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Resumo 

 

WLIAN, L. Ação de um Peptídeo Derivado do Lopap em Cultura de Fibroblastos e em 

Modelo Experimental de Lesão Cutânea em Ratos. Dissertação (Mestrado em 

Biologia Molecular) – Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de 

Medicina, São Paulo, 2009. 

 

O processo de reparação tecidual é um complexo de reações entre células e mediadores 

bioquímicos que são desencadeados a partir de uma lesão. Neste estudo avaliamos a ação do 

peptídeo 4 obtido a partir da sequência de aminoácidos do Lopap (Lonomia obliqua 

prothrombin activator protease) em cultura de fibroblastos para se avaliar a expressão de 

moléculas de matriz extracelular e receptores de membrana de interleucina-8 e em modelo 

experimental de lesão cutânea em ratos para se analisar o efeito da molécula em estudo no 

processo de reparação tecidual. Foram utilizados 40 ratos Wistar machos de 6 a 8 semanas, 

randomizados em 5 grupos experimentais. Após a anestesia, os ratos foram submetidos a 

procedimento cirúrgico, onde oito secções circulares de pele de 6 mm de diâmetro foram 

circunscritas na região dorsal e tratadas com solução salina ou com o peptídeo 4. Após 

diferentes períodos (3, 7, 14 e 21 dias) realizaram-se análises para se avaliar o processo de 

reparação tecidual entre os grupos. Concluímos que o peptídeo 4 é capaz de estimular 

fibroblastos em cultura, além de promover o aceleramento do processo de reparação tecidual 

em modelo in vivo, com maior deposição de colágeno, glicosaminoglicanos e melhor 

reorganização tecidual.  

 

Descritores: Lonomia obliqua, Reparação tecidual, Colágeno, Glicosaminoglicanos, 

Metaloproteinases 
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Abstract 

 

WLIAN, L. Action of the Peptide Derived from Lopap in Fibroblasts Culture and in 

the Skin Lesion Model in Rats. Dissertation (Master’s degree in Molecular Biology) - 

Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina, São Paulo, 2009. 

 

The process of tissue repair is a complex of reactions between cells and biochemical mediators  

that are triggered from an injury. This study evaluated the effect of peptide 4 derived from the 

amino acid sequence of Lopap (Lonomia obliqua prothrombin activator protease) in culture of 

fibroblasts to evaluate the expression of molecules of extracellular matrix and the membrane 

receptors of interleukin-8 and in experimental model of skin lesion in rats to examine the 

effect of the molecule in the process of tissue repair. We used 40 male Wistar rats with 6 to 8 

weeks, randomized to 5 experimental groups. After anesthesia, the rats were submitted to 

surgery, where eight circular full-thickness of skin from 6 mm of diameter were surrounded in 

the back and treated with saline or with peptide 4. After different periods (days 3, 7, 14 and 21 

days after wounding) were carried out tests to evaluate the process of tissue repair between the 

groups. We conclude that peptide 4 is able to stimulate fibroblasts in culture and promote the 

acceleration of the process of tissue repair in vivo model with greater deposition of collagen, 

glycosaminoglycans and better tissue reorganization. 

 

Descriptors: Lonomia obliqua, Tissue repair, Collagen, Glycosaminoglycans, Metalloproteinases 
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1. Introdução 
 

 

 

Lonomia obliqua 
“Nada é supérfluo na natureza” 

Averróis 
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1.1. Histórico 

 

Na pré-história várias substâncias como extratos de plantas, água, gelo, frutas e lama 

eram aplicados sobre as feridas. Na Mesopotâmia, elas eram lavadas com água ou leite e o 

curativo era realizado com mel ou resina e cobertos com lã de carneiro, folhas e cascas de 

árvore. Os egípcios concluíram que uma ferida fechada cicatrizava mais rápido do que aberta, 

por isso, utilizavam tiras de pano para manter unidas as margens da lesão. Hipócrates sugeria 

que as feridas contusas fossem tratadas com calor e pomadas para promover a supuração, 

remover material necrótico e reduzir a inflamação. No início da era cristã, Celsus preconizava 

o fechamento primário das feridas recentes e desbridamento das contaminadas para 

posteriormente poderem ser suturadas. Além disso, classificou os diferentes tipos de lesões de 

pele e deu detalhes do tratamento de cada uma delas. Com a introdução das armas de fogo nas 

guerras européias no século XIV, acreditava-se que os ferimentos provocados por essas armas 

eram venenosos e por isso deviam ser tratadas com óleo fervente. Em certa ocasião, o 

suprimento de óleo acabou e Ambroise Paré o substituiu por uma mistura de gema de ovo, 

óleo de rosas e terebintina, que promovia uma cicatrização mais rápida. Com o avanço da 

química levou-se a descoberta de compostos de cloro e iodo que foram utilizados para limpeza 

do material e da pele nos séculos XVIII e XIX (ANDRADE et al., 1992, ABLA e ISHIZUKA, 

1995). 

Atualmente, muitos estudos permitem uma compreensão cada vez melhor da fisiologia 

da cicatrização, e junto com o avanço tecnológico tem possibilitado melhores resultados 

cicatriciais em menor tempo possível, nos vários processos envolvidos na reparação tecidual 

(D’ARGENIO et al., 2001; CARVALHO et al., 2001; WANG et al., 2009). 
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1.2. Estrutura da pele 

 

A pele é o órgão que recobre a superfície do corpo, indispensável a vida por isolar o 

meio interno do externo, consiste em complexa estrutura de tecidos, dispostos e inter-

relacionados de modo a adequarem-se de maneira harmônica ao desempenho de suas funções 

como proteção, atividade imunológica, termorregulação, percepção e secreção (SAMPAIO e 

RIVITTI, 2000).  

Composta pela epiderme, derme, e hipoderme, a pele constitui uma superfície de defesa 

do organismo. A epiderme ou camada externa da pele é composta por células epiteliais e 

invaginações destas células produzem as glândulas sudoríparas, os folículos pilosos e outros 

anexos epidérmicos. A derme é uma camada média de sustentação que contém os anexos 

cutâneos, os vasos sanguíneos, os nervos e os terminais nervosos imersos em um estroma 

elastocolágeno produzido por fibroblastos, formando o tecido conjuntivo (STEVENS e 

LOWE, 1995, SAMPAIO e RIVITTI, 2000). O tecido conjuntivo apresenta diversos tipos de 

células separadas por abundante material extracelular, a matriz extracelular. A camada mais 

profunda, a hipoderme ou tecido celular subcutâneo é formada por tecido conjuntivo frouxo 

que une de maneira pouco firme a derme aos órgãos subjacentes, sendo comumente composta 

principalmente por tecido adiposo, constituindo o panículo adiposo que garante isolamento 

térmico (STEVENS e LOWE, 1995; SHERIDAN e TOMPKINS, 1999; JUNQUEIRA e 

CARNEIRO, 2004). 
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1.2.1. Matriz extracelular 

 

Todos os organismos são compostos por células e por uma rede complexa de 

macromoléculas extracelulares, denominada matriz extracelular. Esta matriz é composta por 

fibras e substância fundamental constituída por um grande número de diferentes 

macromoléculas secretadas localmente e montados em uma rede organizada, associada a 

superfície celular que os produz, ocupando o espaço que as circundam (ALBERTS et al., 

2004).   

Três grupos de macromoléculas associam-se fisicamente para formar a matriz 

extracelular: As proteínas estruturais fibrosas como os colágenos e as elastinas; glicoproteínas 

adesivas incluindo fibronectina, laminina entre outras; e cadeias de polissacarídeos da classe de 

glicosaminoglicanos (GAG) geralmente ligadas covalentemente a proteínas na forma de 

proteoglicanos (COTRAN et al., 2000; ALBERTS et al., 2004).  

Estas macromoléculas reúnem-se em duas organizações gerais: matriz intersticial e 

membrana basal. A matriz intersticial é encontrada nos espaços entre células epiteliais, 

endoteliais, e musculares lisas, bem como no tecido conjuntivo. Consistem em colágeno (tipos 

I e III), elastina, fibronectina e proteoglicanos. As membranas basais são produzidas por 

células epiteliais, dentre outras e estão estreitamente associadas a superfície celular. São 

constituídas por uma rede de colágeno não fibrilar (principalmente do tipo IV), proteoglicano, 

laminina e outras glicoproteínas (COTRAN et al., 2000). É uma estrutura fina, porém 

resistente, que possui papel importante no controle do comportamento celular (ALBERTS et 

al., 2004). 
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1.2.2. Proteínas estruturais fibrosas 

 

Os colágenos são uma família de proteínas fibrosas altamente características, 

encontradas em todos os animais multicelulares e tem como função reforçar e ajudar na 

organização da matriz. Possui estrutura longa, de fita helicoidal, na qual três cadeias 

polipeptídicas de colágeno, chamadas cadeias  são enroladas umas nas outras, formando um 

arranjo de corda supertorcida (Figura 1) (LEE et al., 1999; COOPER, 2002).  

Cada tipo de colágeno é formado pela combinação de três cadeias , cuja composição 

consiste numa tríade do aminoácido glicina (Gly) e dois outros aminoácidos (X e Y), 

geralmente prolina ou hidroxiprolina e lisina ou hidroxilisina (Figura 2) (PROCKOP e 

KIVIRIKKO, 1995; COOPER, 2002; ALBERTS et al., 2004).  

