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1. RESUMO 

Calicreína 6 humana (KLK6) é uma serino protease tripsina-símile que tem sido 

relacionada como uma possível marcadora de doença de Alzheimer (DA). Utilizando 

peptídeos FRET determinamos uma sequência que é clivada com alta eficiência 

pela KLK6 (AFRFS). Análise pelo Blast nos permitiu selecionar como possíveis alvos 

fisiopatológicos da KLK6 as seguintes proteínas: receptores ionotrópicos de 

glutamato do tipo AMPA, acetilcolinesterase, inibidor de angiogênese específica de 

cérebro (BAI), laminina, sinaptogenina e canais de sódio ativados por voltagem. 

Dados da literatura demonstram que receptores ionotrópicos de glutamato, por 

exemplo, são responsáveis pela morte dos neurônios por um processo denominado 

excitotoxicidade. Sinaptogenina está envolvida com a destruição das sinapses. 

Canais de sódio dependentes de voltagem estão associados com a perda 

progressiva da cognição. Acetilcolinesterase cliva a acetilcolina em acetil e colina, 

aumentando assim a possibilidade de ligação do peptídeo beta-amilóide ao receptor 

colinérgico, um fato cujo resultado final é a destruição da célula neuronal. O conjunto 

dos dados da literatura sugere que a KLK6 deva ser mais bem estudada quanto a 

seu papel na DA.     

2. INTRODUÇÃO 

KLK6 é uma serino protease tripsina-símile que se acredita estar relacionada 

com a proteção dos neurônios contra o desenvolvimento da DA. A expressão da 

enzima foi estudada em cultura de células de rim e mostrou-se ser fortemente 

influenciada por hormônios esteróides, especialmente derivados do estrógeno.  

Alguns trabalhos vêm demonstrando que a KLK6 pode ser utilizada como 

marcadora de DA. Há, no entanto, apenas um único trabalho analisando os níveis de 

KLK6 em pacientes com comprometimento cognitivo leve (MCI em inglês), 

popularmente denominado de “pré-Alzheimer”.  

Pouco se sabe a respeito do papel fisiopatológico da KLK6 em DA. Dados 

sugerem que ela clive, entre outras proteínas, receptores ionotrópicos de glutamato 

e acetilcolinesterase, duas proteínas chave no desenvolvimento da doença.  

Receptores ionotrópicos de glutamato, quando ativados excessivamente, são 

capazes de matar os neurônios por um processo denominado excitotoxicidade. Foi 

demonstrado que a enzima similar a KLK6 em murinos (MSP) é capaz de impedir 

este processo.  

Este trabalho visa fornecer uma maior compreensão do papel da KLK6 em DA.   



3. OBJETIVOS 

Os objetivos deste trabalho são: 

1- Demonstrar que a KLK6 cliva as proteínas selecionadas pelo Blast in vitro; 

2- Demonstrar que a KLK6 impede a morte dos neurônios por excitotoxicidade; 

3- Determinar se o domínio Kunitz inibe a ação da KLK6; 

4- Determinar se a KLK6 é capaz de clivar receptores ionotrópicos de glutamato e 

canais de sódio ativados por voltagem em cultura de células; 

5- Analisar as alterações na expressão gênica de neurônios induzida pela KLK6; 

6- Analisar a expressão de KLK6 em pacientes com DA e MCI.  

4. METODOLOGIA 

As proteínas selecionadas pelo Blast serão adquiridas de fornecedores 

comerciais e incubadas com a KLK6 em Ham’s F12:EMEM (EBSS) (1:1) + 2mM 

Glutamine + 1% Non Essential Amino AcidsNEAA + 15% Foetal Bovine Serum FBS / 

FCS por um período máximo de 2 horas. Após a incubação, se fará uma corrida em 

gel de agarose e uma análise de espectrometria para se determinar o(s) sítio(s) de 

clivagem(n)s.  

Culturas de células de neurônios serão incubadas com diferentes concentrações 

de glutamato na ausência e na presença de KLK6 e, posteriormente, analisadas por 

MTT assay para verificar a viabilidade das células. 

Ensaios de inibição da KLK6 serão realizados com o domínio Kunitz tendo  

como substrato controle o peptídeo FRET Abz-AFRFS-Eddnp.  

A possível clivagem dos receptores ionotrópicos de glutamato e dos canais de 

sódio ativados por voltagem será analisada por “Patch Clamp” em culturas de 

células de neurônios (SH-SY5Y). 

Alterações na expressão gênica de neurônios induzida pela KLK6 serão 

analisadas através da criação de variantes de linhagens celulares que tenham a 

expressão da KLK6 inibida ou superexpressa. A expressão gênica destas variantes 

será analisada por microarrays de cDNA.  

Estudos epidemiológicos analisarão os níveis de KLK6 em pacientes em 

diferentes estágios da doença ou que sofram de (MCI) contra grupos controles.  

5. DESENVOLVIMENTO 

Doenca de Alzheimer é uma doença caracterizada pela perda progressiva das 

funções cognitivas e que acomete, principalmente, pessoas idosas. Estima-se que 

até o ano de 2050, o número de pessoas afetadas pela doença triplique.  
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A característica fisiopatológica da doença é a presença dos peptídeos beta-

amilóides no tecido neural. Estes peptídeos são o resultado da clivagem anormal da 

APP pela enzima conversora do peptídeo beta amilóide (BACE). Os peptídeos beta-

amilóides apresentam grande afinidade por receptores colinérgicos e são capazes 

de inibir a recaptação do glutamato na fenda sináptica, o que aumenta os níveis de 

glutamato, resultando em morte dos neurônios por excitotoxicidade. Níveis mais 

altos de glutamato induzem aumento da expressão de peptídeos beta-amilóides. 

Este trabalho visa entender o papel da KLK6 nesta doença.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os dados preliminares deste trabalho demonstram que KLK6 cliva a sequência 

AFRFS com alta eficiência apresentando Kcat/Km superior a 40000 uM.s-1 conforme 

demonstrado na literatura (JBC VOL. 281, NO. 6, pp. 3116–3126). 
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