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RESUMO 

 

SAMPAIO, M. C.Efeitos da MT-I, uma fosfolipase A2 isolada do veneno de Bothrops 

asper em mastócitos: Ativação e sinalização intracelular envolvida na desgranulação. 

2015. 113 f. Tese (Doutorado em Imunologia) - Instituto de Ciências Biomédicas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

As fosfolipases A2 secretadas (sFLA2s) são enzimas abundantes em venenos de serpentes e 

ativam várias células imunológicas, dentre as quais os mastócitos. Quando estimuladas, estas 

células liberam mediadores que contribuem para o início e o desenvolvimento da resposta 

inflamatória. A capacidade de algumas fosfolipases A2 ofídicas estimularem a desgranulação 

de mastócitos foi demonstrada anteriormente, porém os mecanismos deste efeito não foram 

esclarecidos. Além disso, os efeitos dessa classe de enzimas sobre outras funções 

imunológicas dos mastócitos ainda não foram investigados. Deste modo, este estudo teve por 

objetivo avaliar as ações da Miotoxina-I (MT-I), uma fosfolipase A2, isolada do veneno de 

Bothrops asper (VBa), na ativação e desgranulação de mastócitos de rato, da linhagem RBL-

2H3, do ponto de vista da: i) relação concentração-efeito e perfil temporal desgranulação e a 

liberação de prostaglandina E2 (PGE2); ii) participação da atividade enzimática na 

desgranulação; iii) expressão gênica de citocinas de resposta Th1 (TNF-α, IL-1 e IL-6) e Th2 

(IL-4, IL-5 e IL-13), iii) participação das fosfolipases D, C e A2 (citosólica e independente de 

cálcio), de proteínas sinalizadoras (PI3K, MAPK, PKC, PTK, ERK1/2, Junk, proteínas Gαi e 

Gαq) e do cálcio intra e extracelular na desgranulação e iv) alterações morfológicas 

ultraestruturais. Os resultados demonstraram que concentrações não citotóxicas da MT-I 

induziram a desgranulação dos mastócitos, de modo independente da concentração, mas de 

intensidade crescente ao longo do tempo (30 min., 3 e 6 h). A atividade enzimática da MT-I é 

importante, mas não essencial para a desgranulação dos mastócitos e este evento também foi 

induzido pelo veneno bruto da B. asper e pela MT-II (homóloga a MT-I, mas sem atividade 

enzimática). A MT-I induziu o aumento da endocitose dependente de clatrina, de vesículas 

citoplasmáticas e induziu a transcrição gênica de TNF-α, IL-6, IL-4, IL-5 e IL-13 mas não da 

IL-1β. A desgranulação dos mastócitos, induzida pela MT-I foi dependente das fosfolipases 

C, D e A2 citosólica, da PI3K, do receptor de IP3(cálcio intracelular) e do CRAC e LTCC 

(canais de cálcio de membrana celular). Este efeito não foi dependente das proteínas p38
MAPK

, 

ERK1/2, PKC, PTK, Junk e das proteínas G. Em conclusão, a MT-I e o VBa causaram a 

desgranulação dos mastócitos em cultura. Este efeito da MT-I foi dependente do tempo e 

parcialmente dependente da sua atividade enzimática. Além disso, a MT-I induziu a liberação 

de PGE2, o aumento do número de vesículas citoplásmáticas e de endocitose e induziu a 

expressão de genes de citocinas de resposta Th1/Th2. A desgranulação dos mastócitos 

induzida pela MT-I foi dependente da ativação das fosfolipases C, D e A2 citosólica, da PI3K 

e do cálcio intra e extracelular, mas não da fosfolipase A2 independente de cálcio, nem das 

proteínas p38
MAPK

, ERK1/2, PKC, PI3K, PTK, Junk ou das proteínas G. Estes resultados 

sugerem que as fosfolipases A2 de venenos ofídicos ativam diversas funções de mastócitos e 

que a desgranulação de mediadores estocadosé dependente de vias de sinalização específicas. 

Além disso, estes eventospodem contribuir posita ou negativamente na fisiopatalogia local do 

envenenamento.  

 

Palavras-chave: Miotoxina-I. Fosfolipase A2 secretada, Veneno de Bothrops asper. 

Mastócitos. Ativação. Desgranulação. Sinalização. 

 

 



  

ABSTRACT 

 

SAMPAIO, M. C.Effects of MT-I, a phospholipase A2 isolated from Bothrops asper 

venom, on mast cells: Activation and intracellular signaling involved in degranulation. 

2015. 113 p. Ph. D. Thesis (Immunology) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

Snake venoms secreted phospholipase A2 (sPLA2) degranulate mast cells (MCs) but this 

mechanism and other sPLA2 effects on MCs functions is unknow. This study evaluated 

effects of Myotoxin-I (MT-I), a sPLA2 from Bothrops asper venom (BaV), on mast cell RBL-

2H3, focusing on: i) degranulation and prostaglandin E2 (PGE2) release; ii) role of enzymatic 

activity on degranulation; iii) Th1/Th2 cytokines gene expression, iii) role of phospholipase 

D, C and A2 (cytosolic and calcium-independent), PI3K, MAPK, PKC, PTK, ERK1 / 2, Junk, 

Gαi and Gαq protein and calcium on degranulation and iv) ultrastructural morphological 

alterations. Results showed that MT-I, at non-cytotoxic concentrations, causes RBL-2H3 mast 

cell degranulation. This effect was partially dependent of its enzymatic activity and dependent 

on cytosolic phospholipase A2, C and D, but not calcium-independent phospholipase A2. 

Furthermore, PI3K is also involved in MT-I effect but not ERK1/2, p38MAPK, PKC, MEK, 

Junk, Gαi and Gαq proteins. Furthermore, intracellular calcium, from endoplasmic reticulum, 

and extracellular, via activation of CRAC and LTCC receptors contribute for MT-I effect on 

mast cells. Besides degranulation, MT-I activated other important functions on mast cells, 

such as synthesis and release of PGE2, Th1 and Th2 cytokines genes activation, increase of 

cytoplasmic vesicles number and clathrin-dependent endocytosis. Further, B. asper snake 

venom caused mast cell degranulation by a direct action and this suggest MT-I is an important 

component for venom effect.  

 

Keywords: Myotoxin-I. Secreted phospholipase A2. Bothrops asper venom. Mast cells. 

Activation. Degranulation. Signaling. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A inflamação é um mecanismo fisiológico da imunidade inata, que tem por finalidade 

manter ou restaurar a homeostasia frente a um estímulo lesivo ou infeccioso. A resposta 

inflamatória envolve alterações vasculares, teciduais e linfáticas, que ocorrem ao nível da 

microcirculação. Esse processo é regulado e modulado por mediadores endógenos e 

leucócitos residentes, do tecido conjuntivo e/ou recrutados para o sítio inflamatório 

(MEDZHITOV, 2008). As células residentes são consideradas sentinelas do sistema imune 

por sua capacidade de reconhecer, prontamente, estímulos lesivos e infecciosos (AJUEBOR et 

al., 1998, 1999). Dentre estas células estão os mastócitos, elementos centrais no 

desencadeamento, evolução e resolução da resposta inflamatória, dada a quantidade 

exuberante de mediadores inflamatórios que são liberados imediatamente após a ativação 

destas células (GALLI et al., 1999; KALESNIKOFF; GALLI, 2008; QURESHI; JAKSCHIK, 

1988). A ativação descontrolada dos mastócitos, contudo, está relacionada ao 

desenvolvimento de doenças autoimunes graves, como a mastocitose e reações alérgicas 

severas (GALLI et al., 2005). Ainda, a literatura mostra que os mastócitos são elementos 

importantes em doenças de origem inflamatória, como a artrite reumatóide, esclerose 

múltipla, Parkinson, aterosclerose e câncer (CHURCH; LEVI-SCHAFFER, 1997; 

CRIVELLATO et al., 2004; KALESNIKOFF; GALLI, 2008;OLSSON et al., 2001). Por 

outro lado, foi demonstrado que os mastócitos foram capazes de reduzir a morbidade e a 

mortalidade induzida pelo veneno da serpente Atractaspis engaddensis, em camundongos 

(METZ et al., 2006). Estacapacidade foi atribuída à degradação do componente mais tóxico 

desse veneno, a sarafotoxina 6b, pela ação da carboxipeptidase A, estocada nestas células e 

liberada após a sua ativação. Este estudo mostrou, pela primeira vez, o papel dos mastócitos 

na resistência inata frente a venenos animais (METZ et al., 2006). Nesse sentido, estudos 

recentes evidenciaram uma importante participação dos mastócitos para a inicialização e o 

desenvolvimento da resposta inflamatória local induzida pelo veneno da serpente Bothrops 

moojeni (GALVÃO NASCIMENTO et al., 2010). Além disso, estes autores mostraram que 

este veneno causou a desgranulação e a ativação de mastócitos de tecido conjuntivo, a partir 

de uma ação direta do mesmo.  