Baseado na sua estrutura e função são classificados como colágenos que formam 

fibrilas, que formam redes, colágenos associados a fibrilas com triplas hélices interrompidas, 

de ancoragem, colágenos transmembranais e outros tipos de colágeno que ainda pouco se sabe 

(KHOSHNOODI et al., 2006). 

As fibras elásticas que também compõem a matriz extracelular são fibras mais delgadas 

do que as colágenas, formadas por um núcleo central de elastina circundado por um 

envoltório de microfibrilas tubulares (fibrilina) que ramificam e ligam-se umas as outras, 

formando uma trama de malhas muito irregular. Essas fibras cedem facilmente mesmo as 

trações mínimas, porém retomam sua forma inicial tão logo cessem as forças deformantes 

(SAMPAIO e RIVITTI, 2000; IOACHIM et al., 2002). 
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Figura 1 – Estrutura fibrilar do colágeno. Esquema representativo da estrutura fibrilar do 

colágeno. Moléculas de tropocolágeno no espaço extracelular se unem para formar as fibrilas que são 

reforçadas pela formação de ligações covalentes cruzadas entre lisinas das moléculas de colágeno. A 

agregação das fibrilas formam as fibras de colágeno. Já nos tendões, as fibras são organizadas em 

feixes. Toda esta disposição permite ao colágeno assegurar a força tênsil e integridade dos tecidos 

(adaptado de STADELMANN et al., 1998). 
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Figura 2 – Estrutura do procolágeno. A) Modelo de uma molécula de colágeno na qual três cadeias 

α são enroladas umas nas outras formando a hélice de fita tripla (tropocolágeno); B) Modelo de uma 

única cadeia α organizada por uma hélice para a esquerda; C) Representação esquemática da disposição 

dos aminoácidos na cadeia α, onde é composta de vários tripletes Gly-X-Y; D) Tripla hélice do 

procolágeno em corte transversal, onde a glicina (representado em vermelho) é o único aminoácido 

pequeno o suficiente para ocupar o interior da hélice (adaptado de ALBERTS et al., 2004). 

 

 

1.2.3. Glicoproteínas adesivas 

 

As glicoproteínas adesivas são proteínas estruturalmente diversas, cuja principal 

propriedade é a sua capacidade de se ligar a outros componentes da matriz extracelular, 

ligando-os uns aos outros e estes as células (COTRAN et al., 2000).  

A tenascina é uma glicoproteína da matriz extracelular produzida por fibroblastos e por 

células epiteliais e é expressa durante transições da embriogênese, inflamação e tumores 

malignos (IOACHIM et al., 2002).  

A B C 
D 
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A cadeia polipeptídica da molécula de tenascina apresenta domínios repetidos e 

semelhantes a EGF (Epidermal growth factor – Fator de crescimento epidermal), domínios 

semelhantes a fibronectina tipo III e sequências homólogas ao fibrinogênio na região C-

terminal. No domínio N-terminal apresenta uma série de cisteínas e heptâmeros repetidos que 

estão envolvidos na multimerização da molécula (Figura 3) (JOESTER e FAISSNER, 2001).  

Esta família de glicoproteínas apresenta cinco membros: a tenascina-C (TN-C), a 

tenascina-R (TN-R), a tenascina-X (TN-X), a tenascina-Y (TN-Y) e a tenascina-W (TN-W). 

(JOESTER e FAISSNER, 2001). A TN-C apresenta ainda duas isoformas mais comuns, 

diferenciadas por seu tamanho, que sugerem diferentes funções para essa glicoproteína. A 

isoforma de peso molecular maior, chamada de TN-C grande, relaciona-se com processos de 

migração celular e remodelação de tecidos (JONES e JONES, 2000; JOESTER e FAISSNER, 

2001). 

 

Figura 3 – Representação esquemática dos domínios estruturais da tenascina-C. Todos os 

membros da família das tenascinas, exceto a tenascina-W (TN-W), apresentam variantes decorrentes 

de “splicing” alternativo, que diferem pelo número de domínios fibronectina tipo III (adaptado de 

JOESTER e FAISSNER, 2001). 
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Outro tipo de glicoproteína adesiva com diversos domínios de ligação em sua estrutura 

é a fibronectina (produzida por fibroblastos, monócitos, células endoteliais) (HYNES, 1992; 

WOJCIAK-STOTHARD et al., 1997).  

Estes domínios são responsáveis pela interação da fibronectina com diferentes 

receptores da superfície celular, assim como com outros elementos de matriz extracelular. Sua 

estrutura é dimérica e unida por pontes dissulfeto próximas a região carboxil das cadeias. Cada 

monômero da fibronectina apresenta domínios funcionalmente distintos e separados por 

regiões flexíveis da cadeia polipeptídica. Os domínios consistem de pequenos módulos 

serialmente repetidos e codificados por éxons específicos. Este fato sugere que o gene da 

fibronectina, assim como os genes dos colágenos, envolve múltiplas duplicações de éxons. 

Embora seja produto de um único gene, a fibronectina apresenta diversas isoformas 

decorrentes de “splicing” alternativo, gerando mais de 20 variantes apenas no ser humano. 

Apresenta domínios de ligação para o colágeno, heparina e para vários receptores celulares. 

Possui sequência peptídica RGD (arginina-glicina-aspartato) que permite a ligação da 

fibronectina a receptores de superfície celular como, por exemplo, as integrinas (Figura 4) 

(PANKOV e YAMADA, 2002; ALBERTS et al., 2004). 

Esta glicoproteína consiste em fixar as células a matriz, além de estar envolvida na 

migração celular, morfogênese, diferenciação e transformação do oncogene (IOACHIM et al., 

2002) e potencializar a sensibilidade de certas células, como as endoteliais, aos efeitos 

proliferativos dos fatores de crescimento (LOCHTER e BISSELL, 1995).  
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Figura 4 – Representação esquemática da molécula de fibronectina. (a) Domínio de ligação a 

heparina e fibrina. (b) Domínio de ligação com o colágeno. (c) Domínio de ligação com a fibrina. (d) 

Domínio de ligação celular (presença do tripeptídeo RGD e sua conformação espacial). (e) Sítio de 

ligação com a heparina. (f) Sítio de ligação com a fibrina (RAMOS, 2007). 

 

 

A laminina também é uma glicoproteína adesiva abundante na membrana basal 

(TIMPL et al., 1987; SPRINGER, 1990). Consiste em grandes estruturas composta de três 

cadeias polipeptídicas (α, ß e γ) organizadas em forma de cruz assimétrica e unidas por pontes 

dissulfídricas (Figura 5), que atravessam a lâmina basal e ligam-se, por um lado a receptores 

específicos na superfície das células e, por outro a componentes da matriz como colágeno tipo 

IV, e o heparan sulfato e são responsáveis por diversos efeitos como adesão, proliferação e 

migração celular (LOCHTER e BISSELL, 1995; COTRAN et al., 2000; ALBERTS et al., 

2004). 
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Figura 5 - Estrutura generalizada da molécula de laminina. A representação evidencia as três 

cadeias polipeptídicas que constituem a molécula que é ligada por pontes dissulfídricas em uma 

estrutura assimétrica em forma de cruz, assim como os domínios de ligação com diferentes elementos 

de matriz extracelular (ALBERTS et al., 2004). 

 

 

1.2.4. Glicosaminoglicanos e Proteoglicanos 

 

As moléculas de glicosaminoglicanos e proteoglicanos no tecido conjuntivo formam 

uma substância gelatinosa, altamente hidratada na qual as proteínas fibrosas estão imersas. A 

fase aquosa do gel de polissacarídeo permite a rápida difusão de nutrientes, metabólitos e 

hormônios entre o sangue e as células do tecido (MURATA, 1982; ALBERTS et al., 2004). 

Os GAGs são polímeros lineares de alta massa molecular, formados por unidades 

dissacarídicas repetidas constituídas por uma hexosamina (N-acetil glicosamina ou N-acetil 

galactosamina) e um ácido urônico (ácido glicurônico ou ácido idurônico), que geralmente são 

modificados por grupos sulfato (COOPER, 2002; ALBERTS et al., 2004).  

 

Cadeia α Cadeia ß Cadeia γ 

Domínios 

globulares Domínio de hélice α torcida 
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Consequentemente os GAGs são altamente negativos e atraem cátions, como o íon 

sódio, resultando na incorporação de grandes quantidades de água na matriz, gerando uma 

pressão que faz com que a matriz resista as forças compressoras. Como formam géis 

hidratados as cadeias de glicosaminoglicanos preenchem a maior parte do espaço extracelular, 

fornecendo suporte mecânico aos tecidos, também permitindo a rápida difusão de moléculas 

hidrossolúveis e a migração celular (WOJCIAK-STOTHARD et al., 1997). Os diferentes 

GAGs são distinguidos, de acordo com seus açúcares, o tipo de ligação entre os açúcares e o 

número e localização dos grupos sulfato (Figura 6) (COOPER, 2002; ALBERTS et al., 2004). 

O ácido hialurônico é o único GAG que pode aparecer com longas cadeias simples de 

polissacarídeos. Os demais GAGs (Condroitin sulfato, Dermatan sulfato, Heparan sulfato, 

entre outros) aparecem associados com proteínas para formar os proteoglicanos (Figura 7). 

