidores não canônicos e serpinas, do

inglês Serpin, (Serin protease inhibitor). Os inibidores canônicos apresentam um

mecanismo clássico, atuando como falsos substratos, conforme descrito na literatura

(Laskowski & Kato, 1980). Interagem fracamente, de forma não cova lente, com a

enzima, e bloqueiam o sítio ativo, sem alterações conformacionais. Os inibidores

não canônicos inibem as serinoproteases se ligando forte e especificamente ao sítio

ativo dessas enzimas. As serpinas também funcionam como falsos substratos que

se ligam forte e covalentemente à enzima, causando alteração conformacional

significante no inibidor e quebra do sítio ativo da protease (Otlewski et al.,2005).
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A literatura que aborda o papel dos inibidores de serinoproteases no

desenvolvimento tumoral é vasta e complexa. Como o intuito deste trabalho é

investigar a ação de um inibidor de serinoprotease do tipo kunitz, a literatura

apresentada a seguir se restringiu às ações deste tipo de inibidor e a carcinogênese.

1.2.1 Inibidores de serinoproteases do tipo Kunitz

Os domínios tipo Kunitz são constituídos por pequenas moléculas ligadas a

dissulfetos (cerca de resíduos com 50 aminoácidos), encontrados em uma grande

variedade de proteases, sendo que os domínios melhores caracterizados são os

presentes nos inibidores de serinoproteases (Corral-Rodriguez et aI., 2009). Estes

domínios são estruturas funcionais comumente encontradas em proteínas

secretadas no espaço extracelular, que em geral, estão relacionadas à inibição

canônica/reversível de serinoproteases. Os inibidores que apresentam um ou dois

domínios do tipo kunitz são glicoproteínas transmembrana, que podem exercer

efeito proteolítico na superfície da membrana ou ainda apresentar um papel

regulatório intermolecular na superfície celular (Ribeiro et aI., 2008).

Está bem estabelecido, que existem proteínas inibidoras de serinoproteases

de domínio Kunitz único, como o (bovine pancreatic trypsin inhibitor BPTI), mas

também podem ser encontradas proteínas com três domínios Kunitz consecutivos,

como é o caso do principal inibidor endógeno da cascata de coagulação (tissue

factor pathway inhibitor TFPI). O TFPI afeta a hemostasia durante a etapa inicial da

cascata de coagulação, inibindo o fator Xa, pela interação com seu 2° domínio

Kunitz, e, assim, bloqueando o complexo FVlla/Fator tissular, via seu 1° domínio

Kunitz. Além disso, o TFPI-2, estruturalmente homólogo ao TFPI, exerce funções

importantes na manutenção da estabilidade do microambiente tumoral, inibindo a

invasão tecidual, crescimento de neoplasias, bem como a formação de metástases

(Sierko et aI., 2007). Em conjunto, os dados acima exemplificam o papel catalítico

dos domínios tipo kunitz na hemostasia e na gênese de doenças, como a

coagulação sanguínea e o câncer (Ribeiro et aI., 2008;Batista et al.,201 O).

A contribuição dos inibidores de serinoproteases do tipo Kunitz no

desenvolvimento tumoral vai além de uma atuação direta na matriz extracelular,

inibindo a atividade proteolítica de serinoproteases. Tem sido mostrado, por
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exemplo, que o TFPI modifica a expressão de genes relacionados à oncogênese,

angiogênese, apoptose, invasão e metástase (Chand et al.,2004)

A invasão tumoral depende de uma atividade proteolítica altamente regulada

que permite a invasão da matriz extracelular pelas células tumorais. Dentre as

enzimas participantes do processo, estão os ativadores de plasminogênio

(plasminogen activators, PA), cuja expressão é regulada por diversas citocinas e

fatores de crescimento com ação pró-inflamatória. Estudos recentes mostram que o

Bikunin, um inibidor de serinoproteases do tipo Kunitz, inibe a invasão tumoral e a

formação de metástases por ação direta na atividade da plasmina e pela inibição da

expressão gênica e protéica do ativador de plasminogênio tipo uroquinase (uPA).

Além disso, este inibidor também atua de maneira indireta, inibindo a expressão de

citocinas pró-inflamatórias, como o fator de necrose tumoral (TNF-alfa) e a

interleucina 1beta (IL-1 beta), essenciais para manutenção do microambiente e da

angiogênese tumoral (Kobayashi et aI., 2003; Matsuzaki et aI., 2004; Kanayama et

aI., 2007).

A expressão e ativação de inibidores de serinoproteases do tipo kunitz têm

uma relação inversa com a malignidade dos processos cancerosos o que implica,

geralmente, em prognóstico favorável ao paciente. A literatura descrita acima,

embora que não tenha abrangido a toda a vasta literatura sobre o papel dos

inibidores de serinoproteases tipo kunitz, mostra seu papel relevante na

carcinogênese. Os mecanismos envolvidos são complexos, justamente pela ampla

magnitude de ação destes inibidores.

1.3 Amblyomin-X

Atualmente, tem sido demonstrado que inúmeras moléculas bioativas são

secretadas pelas glândulas salivares de carrapatos que afetam a hemostasia

(cascata de coagulação, agregação plaquetária e fibrinólise). Estas moléculas com

propriedades anticoagulantes presentes na saliva destes artrópodes são

imprescindíveis para que ocorra o repasto sanguíneo, pois mantém o sangue do

hospedeiro fluído, facilitando a alimentação. (Francischetti et aI., 2009; Guedes et

aI., 2005;Mans & Ribeiro, 2008a;Mans & Ribeiro, 2008b). Além disso, alguns

ectoparasitas apresentam importância médica e veterinária por parasitar animais

domésticos e silvestres como o carrapato Amblyomma cajennense que pertence à
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família Ixodidae, subfamília Ammblyomminae. Este carrapato é o responsável pelo

maior número de picadas em humanos e o principal vetor da febre maculosa,

causada pela Rickettsia rickettsii (Horta et aI. I 2004; Guedes et aI., 2005;Mans &

Ribeiro, 2008a;Mans & Ribeiro, 2008b)

O grupo de Chudzinski-Tavassi, do Instituto Butantan, que recentemente vem

estudando o carrapato Amblyomma cajennense, descreveu uma biblioteca de ESTs

(expressed sequence tags; (Batista et aI., 2008) representando os genes presentes

nas glândulas salivares do carrapato Amblyomma cajennense e, a partir desta

coleção de genes foi estabelecido o perfil dos transcritos mais expressos pela

glândula do carrapato. Dentre os genes transcritos encontrados nessa biblioteca, um

deles apresentava homologia com inibidores de proteases do tipo Kunitz, com

características que se assemelhavam a inibidores de FXa, e por isso, este gene foi

eleito para clonagem e expressão. Este gene foi expresso em Eschericiha coli e

Picchia pastoris e a proteína recombinante foi denominada Amblyomin-X. Este

material recebeu este nome por ser originário das glândulas salivares do

Amblvomma cajennense e por se tratar de um inibidor do Fator ~a da coagulação

(Batista et aI., 2010).

Estudos experimentais com a proteína recombinante têm mostrado sua

capacidade de inibir o Fator Xa da coagulação e, conseqüentemente interferir com a

hemostasia, prolongando o tempo de coagulação (Batista et aI., 2010); de ativar a

atividade fagocítica de macrófagos; de induzir morte celular por apoptose em

diferentes linhagens tumorais, como as de melanomas murino e humano e de

possuir efeito antitumoral in vivo. Este último efeito pode estar relacionado à

possível atividade anti-angiogênica da molécula. Esta evidência está baseada nas

observações que camundongos tratados com o Amblyomin-X, por via intraperitoneal,

apresentaram redução da massa tumoral no tecido subcutânea dorsal induzida pela

injeção de células de melanoma da linhagem B16-F10 (Chudzinski-Tavassi et aI

2010). A evidência da ação da proteína sobre a angiogênese foi sugerida pela

menor formação de vasos na região que circunda o tumor (Chudzinski-Tavassi,

comunicação pessoal). Desta forma, estudos que elucidem os mecanismos do

Amblyomin-X na redução da formação do tumor, entre os quais a angiogênese,

poderá contribuir para a utilização desta proteína como ferramenta terapêutica.
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2. Angiogênese no desenvolvimento tumoral

Dados prospectivos provenientes da Organização Mundial da Saúde indicam

que o câncer será uma das principais causas de morte no mundo. Nos Estados

Unidos aproximadamente meio milhão de pessoas são diagnosticadas com câncer

por ano (Jemal et aI., 2006; Welch & Black, 2010). Freqüentemente este diagnóstico

ocorre somente em estagio avançado da doença, quando já há a presença de

metástases, indicando um prognostico desfavorável ao paciente. O início da

metástase é caracterizado pelo desprendimento de células neoplásicas malignas de

um foco primário, invasão tumoral em tecido periférico e disseminação dessas

células por meio de vasos sangüíneos e linfáticos para órgãos secundários

(Kessenbrock et aI., 2010). A propagação das células tumorais é imprescindível para

a evolução do câncer, porém os mecanismos moleculares envolvidos neste

processo ainda não estão completamente elucidados. Contudo, sabe-se que tanto

para inicialização e crescimento da massa tumoral primária, como para a formação

das metástases, é necessário o desenvolvimento de novos vasos sangüíneos no

microambiente tumoral (Makrilia et aI., 2009).

O desenvolvimento de novos vasos ocorre por dois processos distintos,

denominados: vasculogênese e angiogênese. A vasculogênese é a formação dos

primeiros vasos sangüíneos através da diferenciação e migração de células

mesenquimais pluripotentes (células progenitoras hemangiogênicas). Estas células

se diferenciam em: células progenitoras hematopoiéticas e células progenitoras

angioblásticas, que originam as células do sangue e os vasos sangüíneos,

respectivamente (Pavlov et aI., 2009; Demir et aI., 2010).

A vasculogênese ocorre principalmente durante o desenvolvimento

embrionário e fetal, no entanto, o recrutamento de angioblastos provenientes do

sangue periférico e medula óssea em resposta a isquemia, também pode contribuir

para a formação de novos vasos sangüíneos na fase adulta (Ahn et aI., 2009).

