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RESUMO 

A angiogênese é um processo dinâmico que consiste na formação de novos vasos 

sanguíneos a partir de outros pré-existentes. Este processo é regulado pelo equilíbrio 

entre fatores angiogênicos e pela interação destes fatores com componentes da matriz 

extracelular, com diferentes tipos celulares, com moléculas de adesão e por forças 

mecânicas. Apesar dos diversos estudos sobre angiogênese, os mecanismos que 

regulam o espalhamento das células e a ramificação endotelial, bem como, os tipos 

celulares e/ou proteínas envolvidos nestes processos ainda não estão esclarecidos. 

Diferentes pesquisas têm demonstrado que os mastócitos podem estar envolvidos no 

processo de formação de vasos sanguíneos e/ou na sua manutenção, através de 

mediadores liberados por estas células, no entanto, como os mastócitos atuam no 

processo de angiogênese permanece obscuro. Portanto, com objetivo de melhor 

investigar como os mastócitos podem participar da indução da angiogênese, 

realizaremos ensaios de angiogênese in vitro utilizando co-cultivo de células 

endoteliais com mastócitos e analisaremos o processo de formação de tubos, 

anastomose e interação entre mastócitos e células endoteliais. Para investigar se 

mastócitos induzem diretamente a invasão de células endoteliais durante a 

angiogênese, sem a presença de mediadores, realizaremos ensaios de invasão 

(Secure-Seal®). Os conhecimentos sobre o papel dos mastócitos sobre células 

endoteliais durante angiogênese irão contribuir para o entendimento do processo de 

neovascularização, tanto em processos fisiológicos quanto patológicos. As moléculas 

envolvidas nesta interação poderão servir de futuros alvos terapêuticos, uma vez que, 

o maior desafio em promover o bloqueio da angiogênese em diferentes processos 

consiste na escassez de alvos específicos. 

Introdução 

A angiogênese é um processo dinâmico que consiste na formação de novos 

vasos sanguíneos a partir de outros pré-existentes e acompanha o indivíduo desde o 

período embrionário até a vida pós-natal (Kerbel, 2000; Noy & Pollard, 2014). Em 

tumores, este processo foi descrito pela primeira vez por Ausprunk e Folkman em 

1977 e foi denominado angiogênese tumoral. Estes mesmos autores dividiram o 

processo de angiogênese em diferentes estágios de acordo com a progressão 



 
 

tumoral. Outros estudos mostraram ainda, que estes estágios são controlados 

diretamente por fatores estimuladores e inibidores de angiogênese (Kerbel, 2000; Noy 

& Pollard, 2014; Gacche & Meshram, 2014). 

Vários modelos in vivo e in vitro têm sido desenvolvidos e utilizados no estudo 

da angiogênese, no entanto, os conhecimentos sobre a ramificação das células 

endoteliais e a formação e de vasos durante a neovascularização ainda não estão 

totalmente esclarecidos. Um avanço nesta área ocorreu com a identificação de dois 

tipos de células endoteliais especializadas, denominadas tips ou stalk cells, que são 

essenciais no processo de neovascularização. 

Células maduras da linhagem mieloide como monócitos e macrófagos também 

podem ativar/induzir a angiogênese. Alguns estudos demonstraram que o contato 

direto entre macrófagos e células endoteliais poderia resultar na regulação e 

diferenciação das células endoteliais em stack cells e tip cells (Checchin et al., 2006; 

Fantin et al., 2010; Rymo et al., 2011). Estudos mostraram que durante o 

desenvolvimento pós-natal da retina de camundongos, os macrófagos se encontram 

intimamente associados ao espalhamento das células endoteliais (Checchin et al., 

2006; Noy & Pollard, 2014). Rymo e colaboradores (2011) demonstraram que os 

macrófagos afetam a direção do espalhamento das células endoteliais promovendo 

um espalhamento bidirecional, orientado para frente e para os lados, o que resulta na 

formação de um plexo vascular. Ainda, a interação entre macrófagos e células 

endoteliais pode resultar na liberação de fatores angiogênicos por ambas as células, 

sendo que, estes fatores podem mediar à anastomose observada nas células 

endoteliais e a progressão da angiogênese (Riabov et al., 2014).  

Os mastócitos têm sido relacionados ao processo de angiogênese por diversos 

pesquisadores (Ribatti et al., 2004; Crivellato et al., 2008; Ribatti et al., 2010; Souza 

Junior et al., 2012; Gaber et al, 2014). Diferentes estudos têm demonstrado que alguns 

mediadores como, heparina, histamina, TNF-α, bFGF, estimulam a proliferação de 

células endoteliais (Sawatsubashi et al., 2000; Talreja et al., 2004; Dyduch et al., 

2012). Starkey e colaboradores (1988) investigando o papel dos mastócitos em 

tumores observaram que camundongos deficientes de mastócitos W/Wv possuem 

uma menor incidência de resposta à indução de tumor e metástase. No entanto, 

quando estes animais foram reconstituídos com uma população de mastócitos, a 

incidência de metástase aumentou e os resultados foram semelhantes aos animais 



 
 

(+/+). Alguns estudos in vitro têm demonstrado ainda que determinados fatores 

angiogênicos como (VEGF, PDGF, bFGF) exercem um efeito quimiotático sobre 

mastócitos (Gruber et al., 1995; Marichal et al., 2013). Estes achados sugerem que os 

mastócitos possam estar envolvidos no processo de formação de vasos sanguíneos 

e/ou na sua manutenção (Ribatti et al., 2004; Crivellato et al., 2008; Ribatti et al., 2010; 

Marichal et al., 2013). 