Sendo componentes importantes da superfície celular e da matriz extracelular, podendo 

interagir especificamente com vários outros componentes matriciais, tais como: colágeno, 

laminina e fibronectina (IOZZO et al., 1998). 
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Figura 6 - Unidades dissacarídicas dos diferentes grupos de glicosaminoglicanos. Os 

glicosaminoglicanos são compostos por unidades repetitivas de dissacarídeos. Com exceção do ácido 

hialurônico, os açúcares contêm grupamento sulfato. O sulfato de heparina é semelhante a heparina 

exceto pelo fato de que esta contém poucos grupos sulfato (adaptado de COOPER, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Esquema representativo da organização do agrecano. O agregado consiste em 

aproximadamente 100 monômeros de agrecano ligado não covalentemente a uma única cadeia de 

hialurônico por duas proteínas de ligação. Os glicosaminoglicanos que compõem as cadeias laterais são 

formados por sulfato de condroitin e sulfato de queratan (adaptado de ALBERTS et al., 2004).  
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1.3. Metaloproteinases 

 

As Metaloproteinases (MMPs) compõem uma grande família de proteases dependentes 

de zinco (endopeptidases) capazes de digerir a matriz extracelular e a membrana basal 

(STERNLICHT e WERB, 2001; COUSSENS et al., 2002). 

A regulação da degradação dos componentes da matriz extracelular é crítica para uma 

série de processos biológicos importantes. Sendo necessária quando os leucócitos ou outros 

tipos celulares migram através da lâmina basal vascular para os tecidos, em resposta a 

infecções ou alguma lesão (ALBERTS et al., 2004). 

As MMPs são enzimas proteolíticas extracelulares e de acordo com a especificidade do 

substrato e a homologia de seus domínios, são subdivididas em colagenases, gelatinases, 

estromelisinas e MMPs do tipo membrana. (BENAUD et al., 1998, STERNLICHT e WERB, 

2001; SOUZA e LINE, 2002; BRUMMER et al., 2002; EGEBLAD e WERB, 2002).  

A estrutura das MMPs apresenta grande homologia sequencial. Difere em termos de 

especificidade do substrato e controle transcripcional. Todas as MMPs derivam de um 

protótipo de três a cinco domínios. Pró-domínio (mantém a enzima como zimogênio, até que 

seja removido por proteólise), domínio catalítico (contém o zinco no sítio ativo), domínio 

hemopexina/vitronectina (media a interação entre enzimas e TIMPs e a associação aos 

receptores celulares) e o domínio rico em cisteína (KREIS e VALE, 1999; VISSE e NAGASE, 

2003).  

Apesar de se saber que as MMPs degradam múltiplos substratos, elas podem ser 

divididas em seis subgrupos, de acordo com sua especificidade.  
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a) As colagenases intersticiais (MMP-1, MMP-8 e MMP-13): são capazes de clivar o 

colágeno intersticial tipo I, II, III e outras moléculas presentes ou não na matriz 

extracelular. 

b) As estromelisinas (MMP-3 e MMP-10): digerem componentes da matriz extracelular, 

sendo que a MMP-3 é capaz de ativar várias pró-MMPs. 

c) As gelatinases ou colagenases (MMP-2 e MMP-9): são capazes de degradar o colágeno 

desnaturado. 

d) As matrilisinas (MMP-7 e MMP-26): degradam componentes da matriz extracelular, 

sendo que a MMP-7 processa moléculas de superfície celular. 

e) As MMPs tipo membrana (MT-MMP): que são formadas por 6 membros (MMP-14, 

MMP-15, MMP-16, MMP-17, MMP-24, MMP-25). Com exceção da MMP-14, todas 

são capazes de ativar a pró-MMP-2.  

f) As demais MMPs são classificadas como outras (MMP-11, MMP-12 ou metalo-elastase, 

MMP-20, MMP-22 e MMP-23) (KREIS e VALE, 1999; VISSE e NAGASE, 2003).  

 

A estrutura das MMPs apresenta certas características específicas de acordo com sua 

classificação (Figura 8) (HANNAS et al., 2007). 

As gelatinases apresentam o domínio fibronectina, requerido para a ligação e quebra do 

colágeno (KREIS e VALE, 1999; VISSE e NAGASE, 2003; NAGASE et al., 2006). 

As Mt-MMPs são ligadas covalentemente a membrana celular, enquanto as MMPs 

secretadas localizam-se na superfície celular através de ligação com integrinas ou interação 

com proteoglicanos e colágeno tipo IV (CHANG e WERB, 2001; STERNLICHT e WERB, 

2001; EGEBLAD e WERB, 2002). 
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Metaloproteinases da matriz são expressas por células estromais em resposta a 

estímulos, como também, pela maioria das células inflamatórias que invadem o tecido durante 

eventos de remodelamento in vivo (STERNLICHT e WERB, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Classificação das MMPs.  Ilustração esquemática das estruturas de MMPs de acordo 

com sua classificação. Todas as MMPs são compostas por um pré-domínio, um pró-domínio 

contendo cisteína, uma região de articulação, um domínio catalítico com sítio de ligação ao zinco. As 

gelatinases MMP-2 e MMP-9 contêm o domínio da fibronectina, com forte afinidade a gelatina 

(HANNAS et al., 2007). 
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São secretadas na forma inativa (pró-MMP) e sua ativação requer uma clivagem 

proteolítica que remove os 80 resíduos do domínio amino-terminal. O domínio catalítico 

contém um sítio ativo de ligação ao zinco, que possui três histidinas conservadas 

(STERNLICHT e WERB, 2001; NABESHIMA et al., 2002; EGEBLAD e WERB, 2002; 

POLETTE et al., 2004). As MMPs secretadas são ativadas extracelularmente por outras MMPs 

ativas ou por serinoproteinases, enquanto as Mt-MMPs são ativadas intracelularmente 

(NABESHIMA et al., 2002; EGEBLAD e WERB, 2002). 

 

 

1.4. Apoptose 

 

Apoptose é um mecanismo de degeneração normal de tecidos vivos de um organismo, 

numa sequência de eventos baseados no metabolismo celular que levam a destruição da célula, 

e que pode ocorrer tanto no desenvolvimento normal dos tecidos como em patologias. A 

morte celular pode ocorrer por processo acidental de agressão com degeneração, presença de 

edema, ruptura da membrana e inflamação ou por processo intracelular com fragmentação de 

suas estruturas e alteração da membrana plasmática seguida da remoção organizada por 

fagocitose, sem alterar as células saudáveis da sua vizinhança (GREEN e KROEMER, 2004; 

GUIMARÃES e LINDEN, 2004).  

Os executores centrais do processo de morte celular são as proteínas denominadas 

caspases, um grupo de cisteíno proteases que desempenham um papel central na execução do 

processo apoptótico (STRASSER et al., 2000). Várias das quais têm função de iniciar o 

processo, como as caspases 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10 que ativam as enzimas do ciclo. Outras caspases 
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têm a função executora no processo, degradando estruturas celulares, tais como: caspases 3, 6, 

e 7 (GREEN e KROEMER, 2004; HENGARTNER, 2000; VIEIRA e KROEMER, 2003).  

A célula possui no citoplasma as caspases em sua forma inativa. Perturbações 

extracelulares e intracelulares são capazes de ativar a apoptose, que é induzida por duas vias 

principais: a via extrínseca e a intrínseca, sendo que ambas convergem para a ativação de pró-

caspases em caspases ativas, e têm como produto final a fragmentação típica do DNA (Figura 

9) (SYLVIE et al., 2003). 

 

 

Figura 9 – Vias de ativação da apoptose. A apoptose é induzida por duas vias principais: a via 

extrínseca e a intrínseca, sendo que ambas convergem para a ativação de pró-caspases em 

caspases ativas que levam a morte celular (adaptado de ANGER, 2008). 
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A via extrínseca é ativada pela indução da sinalização de morte por receptores celulares 

conhecidos como receptores de morte ativadores de pró-caspases, os quais são responsáveis 

pela ativação direta de caspases ativadoras, principalmente a caspase-8, que possui um pró-

domínio de morte efetivo. Para este domínio, os sinalizadores de morte conhecidos são o 

ligante de Fas (Fas-L) e o fator de necrose tumoral-α (TNF-α) que podem ser reconhecidos 

diretamente por receptores de morte específicos localizados na membrana celular 

(BUDIHARDJO et al., 1999). 

Situações de estresse, tais como: isquemia celular, choque térmico, deprivação de 

fatores de crescimento, radiação ultravioleta, níveis aumentados de espécies reativas de 

oxigênio (HENGARTNER, 2000) podem desencadear a apoptose pela via mitocondrial 

(intrínseca). Nessas condições, a permeabilização da membrana mitocondrial resultará na saída 

de proteínas pró-apoptóticas por sua membrana, como o citocromo c que juntamente com o 

fator indutor de proteases apoptóticas (APAF-1) e a caspase-9 formam um complexo 

denominado apoptossomo, responsável pela clivagem de caspases executoras do processo. 

Além do citocromo c, outras proteínas migram da membrana mitocondrial para o citoplasma, 

como o fator indutor de apoptose (AIF), que atua diretamente no núcleo da célula 

proporcionando a clivagem do DNA e o smac/DIABLO, que se liga ao inibidor de proteases 

apoptóticas (IAP) e impede sua ação, favorecendo a formação do apoptossomo (VOUSDEN, 

2002). 