O plexo vascular primário formado durante a vasculogênese é utilizado

como base para o desenvolvimento de novos vasos pela angiogênese. Portanto, por

meio deste processo a rede vascular primária sofre uma remodelagem, combinando

eventos de morte e regressão vascular com a sobrevivência e ramificação de

capilares a partir de vasos pré- existentes, sendo deste modo, formado uma malha

vascular altamente organizada (Nussenbaum & Herman, 2010).
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A angiogênese é essencial para embriogênese e desenvolvimento do

embrião; reprodução; para o sucesso de cicatrizações; transplantes de tecidos e

regeneração tecidual; na formação de massas tumorais e mestátases de células

neoplásicas; entre outros (Karamysheva et aI., 2008). O processo de angiogênese,

pelos motivos supracitados, tem sido alvo de estratégias terapêuticas em inúmeras

doenças. Em casos de transplantes e regeneração de tecidos, o crescimento de

novos sistemas microvasculares é uma das maiores limitações e, assim, o

favorecimento do processo pode auxiliar no sucesso do tratamento (Tsopanoglou &

Maragoudakis, 2007).

Por outro lado, a terapia anti-angiogênica tem sido empregada como

estratégia no tratamento do câncer, em especial os muito invasivos. Embora, o

câncer seja a doença dependente de angiogênese mais extensivamente estudada,

outras condições patológicas também apresentam essa dependência. Dentre elas a

psoríase, endometriose, degeneração macular, artrite reumatóide e aterosclerose

(Nussenbaum & Herman, 2010). Por essa razão, muitos estudos são encontrados na

literatura e diversas moléculas foram desenvolvidas com este intuito, estando em

diferentes fases de testes pré-clínicos e clínicos (Kesisis et aI., 2007;Cole & Jayson,

2008). Atualmente, novas drogas têm sido aprovadas pelo FDA para o tratamento de

doenças angiogênese- dependentes; Avastin® - câncer colorretal; Tarceva® 

câncer de pulmão, e Lucentis® - degeneração macular (Folkman et aI., 2006).

A inicialização do processo tumoral é caracterizada pelo acúmulo de massa

avascular composta por células do hospedeiro que proliferam atipicamente (Papetti

& Herman, 2002). Primeiramente, tumores sobrevivem e se desenvolvem no sistema

vascular pré-existente. No entanto, para o tumor ultrapassar 2-3 mm3 é necessário o

suprimento sangüíneo contínuo, responsável pela remoção de metabólitos e

fornecimento de nutrientes as células tumorais. Portanto, para que ocorra evolução e

ampliação do tamanho tumoral, a angiogênese deve ocorrer pois a distância limite

para a difusão do oxigênio do vaso para que a célula mantenha suas funções

metabólicas e biológicas é de 150 a 200 IJm do vaso (Folkman & Hochberg, 1973;

Kempen & Leenders, 2006).

Angiogênese é um processo altamente dinâmico e complexo, caracterizado

por uma seqüência coordenada de interações humorais e celulares (Carmeliet et aI.,
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1997;Risau, 1997;Carmeliet & Jain, 2000;Carmeliet, 2000) (Bergers & Benjamin,

2003), como descrito seqüencialmente abaixo:

(1) Inicialmente, há aumento da permeabilidade vascular e vasodilatação de

capilares pré existentes ou vênulas pós-capilares em reposta a mediadores como o

VEGF e NO;

(2) Remoção dos pericitos do endotélio dos vasos pré-existentes que

posteriormente irão sofrer remodelação;

(3) Degradação da membrana basal e da matriz extracelular;

(4) Migração das células endoteliais do tipo tips cells para o espaço

perivascular, em resposta a um gradiente de estímulo liberado pelo tumor ou células

residentes, como por exemplo, o VEGF;

(5) Proliferação das células endoteliais;

(6) Migração, das células endoteliais, que recentemente proliferaram, na

matriz extracelular. Esta migração é organizada em forma de colunas, onde as

células aderem uma as outras, criando um lúmen;

(7) A formação do lúmen é acompanhada pelo estabelecimento e reforço das

comunicações e contatos entre células endoteliais, formação da membrana basal e

mobilização dos pericitos e células musculares lisas para junto do endotélio;

(8) Amadurecimento do sistema e início da circulação sanguínea no novo

vaso.

-

Figura 1. Etapas da Angiogênese. Adaptado de Bergers & Benjamin, 2003.
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Durante a angiogênese, células endoteliais adquirem características

heterogêneas quanto à morfologia, função e expressão gênica. Estudos recentes

têm demonstrado a importância do ajuste específico e coordenado do

comportamento destas células para que a formação dos novos vasos ocorra com

êxito. (Hellstrom et aI., 2007; Lobov et aI., 2007; Siekmann & Lawson, 2007).

O início da angiogênese é liderado e guiado por células endoteliais

exploratórias, tip cells, que se ligam intimamente a células endoteliais que se

dividem e formam o novo lúmen vascular, denominadas stalk cells (Ruhrberg et aI.,

2002; Gerhardt et aI., 2003). As tip cells, como já salientado, são as células

inicializadoras da angiogênese e são caracterizadas pela sua localização na

extremidade do espalhamento vascular; por responder ao VEGF-A que

especificamente direciona sua migração e altera suas propriedades adesivas; pela

capacidade de emitir protusões de filapódios para anastomose dos capilares; e por

secretar componentes que degradam a matriz extravascular (Dorrell et aI., 2002).

Atualmente, está bem estabelecido que o fenótipo adquirido pelas tip cells durante o

desenvolvimento vascular é transitório, além de ser induzido e mantido pela

interação do VEGF-A com o receptor 2 para o VEGF (VEGFR-2), expresso em altas

concentrações por estas células (Mato et aI., 1989; Leslie et aI., 2007). Apesar desta

mesma interação VEGF-ANEGFR-2 resultar na proliferação das células que migram

secundariamente (stalks cells) para formar o novo capilar, não induz a proliferação

das tip cells (Gerhardt et aI, 2003; Karamysheva, 2008). Portanto, fica evidente que

as células líderes (tip cells) e as células seguidoras (stalk cells) respondem

diferentemente à ativação do VEGFR-2.

Assim como os receptores para o VEGF (VEGFRs) são importantes para

ativar vias intracelulares que resultam na seleção das células endoteliais para a

angiogênese, receptores Notch e seus ligantes também demonstram papel

fundamental para a escolha destas células (Hellstrom et aI., 2007). Até o momento,

foram descritos 4 receptores Notch (1, 2, 3 e 4) que interagem com seus ligantes

transmembrana (jagged 1, jagged 2, Delta Iike ligand 1, 3, 4) e participam da

regulação do recrutamento das tip cells.



---------- -

',.

20

A interação entre Delta like ligand 4 (0114) e os receptores Notch 1 e 4, regula

negativamente a etapa inicial da angiogênese pois mantém as células em estado

quiescente. Vários estudos demonstram que a ativação dos receptores Notch 1 pelo

ligante 0114 previne a seleção excessiva de tip cells, no entanto, células endoteliais

que não expressam estes receptores adquirem fenótipo de tip cells, implicando em

aumento da formação, ramificação e fusão dos túbulos endoteliais recém formados.

Recentemente, sabe-se que existe uma interação dinâmica e auto-regulatória entre

as vias de sinalização do VEGF e do 0114. A expressão de 0114 é induzida pela

sinalização VEGF-AI VEGFR2 ou por hipóxia, resultando em inibição celular

adjacente em que as células se mantêm em estado quiescente. Além disso, a

sinalização pelo complexo 01l4/receptores Notch regula positivamente a expressão

de VEGFR-2, principal mediador angiogênico durante o desenvolvimento vascular

(Suchting et aI., 2007; Roca & Adams et aI., 2010).

A inexistência das últimas etapas da angiogênese (formação da parede

vascular e amadurecimento do novo vaso) limita o processo, uma vez que os torna

muito frágeis e propícios à ruptura, onde é impossível suportar a passagem de

sangue. Logo, para um vaso sanguíneo ser estável, funcional e estar protegido

contra a ruptura e deformação são necessários lâmina basal, pericitos e músculo

liso.

Pericitos, também conhecidos como células murais ou periendoteliais, são

derivados do tecido embrionário mesenquimal e são encontrados, principalmente, na

membrana basal dos vasos sangüíneos, em especial em vênulas pós-capilares.

Embora o papel dos pericitos não esteja totalmente estabelecido, sabe-se que essas

células participam da manutenção do tônus vascular, maturação e consolidação dos

vasos recém formados além de regular a quiescência das células endoteliais. Alguns

estudos sugerem que os pericitos são precursores de células da musculatura lisa

vascular, além de apresentarem propriedades pluripotentes das células-tronco, que

lhes permitem estar envolvidos na regeneração tecidual (Peault et aI., 2007; Sainson

& Harris, 2008).

Neste contexto, células da musculatura lisa vascular também são

fundamentais para a estabilização dos vasos recém formados, pois inibem a

migração e proliferação das células endoteliais. Além disso, a presença das células
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da musculatura lisa vascular sobre a lâmina basal do endotélio impede a regressão

de vasos que foram formados recentemente (Conway et ai., 2001).

Ademais, a matriz extracelular também é essencial para a manutenção e

desenvolvimento vascular não só por proporcionar fisicamente o suporte aos vasos

durante o seu crescimento, mas também por armazenar e mobilizar peptídeos

vasoativos, fatores de crescimento e citocinas que medeiam importantes vias de

sinalização durante a angiogênese (Arroyo et ai., 2010).

2.1 Permeabilidade Vascular e Angiogênese

o sistema vascular tem a função crítica de suprir os tecidos com nutrientes,

bem como remover metabólitos e produtos residuais dos mesmos. Para tanto, os

vasos devem ser suficientemente permeáveis para permitir passagem livre,

bidirecional de pequenas moléculas e gases e, em menor grau, de proteínas

plasmáticas. O intercâmbio de substâncias entre vasos e tecidos é regulado,

majoritariamente, pela permeabilidade vascular, que desempenha papel relevante

sobre diversos processos fisiopatológicos, tais como: filtração glomerular,

regeneração tecidual, inflamação, angiogênese, câncer e formação de metástases

(London et aI., 2009; Wang et ai., 2009).

A regulação da permeabilidade vascular, assim como da angiogênese, está

intimamente relacionada com a interação entre VEGFs e seus receptores, VEGFRs.