Objetivos 

Verificar se ocorre contato físico entre as células endoteliais e mastócitos 

durante o processo de angiogênese. 

Verificar se os mastócitos induzem células endoteliais a invadirem o substrato, 

processo necessário para que ocorra a angiogênese. 

Verificar se apenas a presença dos mastócitos é necessária para indução a 

angiogênese, ou se, a indução é dependente de mediadores liberados pelos 

mastócitos. 

Desenvolvimento 

Com base nestes relatos da literatura, o nosso laboratório passou a investigar 

se os mastócitos, que também são células derivados de linhagem mielóide também 

poderiam atuar sobre células endoteliais durante a angiogênese. Os mastócitos são 

células do tecido conjuntivo que estão envolvidas em mecanismos de defesa do 

organismo, tendo participação em reações alérgicas, inflamatórias e em eliminação 

de parasitas (Jamur & Oliver, 2011; Marcelino da Silva et al., 2014; Harvima et al., 

2014).  

Nossos estudos in vivo demonstraram que a expressão da quimase mMCP-5 

(mouse mast cell protease), das triptases (mMCP-6 e 7) e da carboxipeptidase A, 

aumentam durante a progressão tumoral, o que está correlacionado com o aumento 

no número e no diâmetro de vasos sanguíneos (Souza Junior et al., 2012). 

Experimentos mostraram que a recombinant mouse Mast Cell Protease 7 (rmMCP-7) 

induz a penetração de células endoteliais no substrato (Geltrex®), durante ensaios 

angiogênese in vitro (Souza Junior et al., 2014). Estes achados podem corroborar com 

outros estudos que mostram que proteases de mastócitos podem ser consideradas 

como biomarcadores para a presença de doenças neoplásicas tanto in vivo quanto in 

vitro (Goffredo et al., 2013). 



 
 

Com objetivo de melhor investigar o papel dos mastócitos na indução a 

angiogênese, primeiramente serão realizados ensaios de angiogênese in vitro com 

células endoteliais da linhagem SVEC4-10 co-cultivadas com mastócitos da linhagem 

P815 em Geltrex®.  

Metodologia 

1.Linhagens Celulares 

 Serão utilizadas as linhagens celulares SVEC4-10 (células endoteliais de 

camundongos) e P815 (linhagem de mastócitos de camundongo), ambas adquiridas 

da ATCC (American Type Culture Collection, Manassas, VA). As duas linhagens 

celulares serão cultivadas em meio DMEM (Life Techologies, Carlsbad, CA) 

suplementado de 15% de soro fetal bovino (Sigma Aldrich, St Louis, MO).  

2.Angiogênese in vitro 

Os ensaios de angiogênese in vitro serão realizados utilizando o sistema µ-

slides da Ibidi (Ibidi, Martinsried, Alemanha). Os poços serão cobertos com 10µl de 

Geltrex® (Life Technologies) e incubados por 30 minutos a 370C (tempo para o gel se 

solidificar). Após solidificação do gel, serão adicionados 1x104 células endoteliais em 

cada poço. Nos casos onde o ensaio serão realizados co-cultivo, os mastócitos serão 

adicionados na proporção de 1:2 (mastócitos:células endoteliais) mantendo assim, a 

concentração ideal para o ensaio (1x104) por poço. Em seguida as células serão 

incubadas por 5 horas e analisadas em microscópio de campo claro, fluorescência e 

time lapse conforme descritos nos próximos itens do materiais e métodos. A 

quantificação de tubos e loops serão realizadas utilizando o programa Tube Formation 

Image Analysis – WimTube (Wimasis GmbH, Munich, Alemanha). 

Tubos: Células endoteliais espalhadas que ainda não formam uma estrutura 

fechada. 

Loops. Estruturas fechadas (ou quase fechadas) formadas pelas células 

endoteliais espalhadas ao substrato. 

3.Marcação fluorescente 

 Com objetivo de diferenciar as células endoteliais dos mastócitos durante o co-

cultivo serão utilizados marcadores fluorescentes e o processo de angiogênese in vitro 

será analisado em microscópio de fluorescência. As células endoteliais SVEC4-10 

serão marcadas com CellTracker Green CMFDA e os mastócitos em P815 serão 

marcados com CellTracker Red CMTPX (Molecular Probes, Inc. Eugene, OR). As 



 
 

células serão incubadas por 30 minutos a 37ºC em DMEM sem soro fetal bovino, como 

25μg/mlde cada marcador fluorescente. Após incubação, as células serão utilizadas 

para ensaios de formação de tubos conforme descrito no item 2. 