Os venenos botrópicos compreendem uma mistura complexa de proteínas e peptídeos, 

com diferentes atividades biológicas. Na composição dos venenos botrópicos, destacam-se 

três grandes classes de enzimas, as metaloproteases, as fosfolipases A2(FLA2s) e as 

serinoproteases (CALVETE et al., 2007, 2009; FOX; SERRANO, 2008; PAES LEME et al., 
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2008), que são as principais toxinas responsáveis pelos efeitos locais dos venenos botrópicos 

(GUTIERREZ et al., 2007; ROTHSCHILD; ROTHSCHILD, 1979; TEIXEIRA et al., 1994, 

2009). Neste contexto, diversos estudos demonstraram que as FLA2scontribuem de modo 

relevante para o desenvolvimento da resposta inflamatória local, induzida pelos venenos 

botrópicos (LANDUCCI et al., 1998; MOREIRA et al., 2009; TEIXEIRA et al., 2003; 

ZULIANI et al., 2005). A ação inflamatória das fosfolipases A2 é atribuída à sua capacidade 

de liberar ácido araquidônico e acarretar, a partir deste, a formação de eicosanóides, 

mediadores relevantes da resposta inflamatória. 

As evidências da literatura apontaram a capacidade das fosfolipases A2, isoladas dos 

venenos de serpentes do gênero Bothrops e Crotalus, desgranularem mastócitos “in vitro” e 

implicaram estas células como um alvo dessas enzimas e como elementos envolvidos em seus 

efeitos pró-inflamatórios (GUIMARÃES et al., 2004; KANASHIRO et al., 2002;LANDUCCI 

et al., 1998, 2000). No entanto, os mecanismos, envolvidos na desgranulação dos mastócitos, 

causada pelas FLA2s, não foram esclarecidos (GALLI; TSAI, 2008; LANDUCCI et al., 1998, 

2000). Deste modo, considerando a importância dos mastócitos em processos imunológicos e, 

particularmente, na resposta inflamatória, os estudos que investiguem os mecanismos da ação 

de sFLA2s, como a Miotoxina-I (MT-I), no que se refere à ativação e à desgranulação destas 

células, revestem-se de importância. 

 

1.1 Fosfolipases A2: considerações gerais 

As fosfolipases compreendem uma ampla classe de enzimas (A1, A2, C e D) que 

catalisam a hidrólise de fosfolipídeos em quatro posições diferentes e liberam ácidos graxos 

(BROWN et al., 2003; GUTIÉRREZ; LOMONTE, 1997), como exemplificado a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1– Sítios de ação de fosfolipases (BROWNet al.,2003)  

 

Estas enzimas desempenham importantes funções, em vários processos biológicos, por 

induzirem a síntese de segundos mensageiros lipídicos, que exercem ações biológicas 
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relevantes e participam da transdução de sinais intracelulares (GUTIERREZ; LOMONTE, 

2013; MURAKAMI et al., 2011; VALENTIN; LAMBEAU, 2000).  

As fosfolipases A2(FLA2s) ou fosfatidil-acil-hidrolases, catalisam, especificamente, a 

hidrólise da ligação acil-éster, na posição sn-2 de fosfolipídeos. Esta reação é dependente de 

íons cálcio e libera quantidades equimolares de ácidos graxos livres e lisofosfolipídeos 

(DENNIS, 1994; VAN SCHARRENBURG et al., 1982). Os resíduos que participam da alça 

de ligação para os íons Ca
2+

, nas FLA2s, são a Tyr-28, Gly-30, Gly-32 e Asp-49 (FREMONT 

et al., 1993). A unidade catalítica dessas enzimas é formada pelos aminoácidos His-48, Asp-

99 e uma molécula de água (LAMBEAU; GELB, 2008; MURAKAMI et al., 2014).  

A ativação das FLA2s leva à formação de ácido araquidônico, precursor de um grupo 

importante de mediadores lipídicos, que incluem os prostanoides e os leucotrienos. Ainda, as 

FLA2s geram o liso-PAF, precursor do fator ativador de plaquetas (PAF). Os derivados do 

ácido araquidônico e o PAF são mediadores de diversos fenômenos fisiológicos e 

fisiopatológicos (LENNARTZ, 1999; MURAKAMIet al., 1995;VISHWANATH et al., 1987). 

Desta forma, atribui-se um papel fisiológico relevante às FLA2sna manutenção da 

homeostasia celular e na remodelagem de membranas. 

Atualmente, mais de 30 fosfolipases A2 (FLA2) e enzimas relacionadas foram 

identificadas no genoma dos mamíferos. As fosfolipases A2 foram agrupadas em famílias e 

classificadas em FLA2s secretadas (sFLA2) e FLA2s intracelulares. Estas últimas 

compreendem as FLA2s citosólicas (cFLA2), as independentes de cálcio(iFLA2), as acetil-

hidrolases do fator ativador de plaquetas (PAF-AH) e as fosfolipases lisossomais 

(SCHALOSKE; DENNIS, 2006). Em outra classificação, as FLA2s foram divididas em 15 

grupos, numerados de I a XV, com diversos subgrupos, de acordo com critérios de localização 

celular, sequência de aminoácidos, peso molecular, presença de pontes dissulfeto 

intramoleculares e necessidade de cálcio para a atividade enzimática (BROWN et al., 2003; 

DAVIDSON; DENNIS, 1990; HEINRIKSON et al., 1977; MURAKAMI; TAKETOMI, 

2015; RIZZO et al., 2000; SCHALOSKE; DENNIS, 2006; SIX; DENNIS, 2000). 

Dentre as cFLA2s, são conhecidas cinco isoenzimas: -α, -β, -γ, -δ, -ε e -δ, sendo que a 

cFLA2α é a mais estudada e expressa constitutivamente em muitos tipos celulares e tecidos 

(HERBERT et al., 2009; MURAKAMI; KUDO, 2002). As FLA2s independentes de Ca
2+

, 

pertencem ao grupo VI e contém cerca de 120 aminoácidos (84 a 90 kDa). As enzimas deste 

grupo estão localizadas intracelularmente e não dependem do cálcio para exercerem atividade 

catalítica (JENKINS et al., 2004; SIX; DENNIS, 2000). As funções fisiológicas exercidas por 

estas enzimas estão relacionadas, principalmente, ao fornecimento de ácido araquidônico para 
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a remodelagem e a manutenção de membranas celulares, porém, dados recentes indicam, 

ainda, a sua participação na síntese de eicosanóides, na apoptose e na eliminação de células 

apoptóticas pelos macrófagos (ATSUMI et al., 2000; MURAKAMI et al., 2005; PEREZ et 

al., 2004; RICKARD et al., 2005;WINSTEAD et al., 2000, 2006).  

As fosfolipases do grupo II,também conhecidas como secretadas (sFLA2), 

compreendem o grupo de enzimas mais amplamente estudado, especialmente aquelas 

pertencentes ao grupo IIA. As sFLA2possuem características relevantes, que estão 

conservadas neste grupo, tais como o baixo peso molecular (14 a 18 kDa), a 

termoestabilidade, a presença de uma alfa-hélice anfipática amino-terminal, uma alça de 

ligação ao cálcio, além de um grande número de pontes dissulfídicas intramoleculares 

(MUKHERJEE et al., 1994; MURAKAMI et al., 2014;RIZZO et al., 2000). As enzimas do 

subgrupo IIA, como a MT-I, alvo do presente estudo, são encontradas em abundância em 

venenos de serpentes da família Viperidae. Neste grupo também encontram-se as fosfolipases 

secretadas humanas, encontradas no fluido sinovial e em outros exsudatos inflamatórios e 

aquelas sintetizadas por mastócitoshumanos (MURAKAMI; TAKETOMI, 2015; QUACHet 

al., 2014).  

A literatura mostra que as sFLA2s de venenos apresentam uma grande homologia 

funcional e estrutural com as de mamíferos (DAVIDSON; DENNIS, 1990; KRAMER et al., 

1989; SEILHAMER et al., 1989). As sFLA2s de mamíferos, dos grupos V, X e IIA, estão 

implicadas em diversas doenças de origem inflamatória, como a síndrome do desconforto 

respiratório no adulto, o choque séptico, a pancreatite aguda, doenças autoimunes como a 

artrite reumatóide, a doença de Crohn e a colite ulcerativa, além da asma brônquica, a rinite 

alérgica e a aterosclerose (CHILTON et al., 1996;DIVCHEV; SCHIEFFE, 2008; 

HAAPAMAKI et al., 1998, 1999; KIM et al., 1995; LIN et al., 1996; MURAKAMI; 

TAKETOMI, 2015; STADEL et al., 1994; SCHRODER et al., 1980; VADAS, 1984; 

VADAS; PRUZANSKI, 1986; WEBB et al., 2005).  