VEGF-A, originalmente descrito por Senger (1983), como fator de permeabilidade

vascular (VPF), ao interagir com seus receptores (VEGFR-1NEGFR-2) controla a

permutação das moléculas, induzindo a formação de fenestraçães, cavéolas,

organelas vesicovacuolares e poros transendoteliais. A permeabilidade estimulada

pelo VEGF é dependente da ativação da óxido nítrico sintase endotelial (eNOS) com

conseqüente produção de óxido nítrico (NO). A indução desta enzima requer a

ativação prévia da fosfolipase C-V e influxo de cálcio, ou ainda, a fosforilação direta

da eNOS pela proteína kinase B/AKT. Além disso, os VEGFRs também podem ser

ativados de maneira ligante independente, pela formação de um complexo

mecanosensório formado pelas moléculas de adesão platelet-endothelial cell

adhesion molecule (PECAM-1), vascular-endotelial cadherin (VE-caderina),
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VEGFRs e integrinas, que exerce papel fundamental no ajuste da permeabilidade

vascular (Olsson et aI., 2006; Bates et aI., 2010).

Durante as etapas iniciais da angiogênese a vasodilatação e o incremento da

permeabilidade vascular em resposta ao NO e ao VEGF, são processos essenciais

para que haja um maior aporte celular e humoral nos nichos pré-angiogênicos,

favorecendo a formação de novos vasos. A hiperpermeabilidade vascular também é

característica de processos cancerosos que, geralmente, são acompanhados por

inflamação e angiogênese, apresentando, portanto, papel relevante na progressão

do câncer e na formação de metástases (Nagy et aI., 2008)

2.2 Aderência e Migração das células endoteliais

A interação adesiva célula-célula e célula-matriz extracelular é importante não

só por ancorar fisicamente as células vasculares no substrato, em que ocorrerá a

angiogênese, mas também por ativar sistemas de sinalização intracelular, que

regulam as diferentes funções das células endoteliais. Portanto, esta interação

controla, essencialmente, a sobrevivência e a migração dessas células durante a

angiogênese (Ramjaun & Hodivala-Dilke, 2009).

A capacidade das células endoteliais migrarem, aderirem à matriz

extravascular e proliferarem é dependente, entre outros fatores, da expressão de

moléculas de adesão na membrana celular, que medeiam adesão homotípica e/ou

heterotípica. Estas moléculas, na maioria das vezes, são receptores glicoprotéicos,

constitutivamente expressos na membrana celular, estocados em grânulos

intracelulares ou sintetizados frente à estimulação de diferentes origens. Além de

mediar aderência, as moléculas de adesão sinalizam para eventos intracelulares

(focal adhesion kinase-FAK, nuclear factor kappa-B NF-KB, MAPKlERK) necessários

para o processo de angiogênese (Rao et aI., 2007;Weber et aI., 2007).

Na angiogênese, a interação de fatores de crescimento aos seus receptores na

célula endotelial promove expressões de moléculas de adesão, como das /33

integrinas (a1 ~3; a1 ~5), PECAM-1; intercelular adhesion molecule-1 (ICAM-1);

vascular cell adhesion molecule (VCAM-1) e endothelial cadherin (E-caderina) (Hsu

et aI., 2007; Szekanecz & Koch, 2005; Dimaio et aI., 2008; Hofer & Scweighofer,

2007), que medeiam as interações homo e heterotípicas necessárias para migração

celular. Tem sido amplamente demonstrado que o bloqueio farmacológico da
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expressão ou atividade destas moléculas com antagonistas ou anticorpos

monoclonais reduz a mobilidade das células endoteliais, inibindo a angiogênese

(Hsu et aI., 2007; Bhasker et aI., 2007; Lafrenie et aI., 2007). Diante disso, é evidente

que a regulação fina e ajustada da aderência da célula endotelial em matriz

extracelular é fundamental para que o ocorra migração das células endoteliais.

A migração orientada das células endoteliais envolve seqüencialmente: (1)

resposta a um fator quimiotáxico (2) protusão e extensão da borda celular (3)

aderência dos contatos focais (4) rearranjo do citoesqueleto (5) destacamento da

borda traseira da célula (6) deslocamento dos contatos focais e (7) reciclagem dos

componentes adesivos. Os eventos supracitados, que convergem para a migração

das células endoteliais, podem ser coordenados por uma série de agentes que

ativam/inativam receptores e vias intracelulares. Dentre estas vias se destacam:

GTPases, phosphatidy/inositol 3-kinases (PI3K), endothelial nitric oxide synthase

(eNOS), p38MAKquinase e focal adhesion kinase (FAK) (Lamalice et aI., 2007).

Recentemente, foi estabelecida uma nova rota de sinalização intracelular

(MEK5/ERK5) que culmina na regulação da migração e adesão focal das células

endoteliais. Diferentemente das ERK1/2, a ERK5 apresenta um amplo domínio C

terminal, esta característica estrutural lhe confere funções biológicas e mecanismos

regulatórios que a difere dos outros membros da família MAPK (mitogen activated

protein kinase). Este sistema de sinalização pode ser ativado por fatores de

crescimento (VEGF, FGF-2, endothelial growth factor - EGF), citocinas (IL6), além de

estresse oxidativo e osmótico, que podem gerar ativação das fibras de actina,

alteração organizacional do citoesqueleto e conseqüentemente, rearranjos

morfológicos na célula, que são cruciais para a mobilidade e o espalhamento celular

durante a angiogênese (Sawhney et aI., 2008; Spiering et aI., 2009).

O exposto acima, embora que resumidamente, mostra a complexidade da

angiogênese e a importância da célula endotelial neste processo. Um ajuste fino e

complexo orquestrado por mediadores químicos, entre os quais os fatores de

crescimentos, citocinas, PGE2 e NO, medeiam as capacidades locomotoras e de

orientação, adesivas, proliferativas e secretórias da célula endotelial. Interferências

nestes eventos celulares modificam a angiogênese.
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2.3 Mediadores químicos da angiogênese

2.3.1 Papel do VEGF

o VEGF e sua cascata de sinalização são reguladores chave na

angiogênese, sendo um fator de sobrevivência para células endoteliais in vivo e in

vitro. Os membros que compõe a família do VEGF são glicoproteínas diméricas,

secretadas, e de aproximadamente 40kD. Portanto, são típicos fatores pró 

angiogênicos, mediadores essenciais da angiogênese, tanto em condições

fisiológicas quanto patológicas (Baeriswyl & Christofori, 2009).

VEGF-A é membro de uma família de fatores de crescimento que inclui PIGF

(fator de crescimento placentário), VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D e VEGF-E, os quais

se ligam a seus receptores tirosina quinase (VEGFR-1,-2,-3) com afinidades e

especificidades variáveis (Ferrara et aI., 2003)

Os VEGFs desempenham seus efeitos biológicos pela interação direta com

receptores localizados nas membranas celulares que pertencem à superfamília dos

receptores tirosina - quinase (RTK). Estes receptores são expressos

predominantemente, mas não exclusivamente, em células endoteliais. Os principais

receptores que medeiam angiogênese e linfangiogênese são VEGFR-2 e VEGFR-3,

uma vez que, células endoteliais vasculares expressam primariamente VEGFR1 e

VEGFR2 enquanto células endoteliais linfáticas expressam VEGFR-2 e VEGFR-3.

Além disso, a expressão de VEGFRs tem sido demonstrada em carcinomas

humanos e em outras condições patológicas (Carmeliet et al.,2005). Atualmente,

está bem estabelecido que o VEGFR-2, quando ligado ao VEGFA, consiste no

principal mediador angiogênico, mitogênico e quimiotático durante a angiogênese

fisiológica ou patológica.

Assim como outros receptores de fatores de crescimento tirosina- quinase,

VEGFRs, quando interagem com seus ligantes, sofrem dimerização e, dependendo

das propriedades de ligação destes ligantes, estes receptores podem formar homo

ou heterodímeros. A dimerização aciona a ativação da quinase que,

subseqüentemente, autofosforila os resíduos de tirosina e induz a transdução de

sinais, a partir de moléculas sinalizadoras. Estas moléculas (PLC, PI3K, Src, Akt,

Ras e MAPK) amplificam as vias de sinalização, resultando em: migração;
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sobrevivência; proliferação; adesão celular; regulação da permeabilidade vascular

(Olsson et aI., 2006).

Assim sendo, é evidente a ação do VEGF como um dos mais potentes agentes

angiogênicos, mediando ações na célula endotelial em todas as etapas do processo.

É importante ressaltar que o processo de angiogênese é mediado por uma série de

outros agentes químicos endógenos e que a participação do VEGF foi salientada

nesta Introdução, uma vez que este estímulo foi empregado para esclarecer os

efeitos do Amblyomin-X sobre a migração das células endoteliais.

2.3.2 Papel da PGE2

Sabe-se que a inflamação crônica é um processo crítico para a progressão do

tumor, envolvendo uma vasta rede de substâncias (citocinas, quimiocinas, fatores de

crescimento entre outras) que medeiam este processo. Dentre estes mediadores, a

cicloxigenase-2 é considerada uma enzima com atividade pró-angiogênica e

tumoral, principalmente, pela ação de seu metabólito, PGE2 (Alfranca et aI., 2008).

Estudos experimentais têm delineado o mecanismo molecular utilizado pela

PGE2. Neste contexto, tem sido mostrado que este mediador interage com seus

receptores transmembrana (EP-1, EP-2, EP-3 e EP4), que pertencem à clássica

família dos receptores acoplados à proteína G, ativando uma cascata de sinalização

intracelular, que resulta em: supressão da resposta imune, inibição de apoptose,

proliferação e migração celular, angiogênese e invasão tecidual (Wang & OuSois,

2006).

Tem sido verificado que a super-expressão da cicloxigenase-2, que

caracteriza processos neoplásicos, é acompanhada por maior expressão e produção

de: fatores pró-angiogênicos, VEGF e o fator de crescimento de fibroblastos - 2

(FGF-2), metaloproteases de matriz (MMP), ligantes de remodelamento vascular

(angiopoietinas) e receptores de adesão da família das integrinas (Larkins et aI.,

2006).

Embora a ação da PGE2 sobre a angiogênese associada ao tumor esteja

bem descrita, pouco se sabe sobre a atividade de prostanóides no processo de

formação de novos vasos, fora do contexto do crescimento tumoral. Estudos prévios

têm mostrado que a PGE2 induz angiogênese a partir da ativação dos receptores
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EP-2 e EP-4 em células endoteliais vasculares humanas (Namkoong et aI., 2005;

Rao et aI., 2007). A ativação destes receptores induz um aumento nos níveis

intracelulares de AMPc e ERK1/2, envolvidos em diferentes vias de sinalização

intracelular. Recentemente, foi demonstrado que o receptor EP-4 exerce papel

fundamental na migração in vitro (dependente de PGE2), que é mediada pela

ativação da via de sinalização ERK1/2 (Rao et aI., 2007).