4.Ensaios de invasão Secure-Seal® 

 Para investigar se mastócitos induz a invasão de células endoteliais, os ensaios 

de invasão serão realizados utilizando o Secure-Seal® (Invitrogen, Thermo Fisher 

Scientific, Waltham, MA). Neste experimento também utilizaremos as células 

fluorescentes (item 4 de material e métodos), para diferenciar os tipos celulares. Para 

tal, o Secure-Seal® será aderido em lâminas de vidro Lab-Tek® Chamber Slide™ (EMS 

- Electron Microscopy Sciences, Hatfield, PA) e, posteriormente, 20µl de Geltrex® 

serão adicionados em uma das extremidades do Secure-Seal®. As câmeras serão 

incubadas por 30 minutos a 370C para a solidificação do gel. A seguir, 5x104 células 

na proporção de 1:2 (mastócitos:células endoteliais) serão adicionadas na outra 

extremidade do Secure-Seal® e as amostras serão incubadas por 5 horas. As lâminas 

serão analisadas em microscópio Leica DMI600B9 (Leica Systems, Wetzlar, 

Alemanha) e as imagens serão adquiridas com auxílio de câmera digital Leica 

DFC365FX (Leica). A distância percorrida pelas células será analisada utilizando o 

programa ImageJ (National Institutes of Health, Bethesda, MD). 

5.Análise Estatística 

A análise estatística das diferenças entre os métodos será determinada usando 

teste t e valores de p menores que 0,05 serão considerados estatisticamente 

significantes e os valores de p menores que 0,01 serão considerados extremamente 

significantes. 

Resultados 

A interação entre mastócitos e células endoteliais durante a angiogênese in 

vitro foi investigada durante o co-cultivo de células endoteliais SVEC4-10 e mastócitos 

P815 através de ensaios de formação de tubos. As células endoteliais SVEC4-10 

foram marcadas com CellTracker Green CMFDA e os mastócitos P815 marcados 

CellTracker Red CMTPX. Inicialmente, observamos que as células SVEC4-10 se 

espalham no substrato enquanto que os mastócitos P815 permanecem arredondados. 

Com relação a formação de tubos e loops pelas células SVEC4-10, observamos que 

estes processos são acelerados em presença de mastócitos P815 (Figuras 1A e 1B). 



 
 

Os resultados mostram ainda uma associação entre as células SVEC4-10 e os 

mastócitos P815 durante a formação de tubos (Figura 1 C e 1 D).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 1: Mastócitos aceleram o processo de formação de tubos pelas células 

endoteliais (A) Células endoteliais SVEC4-10 co-cultivadas com mastócitos P815 se 

espalham mais no substrato e formam mais tubos (setas) e loops (L). (B) Os gráficos 

mostram a média da quantificação de tubos e loops após 5 horas de cultivo. (C) 

Observar a associação células SVEC4-10 (verde) e mastócitos P815 (vermelho) após 

5 horas de cultivo. (D) Aumento da área delimitada em C. As células endoteliais 

SVEC4-10 foram marcadas com CellTracker Green CMFDA e os mastócitos P815 

marcados CellTracker Red CMTPX. A quantificação foi realizada utilizando o 

WimTube e a média foi obtida a partir de três experimentos independentes. *P < 0.05. 

Como a presença de mastócitos acelerou a angiogênese in vitro, foi de 

interesse verificar se a invasão das células SVEC4-10 em Geltrex® poderia ser 

aumentada na presença de mastócitos. Quando as Células SVEC4-10 foram 

cultivadas na presença de mastócitos em Secure-SealTM com Geltrex® foi observado 

um aumento de cerca de 3 vezes na média de distância de invasão das células 

SVEC4-10em comparação com as células incubadas na sozinhas (ausência de 

mastócitos). Neste caso o limite entre o gel e as células endoteliais pode ser 

identificado, o que não ocorre na presença de mastócitos, onde o processo de invasão 

é acelerado. (Figura2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 2. rmMCP-7 acelera a invasão de células endoteliais. Na presença de 

rmMCP-7 ocorre uma invasão expressiva de célulasSVEC4-10 em Geltrex® utilizando 

o Secure-SealTM e o limite entre as células e o gel não é identificado (*). Na ausência 

de rmMCP-7 poucas células invadiram o gel e o limite entre as células e o gel pode 

ser observado (setas). A distância percorrida pelas células foi analisada após 5 horas 

de cultivo na presença ou ausência de rmMCP-7. A medida da distância foi realizada 

utilizando o ImageJ. Média da distância de invasão de cinco experimentos 

independentes. *P < 0.05. 

Considerações Finais 

Os resultados obtidos até o presente momento sugerem que os mastócitos 

interagem diretamente com as células endoteliais. Esta interação foi capaz de induzir 

as células endoteliais a invadirem mais rapidamente o substrato, acelerando assim a 

angiogênese. 
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