Os estudos de proteômica dos venenos botrópicos demonstram que as FLA2 

compreendem uma das classes de toxinas mais abundantes nos venenos de serpentes deste 

gênero e sugerem, juntamente com evidências experimentais, que estas toxinas sejam 

componentes relevantes para as ações dos venenos em sistemas biológicos (ALAPE-GIRÓN 

et al., 2009; CALVETE, 2007, 2009, 2011; GUTIERREZ et al., 2009; GUTIERREZ; 

LOMONTE, 2013; LANDUCCI et al., 1998; NADUR-ANDRADE, 2014; VALIENTE et al., 

1992). Neste sentido, foi demonstrado que o veneno da serpente Bothrops asper possui de 

29% a 45% de fosfolipases A2, as quais são atribuídas grande parte dos efeitos locais deste 
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veneno. Esta espécie é a responsável pela maioria dos casos de envenenamentos na América 

Central e em algumas regiões do norte da América do Sul.O envenenamento por esta serpente 

causa manifestações locais graves, que se iniciam rapidamente após a picada e são 

caracterizadas por edema, dor, hemorragia, mionecrose, formação de bolhas e dermonecrose 

(GUTIÉRREZ, 1995; OTERO et al., 2002, 2006). 

Dados da literatura demonstram que as FLA2, quando injetadas em animais de 

experimentação, reproduzem efeitos locais graves do envenenamento, como a mionecrose e a 

inflamação local, caracterizada por edema intenso. Esta inflamação é decorrente, ao menos 

em parte, da ação estimulatória das FLA2 sobre células residentes nos tecidos, como os 

macrófagos, as células endoteliais e os mastócitos, que liberam uma série de mediadores que 

acarretam o processo inflamatório(CHAVES et al., 1995;FARSKY et al., 1997; GALVÃO 

NASCIMENTO et al., 2010; GUTIERREZ et al., 2009; GUTIERREZ; LOMONTE, 

2013;LANDUCCI et al., 1998; MOREIRA et al., 2009; NADUR-ANDRADE, 

2014;TREBIEN; CALIXTO, 1989;VALIENTE et al., 1992). Estes fatos reforçam a 

relevância das fosfolipases A2 para o efeito inflamatório desses venenos. As sFLA2s de 

serpentes contribuem também para a regulação das respostas imunológicas e inflamatórias, 

dada a sua capacidade de aumentar a atividade fagocítica e microbicida de macrófagos, 

induzir a maturação de células dendríticas e de mastócitos e causar a desgranulação e o 

recrutamento de mastócitos (LANDUCCI et al., 1998; RAMONER et al., 2005; TAKETOMI 

et al., 2013; WEI et al., 2009, 2010, 2013; ZULIANI et al., 2005). 

De modo geral, estão descritas e bem caracterizadas duas isoformas de sFLA2 nos 

venenos de serpentes: aquelas que possuem um aspartato na posição 49 (Asp49) e apresentam 

atividade enzimática e aquelas que possuem uma lisina na posição 49 (Lys49), destituídas de 

atividade enzimática (LOMONTE; GUTIÉRREZ, 2011). Ainda, existem outras isoformas de 

sFLA2, com diferentes aminoácidos na posição 49, como serina, arginina, asparagina e 

glutamina. Contudo, suas funções biológicas são pouco conhecidas (LOMONTE; RANGEL, 

2012). 

Apesar da diferença entre as sFLA2s-Asp49 e sFLA2s-Lys49, quanto à atividade 

enzimática, ambas são capazes de induzir miotoxicidade e resposta inflamatória. De modo 

similar, ambas induzem perturbação das membranas musculares, por mecanismos ainda não 

completamente elucidados, levando à lise celular. Quando a atividade enzimática das sFLA2s-

Asp49 é inibida, a miotoxicidade é reduzida, sugerindo que a atividade enzimática seja 

importante, mas não fundamental para esta ação (LOMONTE; GUTIÉRREZ, 2011).  
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A partir do veneno da serpente B. asper foram isoladas quatro miotoxinas com 

estruturas de fosfolipases A2, denominadas de MT-I a IV. Apesar de todas apresentarem ação 

miotóxica, duas delas possuem um aspartato na posição 49 (Asp49) e apresentam atividade 

enzimática (MT-I e MT-III) e as outras duas (MT-II e MT-IV) são homólogas, contém uma 

lisina na posição 49 (Lys49) e são destituídas de atividade catalítica (DÍAZ et al., 1995; 

FRANCIS et al., 1991; GUTIÉRREZ et al.,1984; KAISER et al., 1990; LIZANO et al., 2001; 

LOMONTE; GUTIÉRREZ,1989).  

A literatura descreve diversas ações biológicas para a MT-II e MT-III, no entanto, 

pouco se sabe sobre a MT-I. Esta FLA2 possui peso molecular de 14,1 kDa (Dr. José Maria 

Gutiérrez, comunicação pessoal) e induz a hidrólise de fosfolipídeos de células musculares, 

causando a sua lise, além de apresentar atividade anticoagulante, hemolítica e proinflamatória 

(BUTRÓN et al., 1993; DÍAZ-OREIRO; GUTIÉRREZ, 1997;GUTIERREZ et al., 1984; 

ROCHA et al., 2002). A inativação da atividade fosfolipásica da MT-I não impede a sua ação 

miotóxica, sugerindo que regiões distintas do sítio catalítico desta enzima devem estar 

envolvidos em sua a açãomiotóxica (FERNÁNDEZet al., 2013). No entanto, não existem 

estudos sobre esta sFLA2quanto à sua ação sobre células inflamatórias, especialmente os 

mastócitos.  

Evidências experimentais utilizando a MT-II, uma FLA2-Lys49, homóloga à MT-I e 

também isolada do veneno da serpente B. asper, mostraram que uma sequência de 

aminoácidos, localizada na região C-terminal da molécula, é a responsável por desencadear 

seus efeitos biológicos (CALDERÓN; LOMONTE, 1998;CINTRA-FRANCISCHINELLI et 

al., 2010; LOMONTE et al., 1994, 1999, 2010; NÚÑEZ et al., 2001; RANGEL et al., 2011). 

Na tentativa de propor um modelo que explicasse a ação das sFLA2 de venenos, foi 

sugerido que estas enzimas poderiam apresentar um efeito tóxico sobre as membranas 

celulares e/ou um "efeito farmacológico", decorrente de sua capacidade de se ligar, com alta 

afinidade, a proteínas específicas (receptores ou aceptores) desencadeando um efeito 

biológico (GUTIÉRREZ; LOMONTE, 2013; KINI; EVANS, 1989).  

Com o avanço dos estudos das sFLA2s, parte dos efeitos das FLA2s de venenos e de 

mamíferos, sobre diferentes células, foi relacionada à sua capacidade de originar segundos 

mensageiros, derivados do ácido araquidônico e de lisofosfolipídeos de membrana. 

Posteriormente, foi demonstrada a capacidade de algumas sFLA2s (de venenos) interagirem 

com receptores do tipo M (muscular) e do tipo N (neuronal), presentes nas membranas 

celulares. Os receptores do tipo N foram os primeiros a serem descritos e são expressos no 

tecido cerebral de ratos. Estes receptores ligam-se com alta afinidade a sFLA2s neurotóxicas, 
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do grupo IB. Já os receptores do tipo M foram identificados no músculo esquelético de 

coelhos e, posteriormente, em neutrófilos, monócitos e macrófagos alveolares (LAMBEAU et 

al., 1990; LAMBEAU; GELB, 2008; MURAKAMI et al., 2010; RIZZO et al., 2000; 

SILLIMAN et al., 2002). Estudos mais recentes demonstraram que os receptores do tipo M 

pertencem à família dos receptores de manose (da superfamília da lectinas tipo C) e sua 

ativação, pelas sFLA2s, desencadeia uma sinalização intracelular que leva a ativação da via da 

PI3K (PARK et al., 2003). Este receptor transmembrânico, após sua ligação à sFLA2, é 

internalizado e pode ser degradado por enzimas lisossomais, sugerindo um papel deste 

receptor na degradação das sFLA2 (HANASAKI; ARITA, 1992; SRIBAR; KRIZAJ, 2011; 

ZVARITCH et al., 1996). Ainda, outros alvos da ligação das sFLA2 Lys49 e Asp49 foram 

identificados como o receptor 2 do fator de crescimento vascular endotelial (VEGFR2), ao 

qual ligam-se com alta afinidade. Curiosamente, a região de ligação das sFLA2s à este 

receptor é a mesma da porção C-terminal, considerada como o "sítio tóxico", já descrito 

anteriormente. Além disso, algumas sFLA2s humanas e de serpentes foram capazes de se ligar 

a integrinas de membrana e induzir diferentes respostas biológicas, como a inibição da 

migração de células tumorais (BAZAA et al., 2009; FUJISAWA et al., 2008; SAEGUSA; 

AKAKURA, 2008; YAMAZAKI et al., 2005). Estas informações corroboram a teoria de que 

as sFLA2s, de um modo geral, apresentam não somente um efeito tóxico e que podem ter 

várias proteínas como alvo de ligação e induzir diferentes efeitos biológicos. O avanço do 

conhecimento e as recentes descobertas sobre os diferentes aspectos das sFLA2 demonstram a 

relevância destas enzimas em respostas celulares e imunológicas e estimulam novos estudos 

para o esclarecimento de seus mecanismos de ação.  