Com base nestes estudos, e em outros estudos aqui não citados, mas que

corroboram as informações descritas acima, tem sido evidenciado que a PGE2 e

seus receptores exibem modulação positiva na angiogênese, invasão tumoral e,

conseqüentemente, na evolução do câncer.

2.3.3 Papel do NO

o NO constitui uma das menores e mais simples moléculas biossintetizadas.

Trata-se de um radical livre, gasoso, solúvel em água e lipídios, envolvido em

eventos relacionados à progressão tumoral (angiogênese, apoptose, invasão e

metástase) (Ying & Hofseth, 2007). Entretanto, esta molécula é caracterizada por

desempenhar um papel ambíguo no contexto da evolução do tumor, podendo

exercer efeitos pró e anti-tumorais (Heller, 2009).

Atualmente, sabe-se que altos níveis de produção de NO promovem

citotoxicidade e apoptose em células tumorais, inibindo desse modo o crescimento

do tumor e a formação de metástases. No entanto, está bem estabelecido que o NO

trata-se de uma molécula sinalizadora chave em doenças reguladas pela

inflamação, incluindo o câncer, e que uma resposta inflamatória exacerbada pode

gerar espécies reativas de nitrogênio (NO), e, desta forma, favorecer a

carcinogênese. Além disso, o NO endógeno pode aumentar ou manter o fluxo

sangüíneo no microambiente tumoral, via vasodilatação das arteríolas, o que facilita

o fornecimento de oxigênio e nutrientes para as células tumorais. Ainda, esta

molécula pode diminuir a interação leucócito/endotélio nos vasos sangüíneos,

diminuindo a resposta imune do hospedeiro frente ao tumor (Fukumura et aI., 2006).

O NO, além de participar efetivamente do desenvolvimento tumoral, também

pode atuar indiretamente neste processo, por operar como 2° mensageiro de fatores

de crescimento (VEGF/FGF-2) que regulam a angiogênese. Esta molécula contribui,

significativamente, com o estado pró-angiogênico das células endoteliais por



27

desencadear migração, proliferação e diferenciação celular. Estes efeitos ocorrem

pela ativação da e-NOS constitutiva, com conseqüente elevação do GMP cíclico

(cGMP), que promove a ativação de MAPK, resultando na expressão de FGF-2

(Namba et aI., 2003; Ziche & Morbidelli, 2004).

Assim como na progressão tumoral, o NO também apresenta papel dúbio na

formação de novos vasos, podendo atuar como um mediador angiostático ou pró

angiogênico (Frischer, & Malik, 1996). Foi demonstrado que células endoteliais

vasculares apresentam maior mobilidade e capacidade de aderência em baixas

concentrações de NO, pela ativação de PKC, ERK e fosforilação de c-Jun, enquanto

que altas concentrações desse mediador inibem estes efeitos (Jones et aI., 2004).

Diversos trabalhos foram publicados abordando a importância do NO como

mediador da angiogênese e da progressão tumoral. Pelo exposto, fica evidente que

este radical exerce papel modulador na migração, proliferação e sobrevivência das

células endoteliais, processos imprescindíveis para que a angiogênese ocorra com

êxito. Neste contexto, o óxido nítrico parece ser um alvo promissor pela busca de

estratégias terapêuticas anti-angiogênicas (Ziche & Morbidelli, 2004; Heller, 2009).
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3. OBJETIVOS

As serinoproteases são relevantes para a formação de metástases

neoplásicas e o mecanismo proposto consiste na participação destas enzimas na

remodelagem tecidual, migração celular, invasão das células tumorais além de

favorecer a formação de novos vasos que irrigam a massa tumoral. Visto a

importância do controle das proteases na instalação e progressão do tumor, a

interferência na expressão e atividade destas enzimas tem sido alvo terapêutico

para o tratamento do câncer. Assim, estudos com inibidores de serinoproteases são

freqüentes na literatura, bem como a busca de novas moléculas eficazes para este

fim.

Venenos de alguns animais são ricos em enzimas proteolíticas e seus

inibidores. Muitos desses componentes são empregados como fonte para novas

moléculas com finalidade diagnóstica ou terapêutica. Neste contexto, foi c1onado um

inibidor de serinoprotease do tipo kunitz, a partir da construção de uma biblioteca de

cDNA das glândulas salivares do carrapato Amb/yomma cajannense, o Amblyomin

X. Dentre as ações do Amblyomin-X investigadas, foi observado sua ação anti 

tumoral in vivo, embora os mecanismos de suas ações ainda não estão

esclarecidas.

Com base nas informações citadas acima, além da angiogênese ser processo

fundamental para instalação e sobrevivência das células tumorais, neste trabalho, a

capacidade do Amblyomin-X interferir com o processo de angiogênese foi

investigada em ensaios in vivo e as suas ações sobre funções da célula endotelial,

bem como sobre a toxicidade sobre a célula tumoral B16F10 foram avaliadas in

vitro.
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4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Animais

Foram empregados camundongos Swiss machos (20-30g; 3 a 4 meses). Os

animais foram fornecidos pelo Biotério da Faculdade de Ciências Farmacêuticas e

do Instituto de Química da Universidade de São Paulo e foram mantidos em

condições normais de biotério até o início dos experimentos. Todos os

procedimentos foram realizados de acordo com os Princípios Éticos de

Experimentação Animal adotados pelo Colégio Brasileiro de Experimentação

Animal (COBEA; Protocolo número: 212,19 de fevereiro de 2009). Antes dos

experimentos relatados a seguir, os animais foram anestesiados pela mistura de

ketamina/xilazina, 100 e 20mg/kg respectivamente.

4.2 Obtenção do Amblyomin-X

o Amblyomin-X foi fornecido pelo grupo da Ora Ana Marisa Chudzinski

Tavassi, do laboratório de Bioquímica do Instituto Butantan. O Amb/yomin-X foi

produzido pelo processo fermentativo em bioreator de 10l, empregando-se

leveduras da espécie Pichia pastoris. A obtenção e a purificação é realizada no

laboratório de Bioquímica e Biofísica do Instituto Butantan, em sistema escalonável

e validado utilizando o equipamento Akta Purifier - 950 (GE Healthcare) e uma

coluna XK 26/20 (GE Healthcare Bio-Sciences AB - 56101179. AC - 18-1000-72 

lote 4430341 - Sweden) preenchida com 50 ml de resina aniânica SOURCETM 15

Q.

4.3 Fator de Crescimento do Endotélio Vascular (VEGF)

Foi utilizado o Fator de Crescimento do Endotélio Vascular (VEGF)

recombinante (eBioscience; 34-8351-85) específico para receptores de VEGF. Este

foi diluído em PBS à 4°C e utilizado nas doses e concentrações de 1 a 100 ng/10lJl,

topicamente ou por poço.
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4.4 Culturas celulares

Células t-End

Foram empregadas células endoteliais obtidas de hemangioma de timo de

camundongos C57BL6 que foram transformadas por polioma vírus, segundo descrito

por Williams et aI., (1988). Alíquotas das células desta linhagem (t-End) foram

mantidas em OMSO e soro fetal bovino (SFB, Vitrocell ®) a -80°C até o momento de

uso. As células foram cultivadas em meio RPMI 1640 (Vitrocell®) com 10% de SFB

em estufa de COz, a 3rC. As culturas foram empregadas nos ensaios após o

segundo repique. Esta linhagem foi gentilmente doada pela Ora. Catarina de Fátima

Pereira Teixeira do Instituo Butantan.

Células de melanoma da linhagem B16-F10

Esta linhagem foi cedida pelo grupo da Ora Ana Marisa Chudzinski-Tavassi,

do Laboratório de Bioquímica e Biofísica do Instituto Butantan. Alíquotas das células

desta linhagem (B16-F1 O) foram mantidas em OMSO e soro fetal bovino a -80°C até

o momento de uso. As células foram cultivadas a 3rC, em atmosfera úmida,

contendo 5% de COZI em placas de cultura plásticas contendo meio RPMI 1640

acrescido com 10% de soro fetal bovino (SBF; Vitrocell®). Após o 4° repique as

culturas foram utilizadas para realização dos protocolos experimentais.
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4.5 Ensaio de angiogênese in vivo: modelo da câmara dorsal

Implante cirúrgico da câmara dorsal

O tecido dorsal dos camundongos foi depilado com creme depilatório (Veet®)

e manipulações cirúrgicas na pele foram realizadas para implantação das câmaras

dorsais (Institute for Surgycal Research, University of Munich, Germany) conforme

descrito por Harder et aI., (2004). As imagens seqüenciais ilustrativas da preparação

tecidual estão mostradas na Figura 2.

Figura 2. Manipulação cirúrgica para implantação da cãmara dorsal em camundongos. Após

anestesia, os animais foram depilados e sua pele dorsal foi presa por fios de sutura para permanecer

completamente esticada. Inicialmente a placa traseira da câmera é inserida, com seus respectivos

parafusos. Posteriormente, a camada frontal da pele é retirada, na região onde ficará o visor de vidro

da câmara, permitindo assim, uma perfeita visualização da microcirculação. A câmara dorsal é presa

por pontos de fio de sutura em sua parte superior.
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Delineamentos experimentais

o Amblyomin-X foi aplicado topicamente com auxílio de pipeta automática

nas concentrações de 10, 100 e 1000ng/mL. Nos delineamentos experimentais que

avaliam o efeito do Amblyomin-X na vigência de crescimento tumoral, as células de

melanoma murino B16-F10 foram injetadas na concentração de 105 células/5 IJL no

tecido subcutâneo dorsal.