Dessa forma, a permeabilização da membrana mitocondrial determina uma cascata de 

eventos subsequentes que resultam em morte celular. Esse mecanismo de apoptose é regulado 

por proteínas da família Bcl (GUIMARÃES e LINDEN, 2004), que consiste em um grupo de 

proteínas  que atuam  na mitocôndria,  algumas com função pró-apoptótica, e outras com ação 
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anti-apoptótica. As proteínas Bak (localizada na membrana mitocondrial) têm função pró-

apoptótica, observando-se em sua deleção uma resistência celular a um largo espectro de 

estímulos apoptóticos. Já a proteína Bcl-2 e outras, como a Bcl-xL, têm função anti-

apoptótica, bloqueando a liberação do citocromo c da mitocôndria (GREEN e KROEMER, 

2004; SRIVASTANA et al., 2004).  

 

 

1.5. Mecanismo de Reparação Tecidual 

 

O processo de reparação é o ato ou efeito de reparar-se ou realizar-se reparo, reforma, 

conserto. Diante disso, o processo de reparação tecidual diz respeito aos mecanismos que 

possibilitam o “fechamento” da lesão. Entretanto o termo cicatrização refere-se ao processo 

biológico de reparação tecidual que resulta na formação de tecido específico, a cicatriz (tecido 

fibroso) que apenas recompõe as partes lesadas e possui propriedades funcionais diferentes do 

tecido lesado (KAMAMOTO, 2007). 

A reparação tecidual é um complexo de reações entre células e mediadores bioquímicos 

que são desencadeados a partir de uma lesão. Esses processos são inter-relacionados e se 

mantém durante meses. Entretanto, para fins descritivos esses que podem ser divididos 

didaticamente em três fases: hemostasia e inflamação, fase proliferativa e fase de 

remodelamento (Figura 10) (BALBINO et al., 2005; BROUGHTON et al., 2006).  
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Figura 10 – Esquema representativo do processo de reparação tecidual. Para fins descritivos o 

processo de reparação é dividido didaticamente em fases (adaptado de HATANAKA e CURI, 2007). 

 

 

1.5.1. Hemostasia e Inflamação 

 

Em condições fisiológicas o sistema hemostático humano é composto por três 

componentes principais: parede vascular, plaquetas e sistema de coagulação do plasma. 

Quando ocorre uma lesão há o comprometimento da epiderme, derme e dos vasos 

sanguíneos. Nesses vasos sanguíneos lesados as plaquetas são estimuladas a aderir a superfície 

da lesão, formando um tampão que pode interromper pequenos sangramentos (BROZE et al., 

1990; LEFKOVITS et al., 1995). 
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Na sequência, a ativação plaquetária e o tecido lesado iniciam a coagulação do sangue, 

fenômeno que ocorre através de uma série de reações, nas quais os zimogênios de 

serinoproteinases do plasma são ativados sequencialmente por proteólise limitada, formando o 

coágulo de fibrina (Figura 11), responsável pela oclusão do vaso sanguíneo rompido (BROZE 

et al., 1990; LEFKOVITS et al., 1995).  

Uma vez que os neutrófilos são as células mais abundantes no sangue, um número 

significativo deles é passivamente coletado pelo trombo provisório durante o rompimento dos 

vasos. Após este extravasamento passivo, os neutrófilos promovem o recrutamento ativo de 

mais neutrófilos (influenciado por quimiocinas) a partir dos vasos adjacentes não lesados 

formando uma base protetora contra a invasão por microrganismos (FOXMAN et al., 1997; 

ENGELHARD, 1998) e também geram (via mieloperoxidase) radicais livres que auxiliam na 

esterilização da lesão (YAGER e NWOMEH, 1999).  

Entre as quimiocinas, a família das interleucinas é composta por 4 moléculas de cisteína 

formando 2 cadeias com união dissulfeto, que se dividem em dois grupos, CXC e CC, 

distintos devido a posição das primeiras duas cisteínas, que podem ser adjacentes (CC) ou 

separadas por um aminoácido (CXC) (LUSTER, 1998). 

A Interleucina-8 é uma interleucina do grupo CXC, mediadora pró-inflamatória. 

Inicialmente os monócitos foram identificados como sua fonte, porém vários tipos de células 

foram vinculadas a sua produção, como por exemplo, linfócitos T, fibroblastos, queratinócitos 

e células endoteliais (MUKAIDA et al., 1989; LAROSA et al., 1992).  
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Figura 11 - Esquema da cascata da coagulação. HMWK = Cininogênio de alta massa molecular; 

KK = Calicreína. (Reguladores fisiológicos: AT = Antitrombina III; TFPI = Inibidor da via do Fator 

Tecidual. e C1 = C1 inibidor) (adaptado de PRICE et al., 2004). 
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Os receptores da interleucina-8 são de dois tipos, denominados CXCR1 e CXCR2 e 

têm expressões com afinidades diferentes nos diversos tipos celulares em que estão presentes. 

Para esclarecer a participação da IL-8 no processo de cicatrização vários estudos foram 

realizados, analisando sua expressão em tecidos da ferida e da cicatriz (RENNEKAMPFF et 

al., 2000; GILLITZER e GOEBELER, 2001). Rennekampff et al. (2000), relataram que na 

fase inflamatória os níveis de IL-8 estão prolongadamente elevados e a sua ação se relaciona 

com a atração de polimorfonucleares (PMN), e influenciam a reepitelização por estímulo 

mitogênico sobre os queratinócitos além de reduzirem a contração da ferida. 

Os fatores de crescimento PDGF (Platelet derived growth factor - Fator de 

Crescimento Derivado de Plaquetas), TGF-α (Transforming Growth Factor alfa – Fator de 

Crescimento Transformante Alfa) e TGF-β (Transforming Growth Factor Beta – Fator de 

Crescimento Transformante Beta), além de serem fatores quimiotáticos para células 

inflamatórias propiciam a vasodilatação, aumento da permeabilidade capilar e extravasamento 

de conteúdo plasmático, que são clinicamente traduzidos por eritema e edema (MORRIS, 

2001). 

Como resultado da quimiotaxia gerada e da destruição dos microorganismos, forma-se 

sobre a superfície do ferimento o exsudato inflamatório. Este é parte importante do sistema de 

defesa contra infecções e consiste em uma secreção que inclui anticorpos, fragmentos do 

complemento, neutrófilos e macrófagos (GRINNELL, 1992). 
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1.5.2. Fase Proliferativa 

 

Nesta fase, ocorre a reparação do tecido conjuntivo com formação de tecido de 

granulação e do epitélio.  

Os neutrófilos entram em apoptose e são substituídos pelos macrófagos que eliminam 

os agentes exógenos via geração de óxido nítrico (SCHÜRCH et al., 1998; GOLDMAN, 

2004). Essas células sintetizam o fator de crescimento vascular (VEGF), o mais potente fator 

angiogênico, os fatores de crescimento de fibroblastos (TGFs) e o fator de necrose tumoral 

(TNF-) estimulando a angiogênese. Além disso, os macrófagos sintetizam fator de 

crescimento epidermal (EGF), PDGF, a interleucina 1 (IL-1) e o óxido nítrico (NO), 

promovendo a fibroplasia (POHLMANN et al., 1986; BROUGHTON et al., 2006).  

Concomitante a esta fibroplasia ocorre intensa proliferação vascular. Este tecido 

formado por fibroblastos, substâncias produzidas por eles e vasos sanguíneos é denominado 

tecido de granulação, clinicamente apresentando-se sob aspecto granuloso e avermelhado. O 

miofibroblasto é uma célula que também está presente no tecido de granulação e confere 

capacidade contrátil, reduzindo a área da lesão e facilitando a epitelização (BLANES, 2004; 

KAMAMOTO, 2007). Os miofibroblastos apresentam características intermediárias entre os 

fibroblastos normais e as células da musculatura lisa. E são definidos por três elementos 

essenciais: a presença de fibras de estresse (α-actina), sítios de ligação estroma-célula bem 

desenvolvidos e junções comunicantes e intercelulares bem definidas (DARBY et al., 1990; 

SCHÜRCH et al., 1998; ALBERTS et al., 2004).  
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A diferenciação de fibroblasto para miofibroblasto é acelerada durante o processo de 

reparação até o décimo quarto dia após a lesão, e então sua concentração diminui 

progressivamente até o trigésimo quinto dia (GABBIANI et al., 1971). 

A atividade mitótica do fibroblasto praticamente desaparece em tomo do décimo 

quinto dia, quando eles passam a secretar as proteínas presentes no tecido de granulação, 

produzindo componentes da substância fundamental e colágeno. A formação do epitélio é 

outro fenômeno que ocorre na fase de formação tecidual, sendo que ela acontece pelo 

aumento de tamanho, da divisão e da migração das células da camada basal da epiderme por 

sobre a área de reparação do tecido conjuntivo subjacente. Nas feridas com perda total da 

derme, a epitelização se faz apenas das margens das mesmas, pois, neste caso, não há anexos 

cutâneos remanescentes (BLANES, 2004; KAMAMOTO, 2007).  