 

1.2 Mastócitos: considerações gerais  

Estudos filogenéticos demonstraram que os mastócitos são células antigas, que podem 

ter sido originadas há mais de 550 milhões de anos, antes mesmo do aparecimento dos 

linfócitos (STEVENS; ADACHI, 2007; WONG et al., 2014). Estas células, 

inicialmentedescritaspor Paul Ehrlich, em 1878, com base na propriedade metacromática de 

seus grânulos, são caracterizadas como células secretoras multifuncionais, com numerosos 

grânulos que contém aminas biogênicas, proteoglicanos, citocinas e serinoproteases neutras 

(DA SILVA et al., 2014).  

O processo ontogenético dos mastócitos ainda não foi completamente elucidado. 

Contudo, sabe-se que estas células, assim como os demais leucócitos, originam-se de 

precursores hematopoiéticos pluripotentes e agranularese expressam o fenótipo CD13
+
, 
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CD34
+
, CD117

+
 e FcεRI

-
 (ARINOBU et al., 2009; DAHLIN; HALLGREN, 2015; 

GILFILLAN; TKACZYK, 2006; RIBATTI; CRIVELLATO, 2014). Devido à ausência de 

grânulos, tem sido difícil identificar as células precursoras dos mastócitos, assim como a 

linhagem hematopoiética da qual se originam. As células precursoras dos mastócitos deixam a 

medula óssea ainda em estado indiferenciado e migram para o tecido periférico, onde 

permanecem neste estado até serem estimuladas por diferentes fatores (ARINOBU et al., 

2005; CHEN et al., 2005; DAHLIN et al, 2013; DAHLIN; HALLGREN, 2015; JAMUR et 

al., 2005). As características destas células e sua permanência no tecido periférico são 

reguladas pelo microambiente e pela liberação de mediadores no local, como o SCF ("Stem 

Cell Factor") e a interleucina (IL)-3, secretados por fibroblastos, células estromais e 

endoteliais. Estas células são ativadas e recrutadas para outros tecidos, de acordo com as 

citocinas liberadas no local. Uma vez no tecido, as células precursorasfinalizam sua 

maturação e diferenciação (ARINOBU et al., 2009; CRIVELLATO et al., 2004; GALLI, 

1993; GILFILLAN; TKACZYK, 2006). 

Os mastócitos estão amplamente distribuídos no organismo e são encontrados, 

principalmente, no epitélio intestinal e pulmonar e no tecido conjuntivo, intimamente 

associados aos vasos sanguíneos, linfáticos e nervos (DA SILVA et al., 2014; DVORAK et 

al., 1983; LONGLEY et al., 1995; PEARCE, 1982). Estas células são identificadas como 

populações heterogêneas entre si, que apresentam características fenotípicas, morfológicas, 

bioquímicas e funcionais distintas, determinadas pelosfatores liberados no microambiente. 

Estas subpopulações apresentam diferenças no conteúdo de proteases intragranulares, de 

marcadores de superfície, de citocinas liberadas e na resposta a determinados estímulos 

(BRADDING et al., 1993; CRIVELLATO et al., 2004; DA SILVA et al., 2014; GALLI, 

1990; METCALFE et al., 1997). Atualmente, são reconhecidas duas grandes subpopulações 

de mastócitos, classificadas de acordo com a sua distribuição anatômica e com as enzimas 

estocadas em seus grânulos, descritas a seguir: 1) mastócitos com triptase e quimase, 

encontrados nos tecidos conjuntivos, na pele, submucosa do estômago e do intestino, 

linfonodo, sinóvia e miocárdio. Essa subpopulação também possui carboxipeptidase A, 

catepsina G e a heparina, como principal proteoglicano estocado e 2) mastócitos com triptase, 

encontrados na mucosa intestinal e pulmonar (CRIVELLATO et al., 2004; GALLI; TSAI, 

2008). Independentemente da subpopulação de mastócitos, a sua localização peculiar sugere 

que os mesmos estejam entre as primeiras células a iniciarem os processos imunológicos do 

organismo (CRIVELLATOet al., 2004; QURESHI; JAKSCHIK, 1988).  
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Como mencionado anteriormente, os mastócitos são conhecidos como células efetoras 

locais, localizadas principalmente nas portas de entradas imunológicas e desempenham papel 

relevante em diversos contextos fisiológicos e patológicos, tais como no controle da 

homeostasia do hospedeiro, através da imunidade adquirida e inata, na inflamação e em 

reações alérgicas, infecções parasitárias e bacterianas, angiogênese, remodelagem tecidual, 

fibrose, proteção neuronal de doenças degenerativas, como a doença de Parkinson e na artrite 

reumatoide(CHURCH; LEVI-SCHAFFER, 1997; CRIVELLATO et al., 2004; DVORAK; 

KISSELL, 1991; GALLI et al., 1999; MEKORI; METCALFE, 2000; METZ; MAURER, 

2007; OLSSON et al., 2001; RIBATTI et al., 1987; STASSEN et al., 2002; TUNCEL et al., 

2005; WEISSLER et al., 2008).O avanço dos estudos sobre ao papel dos mastócitos em 

contextos biológicos tem revelado novas e surpreendentes funções destas células. Dentre 

algumas funções recentemente descritas para os mastócitos, pode-se citar a apresentação de 

antígenos, participação como célula adjuvante para a produção de anticorpos, na comunicação 

celular, na indução da tolerância imunológica e na osteoporose (DA SILVA et al., 2014; 

GHABLY et al., 2015; VOEHRINGER, 2013). 

Os mastócitos expressam inúmeros receptores de reconhecimento de antígenos em sua 

superfície, dentre os quais os receptores de alta afinidade para IgE e IgG (FcεRI, FcγRI, 

FcγRII e FcγRIII), receptores do complemento (C3aR, C5aR, CR3 e CR5) e os receptores do 

tipo Toll (TLR) 2, 3, 4, 5, 7 e 9 (ABRAHAM et al.,1997; GALLI; TSAI, 2008; GILFILLAN; 

TKACZYK, 2006;). Além disso, estas células expressam uma vasta gama de moléculas de 

adesão e receptores para fatores quimiotáticos, para tirosina-quinases e uroquinases, o que 

favorece a sua distribuição nos tecidos e os processos de ativação, diferenciação, 

sobrevivência e função proangiogênica. Ainda, foram identificados, na superfície destas 

células,vários receptores para citocinas e outros mediadores como a triptase, o SCF, diversas 

interleucinas, prostanoides, leucotrienos, o fator de necrose tumoral (TNF)-, adenosina, 

canais de cálcio dependentes do estoque intracelular de cálcio (CRAC, “Ca
2+

 release activated 

Ca
2+

 channels”) e os canais de cálcio tipo L (LTCC, “L-type Ca
2+

 channels”)(ABRAHAM; 

AROCK, 1998; GALLI; NAKAE, 2003; MALAVIYA et al.,1999; MIGALOVICH-

SHEIKHET et al., 2012; STASSEN et al., 2002; SUPAJATURA et al., 2001; SUZUKI et al., 

2010; WEISSLER et al., 2008).Determinados estímulos, ainda pouco estudados, como 

componentes de venenos animais(por exemplo, as fosfolipases A2),peptídeos desgranuladores 

e alguns medicamentos são capazes de induzir a liberação de mediadores dos 

mastócitos.Contudo, ainda não foram identificados os possíveis receptores de tais agentes.  
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Os mastócitos são células que apresentam numerosas vesículas secretórias (VSs) 

citoplasmáticas, contendo diversos mediadores estocados. De maneira geral, dentre os 

mediadores estocados estão as aminas biogênicas, como a histamina e serotonina, 

proteoglicanos como a heparina, o sulfato de condroitina e a serglicina e proteases,como 

triptases, quimases e carboxipeptidases (AZOUZ et al., 2014; DA SILVA et al., 2014; 

MILLER; PEMBERTON, 2002; MOON et al., 2014). Estes compostos possuem diversas 

funções biológicas, relacionadas à inflamação, imunomodulação, hemostasia, remodelamento 

de matrix extracelular, recrutamento celular e angiogênese (LUNDEQUIST; PEJLER, 2011). 

Além disso, as vesículas secretoras apresentam características lisossomais, devido ao pH 

ácido, à presença de enzimas lisossomais, como a β-glucuronidase e a β-hexosaminidase (esta 

última conhecida como um marcador da desgranulação dos mastócitos) e ainda, marcadores 

específicos de membrana de lisossomos (JOHNSON et al., 1980; LAGUNOFF; RICKARD, 

1983;SCHWARTZ; AUSTEN, 1980; SUÁREZ-QUIAN, 1987). Ainda, podem ser 

encontrados nas vesículas dos mastócitos, outra classe de substâncias, representada pelas 

citocinas, como o TNF-α, as IL-4, -5 e -8, quimiocinas, como RANTES ("regulated on 

activation, normal T cell expressed and secreted"), eotaxina, MCP(“Monocyte Chemotactic 

Protein”)-1, -3 e -4, e fatores de crescimento, como o Fator Básico de Crescimento de 

Fibroblastos (bFGF), o SCF e o Fator de Crescimento Endotelial Vascular (VEGF, do inglês 

"Vascular endothelial growth factor") (DA SILVA et al., 2014; MOON et al., 2014). 