1) Efeito do Amblyomin-X na ausência de estímulo:

Dia 01

Implante da

câmara

Dia 03

Amblyomin-X

Captura das

imagens

Dia OS

Amblyomin-X

Captura das

imagens

Dia 07

Amblyomin-X

Captura das

imagens

Dia 09

Sacrifício dos

animais

Captura das

imagens

2) Efeito do Amblyomin-X na vigência de crescimento tumoral:

Dia 01 Dia 03 Dia 04 Dia OS Dia 06 Dia 07 Dia 08 Dia 09 Dia 10 Dia 11

Implante
Amblyomin- Amblyo Amblyomin- Amblyo Amblyomi Amblyo Amblyo Amblyo Sacrifício dos

L' I da
X min-X X min-X n-X min-X min-X min-X animais

câmara

Injeção de

1::1 I células

B16F10

*Captura Captura Captura Captura Captura Captura Captura Captura *Captura

das das das das das das das das das

imagens imagens imagens imagens imagens imagens imagens imagens imagens

,-
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Dia 01 Dia 03 Dia 04 Dia 05 Dia 06 Dia 07 Dia 08 Dia 09 Dia 10 Dia 11

Implante Sacrifício

da
Amblyomi Amblyo Amblyomi Amblyo

dos
n-X min-X n-X min-X

câmara animais

Injeção

de

células

816F10

Captura Captura Captura Captura *Captura Captura Captura Captura *Captura

das das das das das das das das das

imagens imagens imagens imagens imagens imagens imagens imagens imagens

Captura das imagens: As imagens foram adquiridas sem f1uorescencla
*Captura das imagens: As imagens foram adquiridas com e sem fluorescência

Aquisição e análise das imagens

A microscopia intravital é uma técnica utilizada para o estudo da dinâmica

dos eventos da microcirculação em animais vivos, pela observação direta da rede

microvascular de tecidos transiluminados ou não em monitores de TV e/ou de

computador. Os camundongos foram acondicionados em caixa de contenção e as

imagens da rede microcirculatória do tecido subcutâneo dorsal foram obtidas por

câmera digital (Sony - Cyber-shot - 7.2 Mega pixels/Optical 3x) ou por microscópio

óptico (Carl-Zeiss, Axioplan 11) acoplado a câmera digital (Carl-Zeiss, Axiocam HRC)

e transmitidas por uma câmera de projeção de imagem (ZVS, 3C75DE, Carl-Zeiss),

ligadas ao microscópio, para monitores de TV ou de computador.

As imagens fluorescentes da área tecidual contendo os vasos da

microcirculação foram obtidas após injeção intravenosa (via plexo retro-orbital) de

200IJL de Isotiocianato de f1uoresceína, 50mg/mL (FITC; Sigma®) ligado a albumina.

A fluorescência foi captada por microscopia de fluorescência com filtros calibrados

para a emissão de 520nm (LT-520) e excitação de 450 à 490nm (BP 450-490).

Os aumentos proporcionados pelas objetivas do microscópio, pela optovar

(sistema adicional de ampliação de imagem localizado no microscópio) e pela

câmera de projeção de imagem conferem ampliação e nitidez suficiente para as

análises quali e quantitativas da angiogênese nas telas dos monitores de TV e do

computador. O computador possui um programa de análise de imagem (Axio vision

4, Carl-Zeiss) que permite análises quantitativas das imagens digitalizadas.
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A quantificação do número de vasos na microcirculação foi realizada nas

imagens capturadas nos diferentes intervalos de tempo, empregando uma malha

digital, que permitiu a padronização das imagens e a quantificação precisa dos

números de vasos em cada segmento da malha. Esta técnica foi adaptada a partir

da técnica descrita por Oellian et aI., (1996). Além disso, a quantificação do

desenvolvimento tumoral foi avaliada pela área do tumor formado, analisada pelo

software de análise de imagens (Axio vision 4, Carl-Zeiss).

4.6 Avaliação da permeabilidade vascular

o efeito do Amblyomin-X sobre a permeabilidade vascular foi estudado de

acordo com o modelo estabelecido por (Senger, 1990). Inicialmente, o dorso dos

animais foi depilado e as áreas utilizadas para a mensuração do extravasamento

vascular foram demarcadas (máximo de 6 sítios/camundongo). Em seguida, os

animais foram submetidos à injeção intravenosa (via plexo retro-orbital) de 200IJL do

corante Azul de Evans (20mg/kg; Sigma®).

Após 10 minutos, na região dorsal dos animais, foram realizadas injeções

intradérmicas de PBS, VEGF (100ng/sítio), que funcionou como fator intensificador

da permeabilidade vascular, ou Amblyomin-X (10, 100 e 1000ng/sítio) na presença

ou ausência de VEGF. Após 30 minutos, os animais foram sacrificados por

deslocamento cervical e as áreas delimitadas, anteriormente, foram removidas e

pesadas em balança analítica. A quantidade do corante extravasado nos fragmentos

de pele foi extraída em Formamida (MERC~), por 24 horas, e mensurada

quantitativamente por espectrofotometria.

Os valores da absorbância foram aferidos fazendo a leitura teste no

comprimento de onda de 620nm e a leitura de referência no comprimento de onda

de 690 nm. (DO =DO 620nm - DO 690nm).
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4.7 Avaliação de migração da célula endotelial

o efeito do Amblyomin-X sobre a mobilidade da célula endotelial foi estudado

em modelo bidimensional e tridimensional pelo emprego de células endoteliais de

microcirculação murinas da linhagem t-End.

Modelo bidimensional

O ensaio de migração das células endoteliais bidimensional foi realizado de

acordo com o modelo estabelecido por Burk, (1973) de cicatrização in vitro.

Inicialmente, 5x105 células foram plaqueadas em placas de cultura de 35 mm. Após

as culturas se tornarem confluentes, foi realizada uma lesão na monocamada

unicelular com o auxílio de um cell scraper e as células foram lavadas com PBS. Em

seguida, foi adicionado meio RPMI 1640 (Vitrocell®), sem soro, na ausência ou

presença de Amblyomin-X (10, 100 ou 1000ng/poço). Cada cultura foi incubada por

um período de 6 ou 12 horas e após este período, o número de núcleos celulares

que atravessaram a linha demarcada foi quantificado em três campos microscópicos

distintos.

Modelo tridimensional

O modelo tridimensional foi realizado em câmara de Boyden, com membrana

de policarbonato, isenta de polivinilpirrolidona (Milipore), com poros de 20 f.-tm de

diâmetro e cobertos com Matrigel® (Becton, Dickinson and Company). Para tanto,

células endoteliais foram cultivadas até o 3° repique e sincronizadas em meio

carenciado (RPMI + 0,1% SFB), por 48 horas. 1x105 células foram ressuspensas em

meio carenciado e adicionadas ao compartimento superior da câmara de Boyden na

ausência ou presença de Amblyomin-X (10,100 ou 1000ng/compartimento superior).

O compartimento inferior da câmara de Boyden foi preenchido com meio carenciado

na presença ou ausência de solução de VEGF, na concentração de 100ng/mL, que

funcionou como fator quimiotáxico. As câmaras foram, então, incubadas a 37°C por

24 horas e as células que atravessaram o filtro, presentes no compartimento inferior,

foram ressuspensas e quantificadas em câmara de Neubauer.
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4.8 Avaliação de aderência da célula endotelial

Após as células endoteliais (t-End) atingirem confluência, estas foram tratadas

por 2 horas com meio RPMI 1640, sem soro, na ausência ou presença de

Amblyomin-X (10, 100 ou 1000ng/poço). Com auxílio de cell scraper, as células

endoteliais foram removidas, contadas e adicionadas a uma placa de 96 poços

(5x104 células/poço) e a aderência em Matrigel® (Becton, Oickinson and Company).

foi permitida por um período de 30 minutos, a 37°C. Após o término do período de

aderência das células endoteliais, o meio de cultura (RPMI 1640) foi removido e as

células foram cuidadosamente lavadas com solução de PBS, por duas vezes. A

solução de lavagem foi removida dos poços e 100 IJL de uma solução 0,1 % de

corante cristal violeta (20% metanol; v/v) foram adicionados a cada poço, por 10

minutos a temperatura ambiente. Após o término da incubação, o corante cristal

violeta foi cuidadosamente aspirado e cada poço foi lavado 4 vezes com água

deionizada. A camada celular foi dissolvida pela adição de 100 IJLlPOÇO de uma

solução de solubilização (ácido acético 50% em água). Os valores da absorbância

foram aferidos fazendo a leitura teste no comprimento de onda de 580nm e a leitura

de referência no comprimento de onda de 690 nm.

(DO = DO 580nm - DO 690nm). Os resultados foram expressos em porcentagem

relativa ao grupo controle.

4.9 Determinação de mediadores químicos

Determinação da concentração de nitrito (N02 -) no sobrenadante de células
endoteliais

Células endoteliais (t-End) foram cultivadas na presença ou ausência de

Amblyomin- X (10,100 ou 1000ng/mL) por 24 horas. A concentração de N02- foi

determinada no sobrenadante das culturas celulares utilizando a reação de Griess.

Em resumo, 100l-lL dos sobrenadantes das culturas celulares foram adicionados a

100l-lL do reagente de Griess (1 % de sulfanilamida em meio ácido com 0,1% de a,

naftil etilenodiamina; Sigma-Aldrich, preparado no momento do uso). Após 10

minutos de incubação em temperatura ambiente, a absorbância de cada amostra foi

determinada em espectrofotômetro com comprimento de onda de 550nm. A

concentração de N02- das amostras foi determinada a partir de uma curva padrão de

NaN02 (0,2 - 200I-lM).
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Determinação da concentração de prostaglandina E2 (PGE2) no
sobrenadante de células endoteliais

Células endoteliais (t-End) foram cultivadas na presença ou ausência de

Amblyomin- X (10,100 ou 1000ng/mL) por 24 horas. A concentração de PGE2 foi

determinada no sobrenadante das culturas celulares utilizando ensaio imuno

enzimático competitivo, seguindo metodologia do fabricante (Kit Prostaglandin E2

Express ElA /Cayman/USA). Em resumo, 50f.lL dos sobrenadantes das culturas

celulares foram adicionados a 100f.lL do reagente de trabalho (anticorpo monoclonal

anti-PGE2 + PGE2 conjugada à acetilcolinesterase) em uma microplaca de 96 poços

e incubados por 1hora a temperatura ambiente. Em seguida, foram adicionados

150f.lL do substrato enzimático e após 30 minutos de incubação em temperatura

ambiente, a absorbância de cada amostra foi determinada em espectrofotômetro

com comprimento de onda de 420nm. A concentração de PGE2 das amostras foi

determinada a partir de uma curva padrão de PGE2 (15,6 pg/mL - 2000 pg/mL).

4.10 Determinação da viabilidade de células de melanoma da linhagem
816-F10

A viabilidade das células tumorais foi determinada em ensaios de citometria

de fluxo, usando marcação com a proteína Anexina V e com iodeto de propídio (PI),

para a mensuração de apoptose e necrose celular, respectivamente. Células B16

F10 (1x105
) foram plaqueadas (com RPMI adicionado de SFB 10%) e

posteriormente tratadas, diariamente, com PBS ou Amblyomin-X (10, 100 e

1000ng/mL) por 4 dias. Posteriormente, as células foram transferidas para tubos

específicos para o ensaio de citometria de fluxo e incubadas com a proteína

Anexina-V (conjugada com o fluorocromo FITC) diluída com tampão de ligação para

anexina (1:100) e com 1OIJL de PI na concentração de 50lJg/mL. Após 15 minutos de

incubação, à temperatura ambiente, a solução tampão de ligação de anexina foi

adicionada aos tubos e as amostras foram lidas em citômetro de fluxo FACS Calibur.