 

 

1.5.3. Remodelamento  

 

Nesta fase ocorre a deposição, agrupamento e remodelação do colágeno e regressão 

endotelial. A remodelação do colágeno inicia-se na formação do tecido de granulação e 

mantém-se por meses após a reepitelização. As colagenases e outras proteases produzidas por 

macrófagos e células epidérmicas dão direção correta as fibras colágenas difusas. Há 

diminuição de todos os elementos celulares, inclusive fibroblastos, bem como dos elementos 

do tecido conjuntivo. A regressão endotelial ocorre através da diminuição progressiva de vasos 

neoformados e clinicamente a cicatriz se torna menos espessa, mudando de cor (BLANES, 

2004).  
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Esta etapa pode durar de meses a anos (FALANGA et al., 1988; WITTE e BARBUL, 

1997; DEIGELMANN e EVANS, 2004). Após a reorganização, o colágeno adquire maior 

força tênsil e empalidece e a cicatriz assume a coloração semelhante a da pele adjacente (ABLA 

e ISHIZUKA 1995; CANDIDO, 2001). 

 

1.6. Fatores que influenciam no processo de reparação tecidual 

 

Alguns fatores podem afetar o processo de reparação tecidual de forma local ou 

sistêmica.  

Dentre os fatores que afetam localmente incluem a localização anatômica da lesão, a 

presença de infecção que prolonga a fase inflamatória, que consequentemente retarda o 

processo de reparação (LODOVICI, 1994), fatores mecânicos, como: pressão, fricção e 

cisalhamento que contribuem para romper a integridade tecidual (BRYANT, 1992; ABLA e 

ISHIZUKA, 1995) e a presença de corpos estranhos nos tecidos provenientes não só do meio 

exterior mas do próprio organismo (fragmentos de tecido desvitalizados, material de sutura, 

acúmulo de sangue ou linfa, entre outros). Estes podem ser eliminados, absorvidos ou retidos, 

constituindo-se sempre um fator irritante para os tecidos (LODOVICI, 1994). 

Entre os fatores sistêmicos destacam-se a idade, a imobilidade, o estado nutricional, 

doenças associadas, como Diabetes mellitus e insuficiência arterial ou venosa, o tabagismo que 

é um componente importante na ocorrência da hipóxia e devido a ação vasoconstritora da 

nicotina e tratamentos sistêmicos que podem comprometer o processo de reparação, tais 

como o uso de esteróides, radioterapia e quimioterapia (SANTOS, 2000; GAMBA, 2003; 

YAMADA, 2003). 
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1.7. Lonomia obliqua e o Lopap 

 

As lagartas do gênero Lonomia sp são conhecidas popularmente por taturana ou oruga 

no sul do Brasil. Estes saturnídeos apresentam cerdas em forma de espinhos ramificados e 

pontiagudos simetricamente dispostos ao longo do dorso, com glândulas de venenos nos 

ápices que possuem tonalidades esverdeadas e que são exibidas no dorso e nas laterais, além de 

manchas e listras características de cada espécie, que na maioria das vezes mimetizam as 

plantas que habitam (Figura 12) (COSTA, 1994; TRAVASSOS FILHO et al., 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Lonomia obliqua. É um inseto da ordem Lepidoptera e família Saturniidae, presente 

principalmente no sul do Brasil. Na sua forma larval possui comportamento gregário alojada em 

troncos de árvores silvestres e frutíferas. 

 

 

O acidente causado pela lagarta classificada por Lemaire (1972) como Lonomia obliqua 

Walker é evidenciado por um quadro de dermatite urticante, cefaléia, mal estar geral, náuseas, 

vômitos e dor muscular. Após um período que pode variar entre 1 a 48 horas, instala-se um 

quadro de discrasia sanguínea acompanhada ou não de manifestações hemorrágicas (KELEN 

et al., 1995; BRASIL, 1998).  
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O acidente provoca uma coagulopatia de consumo com depleção de fatores de 

coagulação e de fatores de fibrinólise (ZANNIN et al., 2003). 

Uma proteína ativadora de protrombina, denominada Lopap (Lonomia obliqua 

prothrombin activator protease) foi purificada e caracterizada quimicamente na sua forma 

nativa. Esta proteína apresenta aproximadamente 69 KDa, e é totalmente inibida pelo inibidor 

de serinoproteinase, PMSF (phenylmethanesulphonylfluoride) e pela aprotinina (REIS, 2002).  

A protrombina, também conhecida como Fator II da coagulação, é uma glicoproteína 

plasmática, dependente de vitamina K, de cadeia única e massa molecular de 72 KDa 

(ROSING e TANS, 1991). A sua clivagem na presença do complexo protrombinase, que é 

formado pelo fator Xa, o cofator protéico não enzimático FVa, os fosfolipídeos de 

membranas carregados negativamente e os íons cálcio gera α-trombina (ROSING e TANS, 

1988). 

A ativação da protrombina mediada pelo Lopap forma trombina hábil em atuar tanto 

sobre substrato cromogênico promovendo sua hidrólise numa relação de dose dependente, 

quanto em agir sobre fibrinogênio, coagulando-o independente dos fatores do complexo 

protrombinase (REIS et al., 2001).  

Foi verificado também que a trombina produzida pela ação do Lopap é inibida por 

Antitrombina III (inibidor da coagulação sanguínea) e é capaz de agregar plaquetas e coagular 

plasma e fibrinogênio, sugerindo ser semelhante a -trombina (CHUDZINSKI-TAVASSI et 

al., 2001). 
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1.7.1. Proteína recombinante (rLopap) 

 

O Lopap foi inicialmente obtido na forma recombinante, utilizando uma biblioteca de 

cDNA construída a partir do mRNA das cerdas da lagarta Lonomia obliqua (REIS, 2002). O 

cDNA do Lopap (561 pb) foi amplificado da biblioteca utilizando primers degenerados 

correspondentes ao N-terminal da proteína. Este fragmento de cDNA foi sequenciado e sub-

clonado em vetor de expressão pAE e E. coli. A proteína recombinante (rLopap) foi obtida 

com a fusão de 6 resíduos de histidina na porção N-terminal, apresentando a atividade 

ativadora de protrombina, visto originalmente na proteína nativa. 

Neste momento, a proteína esta sendo expressa em modelo eucarionte (Pichia pastoris) 

pelo nosso grupo, o que possibilita obter a proteína de forma escalonável em bioreator 

apresentando as mesmas características da proteína nativa e da proteína obtida em E. coli.  

 

 

1.7.2. Peptídeos 

 

Tendo como base a sequência de aminoácidos do Lopap, foram desenhados quatro 

peptídeos com a intenção de se verificar os possíveis sítios responsáveis pela ação celular da 

molécula. Dentre eles, os peptídeos 1 e 3, denominados P1 e P3, com 20 resíduos de 

aminoácidos, o peptídeo 2 (P2) com 19 resíduos e o peptídeo 4 (P4) com 11 resíduos. Os 

peptídeos foram sintetizados pela ORPEGEN Pharma (Organic Peptidic genetic 

pharmaceutic, Alemanha), e analisados quanto a massa molecular por espectrometria de massa 

MALDI-TOF-MS e quanto ao grau de pureza por HPLC.  
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1.7.3. Estudos prévios com os peptídeos 

 

Verificou-se em estudos pilotos que os peptídeos P2 e P4 são responsáveis pelos 

efeitos indutores de moléculas de matriz extracelular e que não possuem atividade sobre 

protrombina. Assim uma vez que eles flanqueiam regiões comuns, decidiu-se dar maior ênfase 

ao peptídeo 4 por possuir apenas 11 resíduos de aminoácidos. 

Por motivos de proteção intelectual as sequências de aminoácidos dos peptídeos não 

serão apresentadas. 
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2.Objetivos 
 

 

 

 

 

 
Ratos – Animais de laboratório 

“A grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo que seus animais são tratados”  
Mahatma Gandhi 
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2.1. Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste projeto é avaliar a ação do peptídeo 4 obtido a partir da 

sequência de aminoácidos do Lopap em cultura de fibroblastos e em modelo experimental de 

lesão cutânea em ratos.  

 

2.2. Objetivos específicos: 

 

 Avaliar a expressão de fibronectina, tenascina e procolágeno em cultura de 

fibroblastos. 

 Confeccionar e tratar as lesões no dorso dos animais com a molécula em estudo. 

 Estimar a porcentagem de fechamento das lesões para se avaliar a contractura nos 

diferentes tempos de tratamento com a molécula e controles.   

 Analisar histologicamente os tecidos para avaliação da organização dos 

componentes celulares e extracelulares nas diferentes fases de reparação tecidual.  

 Determinar a atividade de metaloproteinases de interesse por zimografia. 

 Avaliar bioquimicamente o tipo e quantidade de moléculas de colágeno por 

eletroforese em gel. 

 Extrair e quantificar os glicosaminoglicanos sulfatados. 
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3.Material e  
Métodos 

 

 

 

 

 Lesão 
“As feridas do coração, como as do corpo, mesmo quando saram, deixam cicatrizes” 

Saadi 
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3.1. A molécula em estudo 

 

Diante de resultados preliminares, optou-se por avaliar o efeito do peptídeo 4 

sintetizado pela empresa ORPEGEN Pharma em cultura de fibroblastos e em modelo 

experimental de lesão cutânea em ratos em concentração similar aquela onde a proteína Lopap 

está diretamente envolvida nos mecanismos de coagulação sanguínea, inflamação e adesão 

celular (CHUDZINSKI-TAVASSI et al., 2001; CHUDZINSKI-TAVASSI e FLORES, 2005; 

PEREIRA et al., 2005). 