Recentemente, foi detectada a presença de caspase-3, enzimaticamente ativa, no interior das 

vesículas secretórias dos mastócitos e acredita-se que esta caspase esteja envolvida em outros 

processos biológicos além da morte celular (GARCIA-FAROLDI et al., 2013).  

Além dos mediadores estocados, os mastócitos ativados podem sintetizar e liberar 

diversos mediadoresinflamatórios, como leucotrienos e prostaglandinas, o fator ativador de 

plaquetas, citocinas, como o TNF-, o SCF, IL-1, -3, -4, -6, -10, -12, -13, -17, interferon 

(IFN) tipo I e II, quimiocinas como a linfotaxina, a IL-8, a MCP-1 e as MIP (“Macrophage 

Inflammatory Protein”)-1 e β e fatores de crescimento como SCF(ABRAHAM; 

MALAVIYA, 1997; AJUEBOR et al., 1999; DA SILVA et al., 2014; GALLI et al.,1991; 

METZ; MAURER, 2007; MOON et al., 2014; WEDEMEYER et al.,2000).  

A ativação dos mastócitos pode ser iniciada por pelo menos duas vias distintas, 

mediadas, ou não, por anticorpos. A via dependente de anticorpos, também chamada de 

anafilática, é desencadeada quando um antígeno se liga a anticorpos da classe IgE ou IgG, 

previamente ligados a receptores específicos, na membrana dos mastócitos. A outra via pode 

ocorrer por ativação de receptores para patógenos, como os TLRs, ou de receptores para 
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citocinas. Neste contexto, toxinas e peptídeos, de origem animal ou sintético, causam a 

ativação dos mastócitos e induzem a desgranulação dos mediadores estocados, bem como a 

liberação de mediadores recém sintetizados, como já mencionado anteriormente. A natureza 

do estímulo determina o perfil de mediadores a serem liberados, sejam eles estocados ou 

recém-sintetizados. De acordo com o perfil de mediadores liberados, os mastócitos podem 

direcionar respostas imunológicas distintas e propiciar um perfil pró ou anti-inflamatório e 

imunomodulador, positivo ou negativo (GALLI et al., 1999; GALLI; TSAI, 2008; 

GILFILLAN; TKACZYK, 2006; OSKERITZIAN, 2015; WEISSLER et al., 2008). 

O processo de liberação de medidores pelos mastócitos ativados depende da ativação 

de vias de sinalização estímulo-específicas e este processo foi melhor caracterizado em 

modelos que mimetizam respostas alérgicas, via ligação do complexo antígeno-IgE-FcεRI. 

Apesar de novas vias e proteínas de sinalização serem descritas frequentemente, de modo 

geral, a ativação dos receptores FcεRI resulta na fosforilação das proteínas Syk, Lyn e Fyn, 

que estão acopladas à porção citoplasmática do receptor e estão envolvidas na modulação dos 

processos de desgranulação e ativação dos mastócitos. Essas proteínas ativam proteínas 

adaptadoras, como a LAT (“Linker of Activation of T Cells”) e NTAL (“Non-T-Cell 

Activation Linker”) que, por sua vez, ativam a fosfolipase C (FLC), gerando inositol trifosfato 

(IP3) e diacilglicerol (DAG) e participam da liberação de cálcio intracelular e da ativação da 

proteína quinase C (PKC), respectivamente (DA SILVA et al., 2014;RIVERA; GILFILLAN, 

2006; SIRAGANIAN, 2003). A proteína NTAL também ativa a PI3K (“Phosphatidylinositol-

4,5-biphosphate 3-kinase”), que contribui para o aumento dos níveis de IP3 e ativaçãoda 

fosfolipase D (FLD), acarretando o aumento do cálcio intracelular (KIM et al., 2008; 

METCALFE et al., 2009).Já a ativação da PKC contribui para a desgranulação dos mastócitos 

e pode modular a síntese de mediadores por essas células, por aumentar ou diminuir a 

atividade da fosfolipase A2 citosólica (cFLA2) (CHANG et al., 1997; CHO et al., 2004; 

KLEMM; RULAND, 2006). A via da MAPK (ERK1/2, JNK) também contribui para a síntese 

de citocinas pelos mastócitos, via ativação de um importante fator de transcrição, relacionado 

à síntese de mediadores inflamatórios, o NF-κB (KAMINSKA, 2005). 

Um panorama geral das vias de transdução de sinal envolvidas na desgranulação e 

síntese de mediadores em mastócitos ativados pode ser visualizado na Figura 2, a seguir.  
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Figura 2. Ilustraçãocom principais moléculas e eventos envolvidos na ativação de mastócitos após ligação 

cruzada do antígeno com a IgE. A ativação dos receptores de IgE (FcεRI) resulta a fosforilação das proteínas 

Lyn e Syk que, por sua vez, ativam a PI3K, que culmina na liberação de IP3 e aumento do cálcio intracelular 

proveniente do retículo endoplasmático. Este evento, dependente de STIM1, ativa os CRAC permitindo a 

entrada de cálcio extracelular. Ainda, esta ativação inicial do FcεRI, acarreta a ativação da cPLA2, envolvida na 

síntese de mediadores lipídicos e indução da expressão de citocinas, via fatores de transcrição (Adaptado de 

SIRAGANIAN et al., 2010). 

 

Diversas vias de sinalização nos mastócitos culminam na liberação de cálcio 

intracelular, um íon extremamente relevante para a fisiologia e para os processos de ativação e 

liberação de mediadores nestas células. Além disso, o cálcio ativa uma série de proteínas 

sinalizadoras, tais como a PKC e ascFLA2 e sFLA2, que dependem do mesmo para exercerem 

seus efeitos biológicos (ASHMOLE; BRADDING, 2013; CISSEL et al., 1998; DI CAPITE; 

PAREKH, 2009).Existem duas principais fontes de cálcio que participam da ativação dos 

mastócitos. Uma delas é representada pelo cálcio intracelular, presente no retículo 

endoplasmático. Este estoque é mobilizado para o citoplasma quando o fosfatidilinositol 

bifosfato, um fosfolipídeo de membrana, é clivado gerando DAG e o inositol trifosfato (IP3). 

Este último liga-se ao seu receptor (IP3R), expresso na membrana do retículo endoplasmático 

e acarreta o efluxo de cálcio desta organela para o citoplasma. Neste momento, uma proteína 

sensora localizada no lúmen do retículo, a STIM1 ("Stromal Interaction Molecule 1"), é 

liberada e transloca-se para os canais CRAC, sendo considerada como o primeiro sinal do 

retículo para ativar estes canais, presentes na membrana plasmática. O cálcio do retículo 

endoplasmático, liberado no citoplasma, liga-se a diversas proteínas para exercer seus efeitos 
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biológicos.Contudo, este íon deve ser removido do citoplasma para não induzir toxicidade e a 

morte das células.Assim, inicia-se a recaptura do cálcio pelo retículo endoplasmático e pelas 

mitocôndrias. Consequentemente, com a diminuição da concentração citoplasmática do 

cálcio, mais moléculas STIM1 são liberadas e migram para os canais CRAC, representando o 

segundo sinal para a completa ativação dos CRAC. Estes canais, uma vez ativados, causam a 

entrada maciça de cálcio extracelular. Este novo aporte de cálcioconstitui um mecanismo 

importante para a manutenção do estado de ativação dos mastócitos (DI CAPITE, 2011; DI 

CAPITE; PAREKH, 2009;TAYLOR et al., 2009). Ainda, foi descrito que os mastócitos 

apresentam canais LTCC, que haviam sido descritos apenas em células excitatórias. Tais 

canais estão relacionados com o influxo de cálcio do meio extracelular e na exocitose de 

mediadores estocados nos mastócitos (SUZUKIet al., 2010; YOSHIMARU et al., 2009). 

Apesar da relevância do cálcio em processos celulares, o envolvimento deste íon, em 

processos relacionados com a ativação e desgranulação dos mastócitos, induzidos por 

fosfolipases A2 secretadas, nunca foram avaliados.  