4.11 Análise estatística

Os resultados obtidos estão apresentados como média ± e.p.m. e analisados

pelo Teste li!" de student ou pela Análise de Variância com comparações múltiplas

(ANOVA), seguido do teste de Tukey-Kramer. As análises estatísticas foram

realizadas usando o Programa Graph Pad Prisma, versão 5.0.
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5. RESULTADOS

5.1 Efeitos da aplicação tópica do Amblyomin-X sobre a rede
microcirculatória

Os resultados apresentados na Figura 3 mostram que aplicação tópica do

Amblyomin-X nas concentrações de 10, 100 ou 1000 ng/mL reduziu o número de

vasos no tecido subcutâneo dorsal. O gráfico representa a porcentagem de aumento

ou redução do número de vasos em relação ao número de vaso antes do início dos

tratamentos com Amblyomin X ou com salina (controles). As figuras 4, 5, 6 e 7 são

as imagens representativas obtidas por microscopia intravital de animais tratados

com solução salina, 10, 100 ou 1000 ng/mL de Amblyomin-X, respectivamente.
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Figura 3. Variação do número de vasos do tecido subcutâneo dorsal de camundongos tratados
topicamente com solução salina ou com Amblyomin-X (10, 100 ou 1OOOng/mL). As imagens da rede
microcirculatória foram obtidas antes e 6 dias após o início dos tratamentos, realizados a cada 48
horas. Os valores expressam a variação, em porcentagem, do número de vasos antes e no 6° dia
após o início dos tratamentos de 4-6 animais por grupo. Os resultados representam a média ± e.p.m.
***P<0,001 vs salina.
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5.2 Efeitos da aplicação tópica do Amblyomin-X sobre a rede
microcirculatória na presença de células tumorais

5.2.1 Efeitos do tratamento simultâneo

A linhagem de células de melanoma murino (B16-F10) foi empregada para

induzir o crescimento tumoral no tecido subcutâneo dorsal dos animais. Os

resultados apresentados na Figura 8 mostram que a aplicação tópica do

Amblyomin-X nas concentrações de 10 ou 100 ng/mL não reduziu o número de

vasos na presença de células B16-F1 O na rede microcirculatória dorsal dos animais.

Diferentemente, o tratamento com a concentração de 1000ng/mL de Amblyomin-X

inibiu acentuadamente a formação de novos vasos na vigência do desenvolvimento

de células tumorais no tecido subcutâneo dorsal. Os gráficos representam a

porcentagem de aumento ou redução do número de vasos em relação ao número de

vasos antes do início dos tratamentos com Amblyomin X ou com salina (controles)

na vigência de crescimento de células tumorais. As figuras, 9, 10, 11 e 12 são as

imagens representativas obtidas por microscopia intravital de animais tratados com

solução salina, 10, 100 ou 1000 ng/mL de Amblyomin-X, respectivamente

Os mesmos efeitos foram observados em ensaios adicionais, apresentados

na Figura 13, onde foram empregadas técnicas de microscopia de fluorescência. As

Figuras 14 e 15 são as imagens representativas captadas por microscopia de

fluorescência de animais tratados com solução salina e 1OOOng/mL de Amblyomin-X,

respectivamente.
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Figura 8. Variação do número de vasos do tecido subcutâneo dorsal de camundongos tratados
topicamente com solução salina ou com Amblyomin-X (10, 100 ou 1000ng/mL) na vigência do
desenvolvimento de células cancerosas. As imagens da rede microcirculatória foram obtidas antes e
6 dias após o início dos tratamentos, realizados a cada 24 horas. Os valores expressam a variação,
em porcentagem, do número de vasos antes e no 6° dia após o início dos tratamentos de 4-6 animais
por grupo. Os resultados representam a média ± e.p.m. ***P<0,001 vs salina.
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5.3 Efeitos da aplicação tópica do Amblyomin-X sobre a instalação e
desenvolvimento de tumor no tecido subcutâneo dorsal dos animais

5.3.1 Efeitos do tratamento simultâneo

Os dados obtidos no presente trabalho mostraram que o tratamento com
Amblyomin-X, nas concentrações de 10 ou 100ng/mL, não alterou o perfil de
implantação do tumor, visível a partir do terceiro dia após a injeção das células
cancerosas, e a área do tumor, mensurada no 8° dia após a implantação, foram
equivalentes em animais tratados com solução salina ou com 10 ou 100ng/mL de
Amblyomin-X (figuras 17, 18 e 19 ). Diferentemente, o tratamento com a
concentração de 1000ng/mL de Amblyomin-X inibiu a implantação e reduziu
marcantemente a evolução do tumor (figuras 16 e 20).
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Figura 16. Área do tumor induzido pela aplicação de células da linhagem de melanoma murino
B16F10 (105/5IJL) no tecido subcutâneo dorsal de camundongos, tratados topicamente com solução
salina ou com Amblyomin-X (10, 100 ou 1000ng/mL). As imagens da rede microcirculatória foram
obtidas no 8° dia após a implantação das células cancerosas. Os tratamentos foram realizados a
cada 24 horas desde a implantação das células cancerosas até 24 horas antes do sacrifício. Os
valores expressam a média ± e.p.m. de 4-6 animais por grupo. ***P<0,001 vs salina.
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5.3.2 Efeitos do tratamento posterior

Com o objetivo de investigar se o tratamento com Amblyomin-X após a
instalação do tumor poderia influenciar a evolução do mesmo, o tratamento foi
inicializado três dias após a injeção das células cancerosas, quando as imagens
mostravam o início do tumor. Os resultados da Figura 21 mostram que nenhuma
das concentrações empregadas reduziu a área do tumor, uma vez que as áreas
tumorais foram equivalentes em todos os grupos de animais testados. As figuras 22
e 23 são as imagens representativas da evolução tumoral em animais tratados com
salina ou com 1000ng/mL de Amblyomin-X, respectivamente.
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Figura 21. Área do tumor induzido pela aplicação de células B16-F10 (105/5IJL) no tecido subcutâneo
dorsal de camundongos, tratados posteriormente à aplicação das células cancerosas e topicamente
com solução salina (10/lL) ou com Amblyomin-X (10, 100 ou 1000ng/mL). As imagens da rede
microcirculatória foram obtidas no 8° dia após a implantação das células cancerosas. Os tratamentos
foram realizados a cada 24 horas no terceiro dia após a injeção das células cancerosas até 24 horas
antes do sacrifício. Os valores expressam a média ± e.p.m. de 4-6 animais por grupo.
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5.4 Efeitos do Amblyomin-X sobre a permeabilidade vascular

Os resultados apresentados na Figura 24 demonstram que o tratamento com

Amblyomin-X (10, 100 e 1000 ng/sítio) não alterou a permeabilidade vascular em

condições basaís ou na vigência do estímulo (VEGF- 100ng/sítio).
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Figura 24. Efeitos do Amblyomin-X sobre a permeabilidade vascular. Camundongos foram
submetidos à injeção intravenosa do corante Azul de Evans. Em seguida, na região dorsal dos
animais, foram realizadas injeções intradérmicas de PBS, VEGF (100ng/sítio) e Amblyomin-X (10,
100 e 1000ng/sítio) na vigência ou ausência de VEGF. Os efeitos dos tratamentos com Amblyomin-X
sobre o processo de permeabilidade vascular foram mensurados pela quantificação do corante
extravasado por espectrofotometria (620 nm). Os resultados expressam a média ± e.p.m de 4-5
ensaios para cada tratamento * P< 0,01 e **P< 0,001 vs PBS.
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5.5 Efeitos do Amblyomin-X sobre a migração de células endoteliais

5.5.1 Modelo bidimensional

o tratamento com Amblyomin-X não modificou a capacidade das células
migrarem nas primeiras 6 horas de observação, no entanto reduziu
significantemente o número de células que migraram no período até 12 horas de
observação. Os dados estão apresentados na figura 25 e as imagens
representativas estão ilustradas na figura 26.
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Figura 25. Efeitos do tratamento com Amblyomin-X sobre a migração de células t-End na
monocamada unicelular. Após confluência, as células foram tratadas com Amblyomin-X (10, 100 e
1000ng/mL) ou com solução salina e uma lesão na monocamada foi realizada por um cell scrapper e
o número de células que migraram para esta área foi quantificado por microscopia invertida. Os
resultados expressam a média ± e.p.m de 4-5 ensaios para cada tratamento ***P< 0,001 e **P<0,01
vs salina.
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Figura 26. Imagem representativa do ensaio de migração celular no modelo da monocamada antes e
12 horas após os tratamentos. (A) células tratadas com solução salina; (8) células tratadas com
10ng/mL de Amblyomin-X; (C) células tratadas com 100ng/mL de Amblyomin-X; (D) células tratadas
com 1000ng/mL de Amblyomin-X.
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5.6 Efeitos do Amblyomin-X sobre a migração das células endoteliais
em condições basais e na vigência de estímulo pelo VEGF

5.6.1 Modelo bidimensional

Os resultados apresentados na Figura 27 mostram que o tratamento com
VEGF induziu aumento na capacidade de migração celular e que o tratamento com
Amblyomin-X não afetou esta migração. Confirmando os dados mostrados
anteriormente, o Amblyomin-X somente afetou a migração em condições basais,
mas não alterou a migração celular induzida pelo VEGF.