 

3.2. Estudos em células 

 

As análises em cultura foram realizadas em colaboração com a Doutora Consuelo 

Junqueira Rodrigues do Laboratório de Investigação em Anatomia Médico Cirúrgica da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) e com o Dr. Durvanei Augusto 

Maria do Laboratório de Bioquímica e Biofísica do Instituto Butantan. 

Os fibroblastos foram gentilmente fornecidos pelo Dr. Durvanei Augusto Maria, para 

isso fragmentos de tecido epitelial normal de aproximadamente 0,2 cm x 0,2 cm foram obtidos 

através de biópsias de pacientes previamente selecionados para cirurgia plástica. O material foi 

coletado de forma asséptica e imediatamente colocado em tubo cônico estéril contendo meio 

de cultura DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) (Gibco BRL. Inc. Paisley, UK) 

contendo 20 % de soro fetal bovino (SFB) (Cultilab, Brasil). Cada fragmento foi transferido 

para uma placa de Petri 35 cm contendo meio de cultura onde foi lavado e retirado, com o 

auxilio de pinça e tesoura, a gordura e o tecido degenerativo.  
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Os fragmentos foram cortados em pequenas porções e distribuídos em placas de Petri 

(± 15 pedaços em cada) contendo meio de cultura DMEM suplementado com SFB 10 %, 

penicilina 100 U/mL e streptomicina 100 g/mL. As placas foram mantidas em estufa 

umidificada a 37 °C e 5 % de CO2.  Quando subconfluentes, as células foram tripsinizadas 

(solução de tripsina 0,2 %) (Cultilab, Brasil) por 5 minutos, centrifugadas por 10 minutos a 

2000 rpm a 4 ºC e replaqueadas em garrafas de 25 cm2 em meio DMEM suplementado com 

10 % de SFB e mantidas a 37 ºC em estufa contendo 5 % de CO2.  

Para os ensaios utilizou-se cultura de células após terceiro sub-cultivo. Essas foram 

tripsinizadas e acondicionadas em placas de cultura estéreis de 96 poços contendo uma fina 

camada de gelatina.  

 

3.2.1. Expressão de Moléculas de matriz 

 

Cultura de fibroblastos confluentes em placas de 96 poços foram incubadas com o 

peptídeo 4 nas concentrações de 0,3 g/mL e 5 g/mL por 4 dias em meio de cultura 

DMEM suplementado com 10 % de soro fetal bovino, mantidos a 37 ºC e atmosfera 

contendo 5 % de CO2. O grupo controle consistiu de cultivos de fibroblastos nas mesmas 

condições, onde solução salina foi adicionada em lugar do peptídeo.  

Essas culturas foram avaliadas quanto a produção de procolágeno, fibronectina e 

tenascina por imunofluorescência indireta. Utilizou-se anticorpo primário monoclonal anti-

fibronectina celular (Sigma Chem. Co, EUA), monoclonal anti-procolágeno (Sigma Chem. Co, 

EUA) e anti-tenascina humana (Sigma Chem. Co, EUA), e anticorpo secundário conjugado 

com Alexa Fluor 488® (Molecular Probes, USA). 
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3.2.2. Expressão de receptores de membrana e caspase 

 

Cultivos de fibroblastos confluentes em meio de cultura DMEM suplementado com 10 

% de soro fetal bovino e antibióticos foram mantidas em placas de 96 poços para se avaliar a 

expressão de receptores de membrana (Interleucina-8 receptor CXCR1 e CXCR2) e caspase-3 

através da técnica de citometria de fluxo. 

A concentração celular por placa de cultura foi ajustada para 0,8x105 células/mL e 

incubadas com o peptídeo 4  na concentração de 0,3 µg/mL e mantidas em cultura por 7 dias 

em estufa a 37 ºC com 5 % de CO2. Como controle utilizou-se solução salina como 

tratamento. 

As células foram marcadas com anticorpo primário monoclonal para receptor alfa de 

interleucina - CXCR1 (Sigma Chem. Co, EUA), para receptor beta de interleucina-8 - CXCR2 

(Sigma Chem. Co, EUA) e para caspase-3 - Casp-3PE (Sigma Chem. Co, EUA). E anticorpo 

secundário conjugado com Alexa Fluor 488® (Molecular Probes, USA). 

 

3.3. Estudos em Animais 

 

3.3.1. Animais 

 

Foram utilizados 40 ratos Wistar (Rattus norvergicus albinus) machos, de 6 a 8 semanas, 

com peso entre 120 - 150 g obtidos do Biotério Central do Instituto Butantan.  
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Os animais foram tratados de acordo com os Princípios Éticos na Experimentação 

Animal, tendo sido o presente projeto aprovado pelo Comitê de Ética  no Uso de  Animais do 

Instituto Butantan e pelo Comitê de Bioética em Pesquisa da Escola Paulista de Medicina – 

UNIFESP-EPM (Anexo I e II, respectivamente). Quatro animais foram utilizados em 

experimento piloto, e os demais foram distribuídos em 5 grupos experimentais. 

 

3.3.1.1. Anestesia 

 

Os animais foram anestesiados com associação de quetamina na dose de 75 mg/kg e 

xilazina na dose de 10 mg/kg, por via intramuscular, sendo a anestesia complementada 

posteriormente de acordo com a necessidade. 

 

3.3.1.2. Confecção das lesões 

 

Após a anestesia, os ratos foram submetidos a procedimento cirúrgico, onde oito 

secções circulares de pele de aproximadamente 6 mm de diâmetro utilizando punch de aço 

inoxidável (Figura 13) foram circunscritas na região dorsal dos animais após tricotomia local 

(Figura 14), segundo Komi-Kuramochi (2005). Os materiais cirúrgicos foram previamente 

autoclavados para evitar qualquer tipo de contaminação. Finalizado o procedimento, os ratos 

foram alocados por sorteio em 05 grupos experimentais (grupo controle e grupo de animais 

tratados com dose única de peptídeo 4 e mantidos por 3, 7, 14 e 21 dias após tratamento). 
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Figura 13 – Punch de aço inoxidável. Material cirúrgico utilizado para a confecção das lesões no 

dorso dos animais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Aspecto macroscópico das incisões na região dorsal. A e B = Fotografias realizadas 

após o término do procedimento cirúrgico utilizando-se punch de 6 mm de diâmetro; C = aplicação das 

substâncias em estudo. 

 

C 
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Grupo Controle: As amostras de pele que compreendem as áreas seccionadas de 4 

animais foram retiradas após tricotomia e submetidas aos protocolos previamente descritos na 

literatura para a determinação da atividade das metaloproteinases, estudo histológico e 

imunohistoquímico, avaliação do perfil eletroforético dos tipos de colágeno e determinação 

dos glicosaminoglicanos.  

 

Grupo dos Animais tratados com o peptídeo 4: As áreas seccionadas no lado 

esquerdo do dorso do animal foram tratadas com solução salina, enquanto aquelas localizadas 

a direita foram tratadas com o peptídeo 4 na concentração de 0,3 µg/mL. 

 

Nos dias (3, 7, 14, 21), 08 ratos foram selecionados aleatoriamente. Esses animais 

foram anestesiados com a associação de quetamina e xilazina e o tamanho das lesões foi 

medido utilizando paquímetro manual. Em seguida, as amostras de pele que compreendem as 

áreas seccionadas foram imediatamente retiradas e processadas para as diferentes análises 

(Figura 15).  

Para esses experimentos foram necessários 40 animais, sendo quatro utilizados em 

experiência piloto para padronização das técnicas.  
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Figura 15 – Esquema representativo dos procedimentos realizados em cada lesão. MMP = 

Amostras submetidas a extração e análise de atividade de metaloproteinases de matriz (HEUSSEN e 

DOWDLE, 1980); HE = Amostras coletadas para a realização de coloração de Hematoxilina eosina 

e picrosirius; Colágeno = Amostras submetidas a extração de colágeno (RHODES e MILLER, 

1978); GAG = Amostras submetidas a extração de glicosaminoglicanos (CARDOSO, 1992). 

 

3.3.1.3. Eutanásia 

 

Os animais foram submetidos a eutanásia por meio de uma dose excessiva de 

anestésico (tiopental sódico 40 mg/Kg). 

 

3.3.2. Avaliação do processo de cicatrização 

 

Os animais foram mantidos vivos e as lesões foram avaliadas de maneiras distintas 

durante os dias (0, 3, 7, 14, 21).  

Salina Peptídeo 

MMP 

    HE 

Colágeno 

GAG 

  Região superior do animal 

 Região inferior do animal 



                                                                                                                                Material e Métodos      42 
 

  

 

3.3.2.1. Avaliação do tamanho da Lesão 

 

Para a avaliação do tamanho da lesão, foi utilizada a seguinte fórmula:  

 

 A (mm2)=(a x b) x /4 

 

Onde: 

A = área da lesão 

a = eixo da abscissa  

b = eixo da ordenada 

 

A área foi apresentada como porcentagem de fechamento, considerando a área inicial 

como 100 % (KOMI-KURAMOCHI et al., 2005).  