Os estudos relacionados à desgranulação dos mastócitos por estímulos independentes 

de IgE são escassos. Dentre os agentes estimulatórios estudados estão o mastoparan (peptídeo 

extraído do veneno de vespa) eo composto 48/80 (um polímero sintético), ambos 

reconhecidos como desgranuladores de mastócitos. Até o momento, foi descrita uma ação 

direta destes compostos em proteínas G, presentes na face interna da membrana 

citoplasmática dos mastócitos (FERRY et al., 2002; SHEFLER et al., 2008). Os mastócitos 

expressam as quatro isoformas de proteínas G (Gαi, Gαq, Gαs e Gα11/12), descritas até o 

momento. No entanto, as isoformas Gαi e Gαq são aquelas relacionadas à desgranulação e à 

ativação destas células. A ativação da Gαi inibe a adenilciclase e induz a ativação da FLC e o 

aumento do cálcio intracelular, enquanto a Gαq causa a fosforilação da Btk, uma importante 

quinase envolvida na ativação da FLC e no aumento do cálcio intracelular (CHAHDI et al., 

2004; GILFILLAN; RIVERA, 2009; KUEHN; GILFILLAN, 2007). Adicionalmente, ocorre a 

ativação das proteínas quinases PI3K, JAK/STAT, PKC e MAPK, além das fosfolipases A2 e 

D (KALESNIKOFF; GALLI, 2008).  

O processo de desgranulação dos mastócitos ainda não foi completamente esclarecido, 

contudo, sabe-se que estas células passam por uma série de alterações morfológicas, dentre os 

quais está a formação de balsas lipídicas (“lipid rafts”), que são microdomínios lipídicos na 

membrana plasmática (DAVEY et al., 2007; SILVEIRA E SOUZA et al., 2011). Após a 

ativação dos mastócitos, alguns contituintes lipídicos da membrana celular, como colesterol, 

esfingolipídeos (como a esfingomielina) e gangliosídeos, que estão associados a diversos 
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receptores e proteínas sinalizadoras, agrupam-se em regiões específicas e propiciam uma 

sinalização intracelular mais intensa para a desgranulação e a síntese de mediadores 

inflamatórios (HOLOWKA et al., 2005; RIVERA et al., 2002; SILVEIRA E SOUZA et al., 

2011; SZÖOR et al., 2010). 

A desgranulação dos mediadores estocados pelos mastócitos, de maneira geral, pode 

ocorrer por dois processos distintos: a anafilática e a lenta. A desgranulação anafilática é o 

processo mais estudado e pode ocorrer alguns minutos após a ativação dos mastócitos. Neste 

caso, após a estimulação das células, uma rede complexa de sinalização intracelular é ativada, 

acarretando o aumento de cálcio citoplasmático e fusão das diversas vesículas contendo os 

mediadores estocados e, posteriormente, a fusão destas vesículas com a membrana celular, 

liberando todo o conteúdo granular (DA SILVA et al., 2014). Todo este processo é 

dependente não somente do cálcio, mas também do citoesqueleto e de um conjunto de 

proteínas específicas presentes na face interna da membrana plasmática e nas membranas das 

vesículas citoplasmáticas dos mastócitos. As principais proteínas envolvidas com este 

processo são as SNAREs ("soluble N-ethylmaleimidesensitive factor attachment protein 

receptors"), encontradas na face interna da membrana celular, e as VAMPs ("vesicle-

associated membrane proteins"), presentes nas vesículas citoplasmáticas. No seu estado basal, 

estas proteínas impedem a fusão das vesículas secretoras entre si e com a membrana celular. 

Contudo, quando os mastócitos são ativados e a concentração de cálcio citoplasmático 

aumenta, este íon liga-se à SNAREs e VAMPs. Estas últimas se aproximam e acarretam a 

fusão das vesículas citoplasmáticas de modo similar a um "ziper". Este mesmo processo 

ocorre na fusão das vesículas com a membrana plasmática (BLANK, 2002; GUO et al., 1998; 

LORENTZ et al., 2012; WOSKA; GILLESPIE, 2012; YANG et al., 2013). A desgranulação 

lenta (ou “piecemal”, em inglês), por outro lado, é um processo muito pouco conhecido. Sabe-

se que, diferentemente da anafilática, não ocorre fusão das vesículas secretoras, nem entre si e 

nem com a membrana celular. A desgranulação ocorre pela passagem dos mediadores pelas 

membranas das vesículas e da célula. Ainda não foram descritos os mecanismos envolvidos 

neste tipo de desgranulação,porém, sabe-se que ela é dependente do estímulo e está 

relacionada a doenças crônicas, como a artrite e o câncer (BENOIST; MATHIS, 2002; 

DVORAK, 2005; NIGROVIC; LEE, 2007; RIBATTI et al., 2004). Além disso, evidências da 

literatura demonstram que os mastócitos podem apresentar sistemas específicos para a 

liberação seletiva de mediadores,que dependem do contexto biológico. Neste sentido, foi 

demonstrado que a IL-1β induziu a síntese e liberação de óxido nítrico, a partir de mastócitos 

isolados, mas não induziu a liberação do PAF etambém não afetou a desgranulação destas 
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células (HOGABOAM et al., 1993). Este processo não foi esclarecido até o momento 

(KRAEUTER KOPS et al., 1990; OLIVER et al., 1992;THEOHARIDES et al., 1982). Parte 

do conhecimento, relacionado às alterações morfológicas durante os processos de 

desgranulação, foram obtidos por estudos de morfologia ultraestrutural, a partir da 

microscopia eletrônica de transmissão (TEM). Esta técnica permitiu identificar a fusão de 

grânulos entre si e com a membrana plasmática, os diferentes padrões de conteúdo granular e 

o esvaziamento gradual do conteúdo vesicular sem o processo de fusão das membranas. 

Como mencionado anteriormente, a desgranulação de mastócitos ativados por 

estímulos independentes de IgE não é bem conhecida. Com relação aos efeitos de 

componentes dos venenos de serpentes sobre a desgranulação e outros aspectos da biologia 

dos mastócitos, os estudos são ainda mais escassos. De modo geral, os dados da literatura 

limitam-se a relatar a capacidade das FLA2 de serpentes, em especial aquelas do gênero 

Bothops, desgranularem mastócitos mesentéricos e a contribuição destas células para o edema 

local induzido por essas enzimas (KANASHIRO et al., 2002; LANDUCCI et al., 1998, 2000). 

Além destes, recentemente, foi demonstrado que duas isoformas de sFLA2, do veneno da 

serpente asiática Protobothrops mucrosquamatus, as quais contém uma asparagina ou uma 

arginina na posição 49, induziram a desgranulação dos mastócitos, a formação de edema eo 

recrutamento e acúmulo destas células no local da sua injeção. Este efeito foi dependente da 

histamina, do PAF e das moléculas de adesão ICAM-1 (“Intercellular Adhesion Molecule-1” 

ou CD57), CD18 e da CD11a (WEI et al., 2009, 2010a, 2010b, 2013). Estes relatos estimulam 

estudos sobre a ação das sFLA2 de serpentes em diferentes aspectos da biologia dos 

mastócitos. Neste sentido, até onde pode ser verificado, não há dados da literatura 

relacionados aos mecanismos que resultam na desgranulação dos mastócitos induzida por 

sFLA2s ofídicas. 

A linhagem de mastócitos RBL-2H3 ("Rat Basophilic Leukemia"), foi escolhida no 

presenteestudo pelo seu rápido crescimento celular, fácil manutenção e por ser considerada 

um excelente modelo experimental para avaliação de diversos aspectos funcionais, dentre 

eles, a sinalização intracelular (FUNABA et al., 2003; GILFILLAN; TKACZYK, 2006; 

IKAWATI et al., 2001; ORTEGA et al., 2003; RASHID et al., 2012). Estas células foram 

obtidas a partir de células leucêmicas, coletadas de ratos injetados com o β-cloretinamina, um 

composto químico carcinogênico (BARSUMIAN et al., 1981; SIRAGANIAN et al., 1975). 

Dentre os vários aspectos que fizeram com que a RBL-2H3 fosse amplamente utilizada em 

estudos de sinalização intracelular, está o fato de que estas células, quando ativadas pela 

ligação IgE/antígeno, apresentam uma resposta muito semelhante àquela observada em 
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mastócitos primários, inclusive no que se refere aos mecanismos de desgranulação 

(BARSUMIAN et al.,1981; FUNABA et al., 2003; PASSANTE et al., 2009). Além disso, 

estas células são capazes de expressar genes exógenos transfectados e, por isso, esta linhagem 

celular está sendo vista como um modelo de grande potencial para estudos de pesquisa 

clínica(BLANK; VARIN-BLANK, 2004).  

A partir das informações descritas e considerando que as fosfolipases A2 são 

abundantes nos venenos botrópicos e induzem a desgranulação dos mastócitos, estudos 

detalhados que investiguem os mecanismos moleculares envolvidos nestes efeitos revestem-se 

de importância. Além disso, devido a homologia estrutural e funcional das fosfolipases 

A2ofídicas, com as sFLA2s de mamíferos, ambas do grupo IIA, este estudo poderá favorecer 

subsídios importantes para o conhecimento das ações das sFLA2s envolvidas em doenças de 

origem inflamatória, em humanos, nas quais os mastócitos são elementos relevantes. 
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2 OBJETIVOS 

 

Este projeto teve por objetivo avaliar os efeitos da MT-I, uma fosfolipase A2 Asp49 do 

veneno da serpente Bothrops asper, em mastócitos em cultura, abordando diferentes aspectos 

da sua ativação, com ênfase na desgranulação e nas vias de sinalização envolvidas neste 

efeito. 