12 horas

Figura 27. Efeitos do tratamento com Amblyomin-X sobre a migração de células t-End na
monocamada unicelular em condições basais ou após estímulo pelo VEGF. Após atingirem
confluência, as células foram tratadas com salina ou Amblyomin-X (10, 100, 1000ng/mL) na presença
ou ausência de VEGF e uma lesão na monocamada foi realizada por um cell scrapper e o número de
células que migraram para esta área foi quantificado por microscopia invertida. Os resultados
expressam a média ± e.p.m de 4-6 ensaios por grupo de tratamento. #P<0,01, *P<0,01 e **P<O,001
vs salina.
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5.6.2 Modelo tridimensional

A análise da migração celular em modelo experimental mais complexo, que
incorpora Matrigel a um filtro de polícarbonato, mostrou que a migração frente ao
VEGF foi marcantemente maior que a observada na ausência deste estímulo. Os
resultados representados pela Figura 28 mostram que o tratamento com o
Amblyomin-X só afetou a capacidade de migração celular em condições basais, ou
seja na ausência de VEGF.
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Figura 28. Efeitos do tratamento com Amblyomin-X sobre a migração de células t-End no modelo de
Matrigel® associado a filtro de policarbonato em condições basais ou após estímulo pelo VEGF. Após
atingirem confluência, as células foram tratadas com salina ou Amblyomin-X (10,100,1 OOOng/mL) na
presença ou ausência de VEGF e a migração foi quantificada após 24 horas em câmara de
Neubauer. Os resultados expressam a média ± e.p.m de 4-5 ensaios por tratamento. **P<0,01 e
***P<0,001 vs salina e # P<0,001 vs respectivos valores basais.
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5.7 Efeitos do Amblyomin-X sobre a aderência da célula endotelial em
Matrigel®

Os resultados apresentados na Figura 29 demonstram que o tratamento com
Amblyomin-X na concentração de 10ng/mL não afetou a capacidade de aderência
celular em Matrigel®. Entretanto, o tratamento com Amblyomin-X nas concentrações
de 100 ou 1000ng/mL inibiu significativamente a aderência das células endoteliais
no substrato.

Figura 29. Efeitos do tratamento com Amblyomin-X sobre a aderência de células t-End em Matrigel®.
Células t-End confluentes foram tratadas por 2 horas com Amblyomin-X ou com solução salina e a
aderência em Matrigel® foi monitorada após um período de 30 minutos. Os efeitos do tratamento
com Amblyomin-X sobre o processo de aderência celular foram mensurados por espectrofotometria
(580nm). Os resultados expressam a média ± e.p.m de 4-5 ensaios para cada tratamento ***P<
0,001 vs salina.
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5.8 Efeitos do Amblyomin-X sobre a concentração de nitrito (N02 -) no
sobrenadante de células endoteliais

Em condições basais, o tratamento com Amblyomin-X nas concentrações de
10,100 ou 1000ng/mL não alterou as concentrações de N0 2 - no sobrenadante das
culturas de células endoteliais. Os resultados apresentados na Figura 30 mostram
que nenhuma das concentrações empregadas de Amblyomin-X alterou o perfil de
produção de óxido nítrico por células endoteliais.
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Figura 30. Efeitos do tratamento com Amblyomin-X sobre a produção de óxido nítrico pelas células t
End. Células endoteliais foram cultivadas na presença ou ausência de Amblyomin-X por 24 horas e a
produção de óxido nítrico foi determinada no sobrenadante por reação de Griess. Os valores
expressam a média ± e.p.m. de 4-5 ensaios para cada tratamento.
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5.9 Efeitos do Amblyomin-X sobre a secreção de prostaglandina E2
(PGE2) pelas células endoteliais

A figura 31 demonstra que o tratamento com Amblyomin-X nas
concentrações de 10, 100 ou 1000ng/mL não alterou a produção de prostaglandina
E2 a partir de sobrenadante coletado de cultura de células endoteliais, em condições
basais.
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Figura 31. Efeitos do tratamento com Amblyomin-X sobre a secreção de prostaglandina E2 pelas
células t-End. Células endoteliais foram cultivadas na presença ou ausência de Amblyomin-X por 24
horas e a secreção de prostaglandina E2 foi determinada no sobrenadante por ensaio imuno
enzimático. Os valores expressam a média ± e.p.m. de 4-5 ensaios para cada tratamento.
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5.10 Efeitos do Amblyomin-X sobre a viabilidade de células de melanoma
murino da linhagem 816-F10

Os efeitos do Amblyomin-X sobre a viabilidade das células B16-F10 foram
investigados por ensaios de citometria de fluxo após a incubação diária destas
células com a proteína nas concentrações de 10, 100 ou 1000ng/mL por um período
de 4 dias. Os dados obtidos demonstraram que o Amblyomin-X, nas concentrações
empregadas, não apresentou toxicidade para esta linhagem celular, uma vez que a
porcentagem de células viáveis foi similar nos grupos estudados (Figura 32). As
células não apresentaram marcação para Anexina V (apoptose) ou para PI (necrose)
(dados não mostrados).
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Figura 32 Efeitos do Amblyomin-X sobre a viabilidade de células de melanoma
murino da linhagem B16-F10. Estas células (1 x 105/poço) foram incubadas com
PBS ou com as diferentes concentrações de Amblyomin-X(1 0,100,1 OOOng/mL) a
3YOC em atmosfera úmida e 5% de C02, por 4 dias. A viabilidade celular foi aferida
pela incubação com Anexina-V e/ou PI e a intensidade de fluorescência foi avaliada
por citometria de fluxo. Os resultados expressam a média ± e.p.m. de células de dois
ensaios independentes.



6. DISCUSSÃO

o presente trabalho teve como objetivo caracterizar os possíveis efeitos e

mecanismos de ação de um inibidor de serinoprotease, donado a partir da

construção de uma biblioteca de cDNA das glândulas salivares do carrapato

Amb/yomma cajannense, sobre a formação de novos vasos. Os dados obtidos

mostraram que a aplicação local de Amblyomin-X reduziu o número de vasos da

rede microcirculatória na vigência ou ausência de crescimento de células tumorais

(B16-F10), e que este efeito pode ser dependente, pelo menos em parte, da ação

desta proteína sobre os processos de migração e aderência da célula endotelial.

Para a avaliação da cinética de crescimento dos novos vasos foi utilizado o

modelo experimental da câmara dorsal em camundongos. Esta metodologia tem

sido amplamente empregada para o estudo de novas moléculas com papel na

angiogênese e, em especial na formação de tumores, uma vez que pode ser

empregada em mamíferos, as imagens da microcirculação podem ser comparadas

antes e após os tratamentos e estes podem ser realizados localmente ou via

sistêmica. Em conjunto, estas características conferem vantagens para esta

metodologia sobre as demais técnicas in vivo utilizadas para o estudo da

angiogênese (Staton et a/., 2009).

Os dados inicialmente obtidos mostraram que a aplicação tópica do

Amblyomin-X sobre a rede microcirculatória dos camundongos reduziu o número de

vasos, em condições basais, pois nenhum estímulo indutor de angiogênese foi

empregado. No entanto, é importante salientar que a manipulação cirúrgica para

implantação da câmara causa inflamação, visualizada por alguns pontos de edema e

hemorrágicos, que diminuem consideravelmente após o segundo dia de

implantação. Este foi o motivo pelo qual os tratamentos com Amblyomin-X e veículo

foram iniciados após este período.

Para investigar os efeitos do Amblyomin-X sobre a formação de novos vasos

na área que circunda o tumor, este foi induzido pela aplicação de células da

linhagem de melanoma murino B16-F10, que apresenta elevada característica

metastática e aderente, além de alto potencial de sobrevivência e crescimento

(Fidler et a/., 1976). Devido ao conhecimento bem estabelecido de suas

características morfológicas, bioquímicas e moleculares, essa linhagem tem sido

empregada como um dos modelos celulares mais utilizados na pesquisa de câncer,
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tanto no estudo de efeitos de compostos anti-carcinogênicos quanto na elucidação

dos mecanismos de ação dos mesmos (Nicolson et aI., 1985).

Em nossos estudos, a padronização da concentração de células cancerosas

B16-F10, injetadas no tecido subcutâneo dorsal dos camundongos, foi realizada em

3 concentrações distintas, com base na literatura existente (Yoysungnoen et aI.,

2008; Koehl et aI., 2009). A concentração escolhida foi a de 105/51JL, pois

proporcionou a avaliação das etapas cinéticas do desenvolvimento tumoral, desde a

instalação até a progressão do tumor. Desse modo, essa concentração de células

cancerosas foi considerada a ideal para se avaliar em fase do processo de

angiogênese o tratamento com Amblyomin-X seria mais efetivo. A concentração de

104 células/5 IJL causou instalação tumoral retardada, aproximadamente 10 dias,

tornando inviável a manutenção da câmara dorsal em camundongos por período de

tempo tão prolongado. Por outro lado, a concentração de 106 células/5 IJL causou

instalação e progressão tumoral exageradamente rápida e agressiva.

Os efeitos do tratamento com Amblyomin-X sobre a rede microcirculatória na

presença de células cancerosas foram investigados em 2 delineamentos

experimentais distintos:

a) Início do tratamento com Amblyomin-X, simultaneamente à injeção de células

cancerosas B16-F10;

b) Início do tratamento com Amblyomin-X, 3 dias após a injeção de células

cancerosas B16-F1 O.

No primeiro delineamento experimental, o Amblyomin-X, na concentração de

1000ng/mL, inibiu a implantação do tumor, ou o seu retardo, bem como reduziu

significantemente o número de vasos na área de injeção das células tumorais. Os

mesmos efeitos foram observados quando as imagens da microcirculação foram

capturadas por microscopia de fluorescência. Esta técnica foi empregada,

posteriormente, pois confere melhor qualidade digital às imagens, propiciando uma

quantificação mais apurada do número de vasos (Staton et a.) 2009; Koehl et aI.,

2009).

Vale ressaltar que os dados obtidos pelo grupo da Ora Ana Marisa C. Tavassi

têm mostrado que o Amblyomin-x induz a apoptose de células B16-F1 O em cultura e

que o tratamento sistêmico com o inibidor de serinoprotease, durante 14 ou 28 dias,

promoveu remissão do tumor implantado no tecido subcutâneo dorsal dos animais
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(Chudzinski-Tavassi et aI 2010). É importante salientar que apesar dos dados

apresentados no presente estudo terem sido obtidos após aplicação direta da

proteína sobre a célula tumoral, as concentrações e os tempos de tratamentos

empregados foram menores que os utilizados no tratamento sistêmico, realizado por

Chudzinsky-Tavassi et aI., 2010. Neste sentido, com o intuito de descartar uma

possível ação citotóxica direta do Amblyomin-X sobre as células cancerosas, a maior

concentração do Amblyomin-X utilizada neste trabalho foi aplicada sobre a cultura

de células B16F10 por quatro dias consecutivos, mimetizando o esquema

posológico realizado in vivo. Os resultados mostraram, claramente, que as

concentrações de Amblyomin-X que, in vivo, inibiu a angiogênese e o crescimento

de massa tumoral, não são tóxicas para as células cancerosas.