 

3.3.2.2. Avaliação dermatoscópica da Lesão 

 

Dois animais representativos de cada grupo de estudo após os diferentes tempos de 

tratamento (3, 7, 14 e 21 dias) foram previamente anestesiados e tiveram as lesões examinadas 

utilizando dermatoscópio (Optiview - 10100®) que possui lentes de ampla visão com aumento 

de 10 x acoplado a câmera digital 7.0 mega pixels para se avaliar o tecido de cicatrização. 

 

Posteriormente, as amostras de pele que compreendem as áreas seccionadas foram 

imediatamente retiradas conforme metodologia descrita a seguir. 
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3.3.3. Determinação da atividade das Metaloproteinases  

 

As amostras do tecido retirado do dorso dos animais correspondente as análises de 

metaloproteinases foram submetidas ao protocolo de extração previamente descrito por 

Heussen e Dowdle (1980).  

As amostras tratadas e controles foram coletados e homogeneizadas (1/10, p/v) em 

tampão de tris-HCl 100 mM pH 7,6 contendo NaCl 200 mM, CaCl2 100 mM e Triton X-100 1 

% a 4 °C por 24 horas. Após a centrifugação a 12000 g por 15 minutos, o sobrenadante foi 

armazenado em tubos do tipo eppendorf e mantido a – 20 ºC até serem realizadas as próximas 

análises.   

A concentração protéica dessas amostras foi determinada pelo método de Bradford 

com base em uma curva padrão de albumina (BRADFORD, 1976). 

Em seguida, as amostras foram previamente preparadas com solução de dodecil sulfato 

de sódio (SDS) 2,5 % (p/v), sacarose 1 % (p/v) e vermelho de cresol na concentração de 4 

µg/mL para se avaliar a atividade gelatinolítica.  

Para isso, alíquotas das amostras previamente tratadas foram submetidas a eletroforese 

em gel de poliacrilamida na concentração de 7,5 % (p/v), contendo gelatina na concentração 

de 1 mg/mL, SDS na proporção de 0,1 % (p/v), persulfato de amônio (PSA) 0,2 % (p/v) e 

temed 0,01 % (v/v) em tampão tris-HCl 0,4 M pH 8,8. A eletroforese foi conduzida a 100 V e 

a 4 ºC por aproximadamente 2 horas em tampão tris 0,025 M pH 8,3 contendo glicina 0,05 M 

e SDS 0,1 % (p/v) (Bio-Rad Laboratories, USA). 

Após a corrida eletroforética os géis foram incubados em solução de Triton X-100 na 

concentração de  2.5 %  por dois períodos de 30 minutos para  total  remoção do SDS seguido  
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de incubação a 37 °C em tampão tris-HCl 10 mM pH 7,5 contendo CaCl2 5 mM e ZnCl2 1 

M por 24 horas.  

Posteriormente, os géis foram corados em solução de azul de coomassie R250 (Sigma 

Chem. Co, EUA) na concentração de 0,25 % em metanol, ácido acético e água na proporção 

de 45:9:46 (v/v), respectivamente. Seguido de descoramento em solução de etanol, ácido 

acético e água na respectiva proporção 25:10:65 (v/v). A detecção da atividade por essa técnica 

é mensurada pela presença de halos claros, onde o gel não aparece corado devido a proteólise 

da gelatina.  

 

3.3.4. Perfil eletroforético do colágeno 

 

Para a análise dos colágenos presentes nas amostras, o tecido foi primeiramente pesado 

e depois incubado em solução de ácido acético 0,5 M pH 2,5 contendo pepsina na 

estequiometria de 1:10 (pepsina: tecido) durante 04 horas a temperatura ambiente e mantido 

durante 20 horas a 4 ˚C.  

Finalizada a incubação, o material foi centrifugado a 8000 g por 30 minutos. O 

sobrenadante foi liofilizado e dissolvido em 150 µL de solução de ácido acético 0,5 M pH 2,5 

(RHODES e MILLER, 1978).  

Com o material proveniente da extração de colágeno realizou-se dosagem de proteínas 

pelo método de Bradford utilizando-se como base curva padrão de albumina (BRADFORD, 

1976). 

O perfil eletroforético das amostras foi avaliado pela separação em gel de eletroforese 

de poliacrilamida na concentração de 7,5 % (p/v), SDS 0,1 % (p/v), PSA  0,2 % (p/v) e temed  
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0,01 % (v/v) em tampão tris-HCl 0,4 M pH 8,8 de acordo com métodos descritos 

previamente (LAEMMLI, 1970). A separação eletroforética foi realizada em tampão tris 0,025 

M pH 8,3 contendo glicina 0,05 M e SDS 0,1 % (p/v), por aproximadamente 2 horas a 100 V 

em temperatura ambiente (Bio-Rad Laboratories, USA). Após corrida, os géis foram corados 

por prata (BLUM et al., 1987).  

 

3.3.5. Extração e quantificação dos Glicosaminoglicanos (GAGs) 

 

Os glicosaminoglicanos (GAGs) foram extraídos conforme descrito anteriormente por 

Cardoso (1992).  

As amostras de tecido foram mantidas por 24 horas em acetona imediatamente após a 

remoção cirúrgica. O material foi clivado em fragmentos de aproximadamente 3 x 3 mm e 

delipidado deixando-as em contato com solução de clorofórmio e metanol na proporção de 

2:1 (v/v) por 24 horas a 4 ºC e secas a 60 ºC.  

O tecido delipidado e seco foi rehidratado com tampão acetato de sódio 100 mM pH 

5,0 contendo cisteína 5 mM e EDTA 5 mM por 24 horas a 4 ºC. Após esse procedimento, 

adicionou-se papaína bicristalizada para uma concentração final de 20 mg/mL no mesmo 

tampão e manteve-se incubando por mais 24 horas a 60 ºC. 

O material foi centrifugado por 20 minutos a 3000 g em temperatura ambiente. O 

sobrenadante foi reservado e ao precipitado foi adicionado 500 µL de água destilada que foi 

centrifugado novamente. Os sobrenadantes foram agrupados e a esta solução adicionou-se 

solução de cloreto de cetilpiridínio (CPC) para uma concentração final de 0,5 % e mantido por 

24 horas a temperatura  ambiente  para precipitar os GAGs. Esse material foi centrifugado por  
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30 minutos a 3000 g em temperatura ambiente e o precipitado dissolvido com 200 µL de 

solução de cloreto de sódio 2 M com etanol absoluto na proporção de 100:15 (v/v) para 

dissociar o complexo CPC-GAG.  

A esse material completamente dissolvido adicionou-se dois volumes de etanol 

absoluto (400 µL) e mantido por 24 horas a 4 ºC. Os glicosaminoglicanos foram então 

recuperados  por  uma  série  de  centrifugações  a  3000  g  a  temperatura ambiente lavando 

alternadamente o precipitado com solução de etanol 80 % e etanol absoluto. O produto final 

foi mantido em tubo do tipo eppendorf em baixa temperatura (-20 ºC).  

Realizou-se a quantificação dos glicosaminoglicanos pelo método de carbazol 

(TAYLOR e BUCHANAN-SMITH, 1992), com base em uma curva padrão de ácido 

galacturônico.  

As amostras foram ressuspensas em 100 µL de água destilada e a essa solução foi 

adicionado 3 mL de reagente de ácido borato (borato de sódio 21 mM e ácido sulfúrico 83 %) 

e 100 µL de reagente de carbazol 0,1 % em etanol absoluto (p/v) e mantido em incubação por 

1 hora a 60 ºC em banho-maria e resfriado a temperatura ambiente.  

Posteriormente, as absorbâncias das amostras foram lidas em espectrofotômetro 

(Spectra Max 190 – Molecular Devices) em comprimento de onda a 530 nm utilizando-se água 

como branco.  
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3.3.6. Estudo histológico  

 

As amostras de pele que compreendem as áreas seccionadas foram retiradas e 

imediatamente incubadas em solução de formol tamponante a 10 % por um período máximo 

de 24 horas e em seguida submetido a rotina histológica que foi realizada em colaboração com 

a Dra. Consuelo Junqueira Rodrigues do Laboratório de Investigação em Anatomia Médico 

Cirúrgica da Faculdade de Medicina da USP, onde passaram por um processo de desidratação 

em série crescente de álcoois, desengordurados com xilol e embebidos em parafina. Essas 

amostras emblocadas em parafina foram armazenadas e depois submetidas a cortes de 3 

micrômetros (m) de espessura, em micrótomo histológico, e recolhidos em lâminas de vidro 

silanizadas.  

Estas lâminas foram submetidas a coloração de Hematoxilina-Eosina e a coloração de 

Picrosirius. As lâminas foram examinadas sob microscopia de luz, em microscópio Zeiss 

acoplado a Sistema Analisador de Imagem (Kontron 300). 