 

 De modo específico, o efeito da MT-I foi avaliado na: 

 

  

 1. desgranulação dos mastócitos, quanto à: 

 

- contribuição da atividade catalítica; 

 

- participação das proteínas PI3K, p38
MAPK

, PKC, ERK1/2,PTK, Junk, Gαi, Gαq, 

das fosfolipases D, C e A2 intracelulares (citosólica e independente de cálcio) 

além dos canais de cálcio intracelular (IP3R) e extracelular (LTCC e CRAC). 

 

 

 

2. ativação dos mastócitos, com relação à: 

 

- liberação de PGE2; 

 

- expressão gênica das citocinas TNF-α, IL-1, IL-6, IL-4, IL-5 e IL-13; 

 

 

 

3. alteração morfológica ultraestrutural. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Miotoxinas (MT)-I e -II e o veneno de Bothrops asper. O veneno da serpente Bothops 

asper (VBa) foi coletado de um "pool" de mais de 40 espécimes adultos coletados na Costa 

Rica e mantidos no serpentário do Instituto Clodomiro Picado. O veneno coletado foi 

liofilizado e estocado a -20 °C até o momento de sua utilização. As Miotoxinas-I e -II, 

fosfolipases A2 secretadas, do grupo II-A, de peso molecular de 14,1 e 14 kDa, 

respectivamente, foram isoladas a partir do VBa, da Costa Rica, e purificadas por 

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) de troca iônica, em coluna de 

Carboximetileter-Sephadex C-25 (GUTIÉRREZ et al., 1984; LOMONTE; GUTIÉRREZ, 

1989), seguida por cromatografia de fase reversa utilizando uma coluna semi-preparativa (10 

mm diâmetro x 250 mm comprimento; Vydac, Columbia, MD, EUA), eluídas a 2.0 mL/min, 

com gradiente de 0 a 70% de acetonitrila, contendo 0,1% de ácido trifluoroacético, por 30 

minutos, utilizando um Agilent 1200 (Agilent Technologies, Santa Clara, CA, EUA) 

monitorado a 215 nm. A homogeneidade das miotoxinas foi demonstrada por HPLC e a 

pureza confirmada por eletroforese em gel de poliacrilamida a 12%. As toxinas foram 

liofilizadas e estocadas a -20 °C até o momento da sua utilização. O VBa e as miotoxinas 

foram fornecidos pelos Drs. José Maria Gutiérrez e Bruno Lomonte (Instituto Clodomiro 

Picado - Universidade da Costa Rica, Costa Rica). Abaixo encontra-se o cromatograma 

representativo do isolamento das miotoxinas do veneno da serpente Bothrops asper. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Cromatograma representativo das miotoxinas isoladas do veneno de B. asper. As amostras foram 

eluidas da coluna de CM-sephadex, no comprimento de onda de 215 nm, como descrito acima (LOMONTE; 

GUTIÉRREZ, 1989, modificado pelos autores). 

 

3.2 Cultivo de mastócitos murinos da linhagem RBL-2H3. Mastócitos de ratos, da 

linhagem transformada “Rat Basophilic Lineage” (RBL)-2H3, foram gentilmente cedidos pela 

Dra. Eliana Faquim de Lima Mauro (Instituto Butantan) e pelas Dras. Constance Oliver e 

Maria Célia Jamur (Faculdade de Medicina – USP Ribeirão). Inicialmente, estas células 
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foram expandidas para 5 frascos de cultura de 175 cm
2
 e, após o 4º subcultivo, as células 

foram congeladas em soro fetal bovino (SFB, Gibco-Life Technologies), contendo 5% de 

dimetil sulfóxido (DMSO, Sigma-Aldrich) em um total de 10
6
 células por criotubo. Estes 

criotubos foram mantidos em nitrogênio líquido até o momento de sua utilização. Após o 

descongelamento, as células foram cultivadas em frascos de cultura para crescimento celular, 

de 25 mm
2 

(Sarstedt) ou de 150 mm
2
 (exclusivamente para experimentos de expressão gênica 

e proteica), em meio Eagle modificado por Dulbecco (DMEM - Gibco-Life Technologies) 

completo, suplementado com 15% de soro fetal bovino (SFB) (Gibco-Life Technologies), 100 

U/mL de penicilina, 100 mg/mL de estreptomicina e 0,25 mg/mL de anfotericina B (Gibco-

Life Technologies), como descrito na literatura (BASCIANOet al., 1986; MORITA; 

SIRAGANIAN, 1981; PIERINIet al., 1996). Os mastócitos foram mantidos em incubadora, 

sob atmosfera úmida, a 5 % de dióxido de carbono (CO2) e a 37 °C, até a sua utilização.  

 

3.3 Subcultivo e plaqueamento dos mastócitos: Após os mastócitos atingirem 

aproximadamente 80% de confluência, o meio de cultura foi retirado das garrafas e as células 

foram lavadas com 3 mL de tampão fosfato salina (PBS) do tipo II estéril (NaCl 125 mM, 

Na2HBO4 2 mM, NaH2PO4 . 1 H2O 2 mM, KCl 5 mM, CaCl2 1,4 mM), pH 7,2. Após leve 

agitação das garrafas, o PBS foi retirado e foi adicionada solução de tripsina, contendo ácido 

etilenodiamino tetra-acético (EDTA, 0,537 mM), em volume de 2,5 mL/garrafa. As garrafas 

foram mantidas em incubadas (a 5% de CO2 e 37 °C) por 7 minutos. Após este período, as 

garrafas foram retiradas da incubadora e, quando necessário, as garrafas receberam batidas 

suaves para o completo descolamento das células. Em seguida, foram adicionados 2,5 mL de 

DMEM, suplementado com 15% de SFB e as células foram passadas para tubos cônicos 

estéreis. Uma alíquota de 20 µL das células foi coletada e solubilizada em azul de tripan (1:1) 

para contagem do número de células viáveis em câmeras de Neubauer. Os tubos contendo as 

células foram centrifugados a 129 g por 6 minutos. O sobrenadante foi descartado e as células 

foram ressuspendidas em 1mL de DMEM sem vermelho fenol (Cambrex/Lonza) 

suplementado com 2 mM de L-glutamina (Amresco). Uma alíquota das células foi adicionada 

a frascos de cultura contendo DMEM completo, para a manutenção das células. Outra 

alíquota das células foi diluída em DMEM, sem vermelho fenol, suplementado com L-

glutamina, em concentrações celulares apropriadas para cada ensaio e colocadas em 

microplacas de 96 poços (para ensaios de desgranulação e dosagem de mediadores) ou de 6 

poços (para ensaios de expressão gênica e proteica). As garrafas e as microplacas foram 

incubadas em estufa para cultura celular (5% de CO2 e 37 °C) até a sua utilização. 
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3.4 Ensaios de citotoxicidade em células RBL-2H3 

3.4.1 Avaliação da atividade mitocondrial:A toxicidade celular de diferentes concentrações 

da MT-I, da MT-II, do veneno de B. asper, dos inibidores ou de seus veículos sobre os 

mastócitos foi avaliada por meio da redução do sal de tetrazolium e formação do formazan 

(MOSMANN, 1983). Os mastócitos (6x10
4
 células/poço) foram plaqueados de acordo com o 

descrito no item 3.3. Após 18 horas do plaqueamento, as células foram lavadas com tampão 

Tyrode (137 mM de NaCl; 2,7 mM de KCl; 12 mM de NaHCO3; 0,37 mM de NaH2PO4; 0,1 

mM de MgCl2; 1,3 mM de CaCl2 e 10 mM de Hepes, 0,1% de BSA e 0,01% de gelatina de 

suíno, pH 7,3) e incubadas com diferentes concentrações da MT-I, dos inibidores 

farmacológicos (descritos no item 3.6) ou dos respectivos veículos. Decorridos determinados 

períodos de tempo, as microplacas foram centrifugadas a 99 g por 5 minutos. O sobrenadante 

foi coletado para dosagens da Lactato Desidrogenase (LDH) (descrito a seguir) e foi 

adicionado às células 90 µL/poço de uma solução de DMEM sem vermelho fenol 

suplementado com L-glutamina e 10 µL de MTT previamente solubilizado em PBS, na 

concentração de 5 mg/mL. As células foram incubadas em atmosfera úmida a 37 ºC e a 5% de 

CO2 por 3 horas. Para a dissolução dos cristais de formazan, oriundos da redução do sal de 

tetrazolium pelas células metabolicamente viáveis, foram adicionados 100 µL de DMSO em 

cada poço. Após 30 minutos de agitação das microplacas, foi efetuada a leitura a 540 nm em 

espectrofotômetro (Labsystem Multiscan®) para determinação da densidade óptica (D.O.). 

Todos os valores foram analisados estatisticamente, conforme descrito no item 3.11.  