Com base nos resultados apresentados é possível, então, sugerir que o

Amblyomin-X inibe ou retarda a instalação do melanoma por reduzir o número de

vasos na malha vascular pré-existente, onde foram injetadas as células cancerosas.

Dando prosseguimento aos estudos, quando o tratamento com Amblyomin-X

foi iniciado após a implantação das células tumorais, nenhuma das concentrações

empregadas de Amblyomin-X (10,100, 1000ng/mL) reduziu a área do tumor, e desta

forma, a extensa massa tumoral formada não permitiu a quantificação do número de

vasos que irriga o melanoma. Se comparados aos resultados obtidos quando o

tratamento com Amblyomin-X foi iniciado em conjunto com a implantação das

células cancerosas, pode se supor que o Amblyomin-X interfira com a formação de

novos vasos na vigência do tumor, somente quando a instalação deste não está

estabelecido completamente. Diferentemente, após a completa instalação do

melanoma, o tratamento com Amblyomin-X não foi efetivo, provavelmente, pela

presença de um microambiente tumoral já estável e consolidado, que exerceu

alterações humorais e celulares, sobrepondo os efeitos inibitórios da proteína.

A permeabilidade vascular regula o intercâmbio celular e humoral entre os

capilares e os tecidos, sendo imprescindível para o bom funcionamento do

organismo. O desequilíbrio deste processo implica alterações em diversos processos

fisiopatológicos, como: inflamação, angiogênese, câncer e formação de metástases.

Comumente, estes processos são caracterizados por incremento da permeabilidade

vascular. Assim, estudos com substâncias que alterem funcionalmente o endotélio,
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prevenindo ou revertendo o extravasamento vascular são freqüentes na literatura,

bem como a busca de novas moléculas eficazes para este fim (Wang et aI., 2009).

O aumento de vasodilatação e de permeabilidade vascular dos vasos próximos

à área de implantação das células cancerosas, quer seja no tumor primário, ou nas

metástases, são eventos importantes para aumentar a nutrição destas células, bem

como para formar um ambiente propício para a intensa proliferação e metabolismo

celular, quer seja das células cancerosas, ou das células presentes no

microambiente tumoral (células endoteliais, macrófagos entre outras) (Mantovani et

aI., 2010; Flavell et aI., 2010). Neste contexto, vale ressaltar que o VEGF causa

intenso aumento de permeabilidade vascular e que, desta forma, é um dos

mecanismos que favorecem a implantação de mestátases (Kumar et aI., 2009). Por

estas razões, investigamos neste trabalho se o Amblyomin-X exerceria seus efeitos

anti-angiogênicos por ser um inibidor da permeabilidade vascular. Os resultados

aqui obtidos corroboraram a ação do VEGF e mostraram que o Amblyomin-X não

causa aumento de permeabilidade vascular, nem interfere com o aumento causado

pelo VEGF in vivo.

Os inibidores de serinoproteases do tipo kunitz, como é o caso do Amblyomin

X, podem afetar a formação de novos vasos por diferentes mecanismos, como pela

inibição da proliferação, migração e tubulogênese e pela indução de apoptose da

célula endotelial (Islam et aI., 2009;8hakiba et aI., 2007;Kondraganti et aI., 2006).

Com o intuito de esclarecer o efeito do Amblyomin-X sobre a formação de novos

vasos, investigamos, num passo seguinte, a capacidade desta proteína afetar a

migração e a aderência da célula endotelial.

Nos ensaios in vitra, a linhagem t-End foi proposta por ser uma linhagem de

células endoteliais de microcirculação de camundongos, uma vez que os vasos da

microcirculação participam da gênese de processos fisiopatológicos, como

inflamação e angiogênese. Além disso, estudos in vivo e in vitra foram mantidos em

uma mesma espécie animal.

O tratamento com Amblyomin-X afetou somente a migração de células

endoteliais em condições basais. Este efeito foi mensurado em dois modelos

experimentais, a saber: o modelo bidimensional (20), que possibilita o

monitoramento da migração das células endoteliais, permitindo uma estimativa da

taxa de resposta migratória em diferentes intervalos de tempo (Pepper et aI., 1990) e
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o tri-dimensional (3D), onde células endoteliais migram em direção a um estimulo

quimiotáxico em câmara de Boyden modificada, admitindo uma avaliação

quantitativa da mobilidade destas células (Alessandri et aI. 1983). O modelo 3D

oferece vantagens sobre o modelo 2D, pois emprega-se Matrigel® que simula o

microambiente in vivo, além de poder ser utilizado para distinguir a quimiotaxia

(migração direcionada em resposta a um gradiente de estímulo quimiotáxico) da

quimiocinese (migração randômica), que pode ser observada no modelo 2D (Albini

et aI., 2004; Staton et aI., 2009).

Em ambos os modelos, o Amblyomin-X inibiu a migração da célula endotelial

na ausência de estímulo, mas por outro lado, não diminuiu a migração induzida pelo

VEGF. A migração da célula endotelial mediada pela interação VEGFNEGFR-2

resulta em fosforilação de proteínas, responsáveis pela ativação de moléculas de

adesão e da redistribuição e organização de organelas intracelulares envolvidas na

mobilidade celular. Dentre estas vias, tem sido bem estudado que a ligação do

agonista ao VEGFR-2 leva à ativação de p38MAKquinases e PLC/PKC, que

culminam com a migração celular (Olsson et aI, 2006). Desta forma, pode-se supor

que o inibidor de serinoprotease aqui estudado, não interfere com a interação do

fator de crescimento ao seu receptor e, possivelmente, com os mecanismos

intracelulares subseqüentes. No entanto, este resultado é instigante já que a

literatura mostra a ação de inibidores de serinoproteases sobre a migração

endotelial evocada pelo VEGF (Shellenberger et aI., 2005). É importante também

salientar que concentrações mais elevadas do Amblyomin-X poderiam provocar

resultados distintos dos aqui apresentados e ensaios que elucidem esta hipótese

serão realizados em breve.

Durante a interação heterotípica das células endoteliais com o substrato,

essencial para a migração das tip e stalk cells e na interação homotípica para

formação dos vasos, ocorre intensa sinalização intracelular que culmina na

expressão/atividade de moléculas de adesão envolvidas nestes processos.

A adesão heterotípica é dependente, especialmente, da expressão/ativação

das moléculas da família das integrinas. Após uma interação entre as células

endoteliais e a matriz extracelular, estas moléculas (avl33 integrina, a5131 integrina)

ativam diferentes mecanismos de sinalização intracelular focal adhesion kinase-
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(FAK), nuclear factor kappa-B (NF-KB), MAPKlERK que resultam em adesão focal,

sobrevivência, migração e proliferação celular (Ramjaun et aI., 2009).

Visto que o Amblyomin-X diminuiu a migração endotelial, pode-se supor que os

mecanismos envolvidos na aderência destas células ao substrato poderiam ser alvo

desse inibidor de serinoprotease. Assim, o efeito do Amblyomin-X sobre a aderência

das células endoteliais foi investigado empregando-se Matrigel®, que é constituída

basicamente por laminina, colágeno e proteoglicanas, mimetizando, desse modo, a

composição de uma matriz extracelular. De fato, os dados obtidos comprovaram

nossa hipótese, já que o tratamento com Amblyomin-X (100 e 1000ng/mL) diminui a

aderência das células endoteliais neste substrato. Vale ressaltar que trabalho

simultâneo do nosso grupo tem mostrado a capacidade do Amblyomin-X interferir

com a expressão/atividade de moléculas de adesão envolvidas na interação homo e

heterotípicas (Drewes, comunicação pessoal).

A migração das células endoteliais durante a angiogênese é coordenada por

uma grande variedade de mediadores inflamatórios, dentre eles o NO e a PGE2. O

NO é um mediador que pode exercer ação dúbia sobre a formação de novos vasos.

Esta afirmação é amparada pelo fato da ativação/inibição de diferentes rotas de

sinalização celular ser dependente de tempos de exposição e concentrações de NO

distintas (Isenberg et aI., 2005). Enquanto, tem sido demonstrado que baixas

concentrações de NO causam respostas pró-angiogênicas, altas concentrações

induzem efeitos inibitórios (Urbich et aI., 2002). Por outro lado, a PGE2 de origem

tumoral, ou ainda proveniente do endotélio, regula positivamente a angiogênese,

induzindo fenômenos adesivos das células endoteliais durante a formação de novos

vasos (Milkiewicz et aI., 2006). Por essas razões, o efeito do Amblyomin-X sobre a

secreção desses mediadores pela célula endotelial foi investigado. Os dados obtidos

demonstraram que o Amblyomin-X não interferiu com a secreção/liberação desses

mediadores sugerindo, portanto, que estes não sejam mecanismos envolvidos no

efeito do Amblyomin-X. Estes ainda podem dar suporte à ausência de efeitos do

Amblyomin-X sobre a permeabilidade vascular observada in vivo, uma vez que

ambos os mediadores químicos possuem papel relevante na vasodilatação e no

aumento de permeabilidade vascular da microcirculação.

Em conjunto, embora os dados dos estudos in vitro ainda precisem de

complementações, é evidente que o Amblyomin-X diminuiu a formação de novos
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vasos in vivo e que afeta funções da célula endotelial que são relevantes para a

angiogênese. Embora, seja possível que o Amblyomin-X possa alterar outros

eventos da angiogênese, sua ação direta na migração e aderência da célula

endotelial pode contribuir para os efeitos observados in vivo.
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7. CONCLUSÃO

Os resultados obtidos neste estudo demonstraram que o Amblyomin-X inibe a

angiogênese in vivo na presença ou ausência de células cancerosas (B16-F10) e a

migração e aderência das células endoteliais (t-End) in vitro. Estas conclusões foram

baseadas nos seguintes resultados:

1) Os estudos experimentais in vivo mostraram que a aplicação tópica de

Amblyomin-X reduziu o número de vasos da rede microcirculatória na

ausência ou vigência de crescimento de células tumorais;

2) Amblyomin-X reduziu a migração das células endoteliais (t-End) em dois

modelos experimentais distintos (20 e 3D);

3) Amblyomin-X reduziu a aderência das células endoteliais (t-End) em modelo

de Matrigel®;

4) Amblyomin-X não interferiu com a secreção de NO e PGE2 pelas células

endoteliais;

5) Amblyomin-X não interferiu com a permeabilidade vascular na ausência ou

vigência de VEGF;

6) Amblyomin-X não alterou a viabilidade das células de melanoma murino de

linhagem B16-F1 O.
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