 

3.4. Análises dos resultados 

 

Para a análise estatística dos resultados utilizou-se o método de análise de variância 

(ANOVA Statistical analysis), associada ao teste de comparações múltiplas de Tukey, para a 

comparação dos resultados obtidos com o tratamento com solução salina e o tratamento com 

o peptídeo 4, com nível de significância de 5 %. 
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3.5. Desenho Experimental 

 

Grupo 

animais 

Nº de 

Animal 

Tratamento das lesões 

(lado) 

Avaliação 

 

  Esquerdo Direito  

zero 04 

Sem 

tratamento 

 

Sem 

tratamento 

 Estudo histológico e análise Imunohistoquímica (02 

lesões por animal) 

 

Estudo da atividade de MMPs por zimografia (02 

lesões por animal) 

 

Avaliação do perfil eletroforético das moléculas de 

colágeno (02 lesões por animal) 

 

Determinação de GAGs no tecido (02 lesões por 

animal) 

01 

(eutanásia 

dia 03) 

08 

Salina* 

 

Peptídeo 4* 

(0,3 µg/mL) 

 

02 

(eutanásia 

dia 07) 

08 

03 

(eutanásia 

dia 14) 

08 

04 

(eutanásia 

dia 21) 

08 

MMPs = Metaloproteinases de matriz; GAGs = Glicosaminoglicanos. 

*As drogas utilizadas foram gotejadas sobre a área lesionada logo após a confecção das mesmas.  
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4.Resultados 

 
 
 

 Coagulação sanguínea 
“Grandes realizações são possíveis quando se dá atenção aos pequenos começos.” 

Lao Tsé 
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4.1. Cultura de Fibroblastos 

 

4.1.1. Expressão de Moléculas de matriz 

 

Verificou-se pela técnica de imunofluorescência indireta que culturas de fibroblastos 

normais incubadas com o peptídeo 4 na concentração de 0,3 µg/mL por 4 dias em meio de 

cultura DMEM suplementado com 10 % de soro fetal bovino tiveram uma maior produção de 

fibronectina pelos fibroblastos com diferença significativa (p<0,001) em relação ao grupo 

controle que consistiu de culturas de fibroblastos nas mesmas condições experimentais 

incubadas com solução salina no lugar do peptídeo. Não observou-se diferença significativa 

(p>0,05) nas culturas tratadas com o peptídeo 4 na concentração de 5,0 µg/mL (Figura 16 e 

17).  

A avaliação da produção de tenascina por imunofluorescência indireta mostrou uma 

diferença significativa (p<0,001), com uma maior produção de tenascina nas culturas de 

fibroblastos normais tratados com o peptídeo 4 na concentração de 0,3 g/mL 

correlacionando-se com as culturas de fibroblastos que receberam apenas solução salina. Não 

foi observado diferença significativa (p>0,05) nas culturas tratadas com o peptídeo 4 na 

concentração de 5,0 µg/mL em relação ao grupo controle (Figura 18 e 19). 
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Figura 16 – Detecção de fibronectina em cultura de fibroblastos normais. Cultura de 

fibroblastos normais foram mantidas por 4 dias em meio de cultura DMEM suplementado com 10 % 

de SFB e avaliados quanto a produção de fibronectina pela técnica de imunofluorescência indireta. A 

= cultura incubada com solução salina (controle); B = cultura incubada com o peptídeo 4 na 

concentração de 0,3 µg/mL; C = cultura incubada com o peptídeo 4 na concentração de 5 ug/mL. 
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Figura 17 - Porcentagem de produção de fibronectina detectado em fibroblastos normais. 

Cultura de fibroblastos normais foram mantidas por 4 dias em meio de cultura DMEM suplementado 

com 10 % de SFB e avaliados quanto a produção de fibronectina pela técnica de imunofluorescência 

indireta. FB-controle = cultura incubada com solução salina (controle), FB-P4 0,3 = cultura incubada 

com o peptídeo 4 na concentração de 0,3 µg/mL e FB-P4 5,0 = cultura incubada com o peptídeo 4 na 

concentração de 5 ug/mL. *p<0,001; **p>0,05 
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Figura 18 – Detecção de tenascina em cultura de fibroblastos normais. Cultura de fibroblastos 

normais foram mantidas por 4 dias em meio de cultura DMEM suplementado com 10 % de SFB e 

avaliados quanto a produção de tenascina pela técnica de imunofluorescência indireta. A = cultura 

incubada com solução salina (controle); B = cultura incubada com o peptídeo 4 na concentração de 

0,3 µg/mL; C = cultura incubada com o peptídeo 4 na concentração de 5 ug/mL. 
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Figura 19 - Porcentagem de produção de tenascina detectado em fibroblastos normais. Cultura 

de fibroblastos normais foram mantidas por 4 dias em meio de cultura DMEM suplementado com 10 

% de SFB e avaliados quanto a produção de tenascina pela técnica de imunofluorescência indireta. FB-

controle = cultura incubada com solução salina (controle), FB-P4 0,3 = cultura incubada com o 

peptídeo 4 na concentração de 0,3 µg/mL e FB-P4 5,0 = cultura incubada com o peptídeo 4 na 

concentração de 5 ug/mL. *p<0,001; **p>0,05 
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A determinação da produção de procolágeno por imunofluorescência indireta mostrou 

uma diferença significativa (p<0,001), com maior produção de procolágeno nas culturas 

normais de fibroblastos incubados com o peptídeo 4 na concentração de 0,3 g/mL quando 

comparado com o grupo controle. Já as culturas incubadas com 5,0 µg/mL do peptídeo 4, não 

mostrou diferença estatisticamente significante em relação ao controle. (Figura 20 e 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Detecção de procolágeno em cultura de fibroblastos normais. Cultura de 

fibroblastos normais foram mantidas por 4 dias em meio de cultura DMEM suplementado com 10 % 

de SFB e avaliados quanto a produção de procolágeno pela técnica de imunofluorescência indireta. A 

= cultura incubada com solução salina (controle); B = cultura incubada com o peptídeo 4 na 

concentração de 0,3 µg/mL; C = cultura incubada com o peptídeo 4 na concentração de 5 ug/mL. 

A B 

C 
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Figura 21 - Porcentagem de produção de procolágeno detectado em fibroblastos normais. 

Cultura de fibroblastos normais foram mantidas por 4 dias em meio de cultura DMEM suplementado 

com 10 % de SFB e avaliados quanto a produção de procolágeno pela técnica de imunofluorescência 

indireta. FB-controle = cultura incubada com solução salina (controle), FB-P4 0,3 = cultura incubada 

com o peptídeo 4 na concentração de 0,3 µg/mL e FB-P4 5,0 = cultura incubada com o peptídeo 4 na 

concentração de 5 ug/mL. *p<0,001; **p>0,05 
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4.1.2. Expressão de receptores de membrana e caspase 

 

Pela técnica de citometria de fluxo verificou-se que culturas de fibroblastos normais 

incubadas com o peptídeo 4 na concentração de 0,3 µg/mL por 7 dias em meio DMEM 

suplementado com 10 % de soro fetal bovino e antibióticos tiveram maior expressão do 

receptor de interleucina-8 CXCR1 com diferença significativa (p<0,001) em relação ao grupo 

controle, que consistiu de cultura de fibroblastos nas mesmas condições experimentais 

incubadas com solução salina substituído pelo peptídeo (Figura 22). 
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Figura 22 – Avaliação da expressão do receptor de IL-8 (CXCR1). Cultura de fibroblastos 

normais foram mantidas por 7 dias em meio de cultura DMEM suplementado com 10 % de SFB e 

avaliados quanto a expressão do receptor CXCR1 pela técnica de citometria de fluxo. Controle = 

cultura de fibroblastos incubada com solução salina; Peptídeo = cultura de fibroblastos incubada com 

peptídeo 4 na concentração de 0,3 µg/mL. *p<0,001 

 * 
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A avaliação da expressão do receptor beta de interleucina-8 pela técnica de citometria 

de fluxo mostrou uma diferença estatisticamente significante (p<0,001), com menor expressão 

do receptor CXCR2 nas culturas de fibroblastos normais incubados com o peptídeo 4 na 

concentração de 0,3 µg/mL quando comparado com o grupo controle (cultura de fibroblasto 

nas mesmas condições experimentais incubada com solução salina ao invés do peptídeo) 

(Figura 23). 
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Figura 23 – Avaliação da expressão do receptor de IL-8 (CXCR2).  Cultura de fibroblastos 

normais foram mantidas por 7 dias em meio de cultura DMEM suplementado com 10 % de SFB e 

avaliados quanto a expressão do receptor CXCR2 pela técnica de citometria de fluxo. Controle = 

cultura de fibroblastos normais incubadas com solução salina; Peptídeo = cultura de fibroblastos 

normais incubadas com peptídeo 4 na concentração de 0,3 µg/mL. *p<0,001 
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Utilizando como ferramenta a técnica de citometria de fluxo observou-se uma 

diminuição na expressão de caspase-3 em culturas de fibroblastos normais incubados por um 

período de 7 dias com o peptídeo 4 na concentração de 0,3 g/mL. Essa diferença apresentou 

significância estatística (p<0,001) quando comparado com as culturas de fibroblastos normais 

tratadas com solução salina nas mesmas condições (Figura 24). 
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Figura 24 – Avaliação da expressão de caspase-3. Cultura de fibroblastos normais foram mantidas 

por 7 dias em meio de cultura DMEM suplementado com 10 % de SFB e avaliados quanto a atividade 

de caspase-3. Controle = cultura de fibroblastos normais incubadas com solução salina; Peptídeo = 

cultura de fibroblastos normais incubadas com peptídeo 4 na concentração de 0,3 µg/mL. *p<0,001 
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