3.4.2 Avaliação da integridade da membrana celular: Este parâmetro foi avaliado pela 

determinação da atividade enzimática da Lactato Desidrogenase (LDH), presente nos 

sobrenadantes da cultura. Após incubação das células com a MT-I, a MT-II ou com o veneno 

de B. asper, em diferentes concentrações, ou com Tyrode (controle), nos diferentes períodos 

de tempo, uma alíquota de 30 μl dos sobrenadantes dos mastócitos foi adicionado a uma 

microplaca de 96 poços contendo 170 μL do substrato (NaCl 200 mM, NADH 0,2 mM e 

piruvato 1,6 mM) preparado em tampão fosfato (pH 7,4). As amostras foram incubadas a 37 

°C e a D.O. das amostras foi determinada em espectrofotômetro com comprimento de onda de 

340 nm (LabsystemMultiscan
®
). Os resultados foram calculados pelo decréscimo da D.O., 

resultante da oxidação do NADH e a concentração final de NADH das amostras foi 

determinada a partir da interpolação das D.O. das amostras em uma curva de concentração de 

um padrão de NADH. Os valores foram expressos em mmoles de NADH/minuto. 
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3.5 Desgranulação de mastócitos: A desgranulação dos mastócitos foi avaliada pela 

dosagem da enzima -hexosaminidase, uma enzima abundante nos grânulos dos mastócitos e 

reconhecidacomo um marcador da desgranulação destas células (HOHMAN; DRESKIN, 

2001). Após o subcultivo, os mastócitos (6x10
4 

células/poço) foram incubados em 

microplacas de 96 poços por 18 horas, como descrito no item 3.3. Após este período, os poços 

contendo os mastócitos aderidos foram lavados duas vezes com tampão Tyrode (pH 7,3) para 

remoção do meio de cultura e dos “debris” celulares. Em seguida, as células foram incubadas 

com tampão Tyrode (controle) ou com a MT-I, por diferentes períodos de tempo (de 30 

minutos até 6 horas). Como controle positivo, foi utilizado o Ionóforo de cálcio A-23187 

(Sigma-Aldrich), previamente solubilizado em DMSO na concentração de estoque e, 

posteriormente, diluído em Tyrode na concentração de uso (1μM). Após a incubação, as 

microplacas foram centrifugadas a 99 g por 5 minutos. O sobrenadante foi separado para 

dosagem da -hexosaminidase liberada enquanto as células aderidas foram lisadas pela adição 

de solução de Tyrode + Triton X-100 (1%), por 5 minutos. O lisado celular foi utilizado para 

a determinação da concentração de -hexosaminidase residual. Alíquotas do sobrenadante e 

do lisado celular, em volume de 25 µL, foram incubados com o mesmo volume do substrato 

p-nitrofenil-N-acetil--D-glucosamina (NAG, 8mM) solubilizado em tampão citrato de sódio-

ácido cítrico (pH 4,5) por 30 minutos, a 37 °C. A seguir, a reação foi parada e revelada pela 

adição de Solução de Glicina (0,4 M, pH 10). A quantificação da -hexosaminidase do 

sobrenadante e a residual foi determinada pela leitura das amostras em espectrofotômetro a 

420 nm e a liberação foi calculada de acordo com a fórmula abaixo: 

 

 

 

3.6 Participação de proteínas sinalizadoras na desgranulação de mastócitos induzida 

pela MT-I: O envolvimento de importantes proteínas sinalizadoras na desgranulação de 

mastócitos foi avaliado pela utilização de inibidores farmacológicos específicos para cada 

uma das proteínas, conforme descrito na Tabela 1, a seguir. Os inibidores foram inicialmente 

solubilizados em DMSO e, posteriormente, diluídos em Tampão Tyrode, na concentração de 

uso. Os inibidores foram incubados com os mastócitos minutos antes da incubação com 

Tyrode (controle) ou com MT-I (0,35 µM) durante 30 minutos. Em seguida, foi avaliada a 

desgranulação dos mastócitos. A desgranulação dos mastócitos incubados somente com os 

veículos dos inibidores ou somente com os inibidores e na ausência da MT-I foi realizada 

% liberação  =
DO do sobrenadante

DO do sobrenadante + DO extrato do lisado celular 
x 100
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como controle experimental. Todos os protocolos referentes aos inibidores foram baseados 

em artigos da literatura que demonstraram a eficiência dos mesmos. 

 

Tabela 1 - Inibidores farmacológicos utilizados para avaliar a participação de proteínas 

sinalizadoras e de receptores na desgranulação dos mastócitos ativados pela MT-I.  

Proteína Inibidor 
Concentração 

(μM) 

Tempo 

(min) 
REF. 

Gq 
Toxina B de 

Clostridium difficile  
2 e 3 (ng/mL) 90 

PREPENS et al., 

1996. 

Gi 
Toxina Pertussis 

(PTX) 
10 e 100 (ng/mL) 120 

HIRAYAMA et 
al., 2010. 

Fosfolipase A2 indep. 

cálcio (iFLA2) 

Bromoenol lactona 

(BEL) 
10 30 

LEIGUEZ et al., 

2011 

Fosfolipase A2 

citosólica (cFLA2) 

cPLA2 inhibitor II 

(ou Pyrrophenone, 

Pyr-2) 

1 30 
LEIGUEZ et al., 

2011 

Fosfolipase C (FLC) U73122 10 15 

YANASE et al., 

2010. 

 

Fosfolipase D (FLD) FIPI 0,75 30 
YANASE et al., 

2009.  

PI3K Wortmanina 0,1 15 
PREPENS et al., 

1996. 

PKC H-7 6 15 
LEIGUEZ et al., 

2011 

ERK1/2 PD98059 25 30 
LEIGUEZ et al., 

2011 

P38
MAPK

 SB202190 5 30 
LEIGUEZ et al., 

2011 

Junk JNK Inhibitor II 20 30 
GRIGAT et al., 

2007 

PTK Herbimicina A 10 30 
LEIGUEZ et al., 

2011 

Receptores de IP3 Xestospongina C 6 5 OKA et al., 2002. 

CRAC YM-58483 1 30 LAW et al., 2011. 

LTCC Nifedipina 1 30 
SUZUKI et al., 

2010. 

 

3.7 Expressão proteica da PI3K fosforilada: Os mastócitos (3x10
6
 células/poço) foram 

adicionadosa microplacas CorningCostar de 6 poços por 18 horas. A seguir, os poços foram 

lavados duas vezes com meio de cultura DMEM e as células foram incubadas com o DMEM 

(controle), com a MT-I (0,35 µM) ou com ionóforo de cálcio A-23187 (1 M, controle 

positivo) por 5 minutos a 37ºC. A seguir, os poços foram lavados duas vezes com PBS (pH 

7,3) e as células foram lisadas pela adição de Tampão RIPA (Sigma Aldrich) contendo 

inibidor de protease (“Protease Inhibitor Cocktail” - Sigma Aldrich) e de fosfatase 

(“Phosphatase Inhibitor Cocktail Set III” - Calbiochem), ambos os inibidores utilizados na 
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concentração de 1:100 (v/v). A partir desta etapa, as células foram mantidas em gelo para 

evitar a degradação protéica. As amostras foram submetidas a banho frio de ultrassom por 25 

minutos e centrifugadas a 14 mil RPM, por 15 minutos a 4 ºC para remoção de debris 

celulares. O sobrenadante foi transferido para microtubo contendo igual volume de tampão 

Laemmli (Dodecil Sulfato de Sódio a 20%; glicerina; -mercaptoetanol a 1 M; tampão Tris a 

1 M, pH 6,8; azul de bromofenol 0,1%) (LAEMMLI, 1970). As amostras foram aquecidas a 

100 ºC por 10 minutos e mantidas congeladas a -80 ºC até o momento de sua utilização. As 

amostras foram submetidas à separação por eletroforese em gel de poliacrilamida a 12% 

(SDS-PAGE) sob voltagem constante de 100 V. Posteriormente, as bandas protéicas foram 

transferidas, em sistema tamponado, para uma membrana de nitrocelulose (BioRad 

Laboratories), com uma voltagem de 90 V, durante 90 minutos, a 4 C. Os sítios inespecíficos 

da membrana de nitrocelulose foram bloqueados com uma solução de albumina bovina – 

fração V (Sigma-Aldich) a 5%, diluída em TBS (Tris-Buffered Saline) contendo 5% de 

Tween-20, pH 7,4, durante 1 hora. Após a lavagem das membranas com TBS, foi adicionado 

o anticorpo policlonal anti-fosfo-PI3K p85 (Tyr458)/p55(Tyr199) (CellSignaling), na diluição 

de 1:1000 (v/v), por 18 horas, a 4ºC. Posteriormente, após uma série de lavagens com TBS, 

foi incubado o anticorpo secundário (anti-IgG de coelho, 1:2000, v/v), conjugado à 

peroxidase, durante 1 hora, em temperatura ambiente. Como controle do carregamento 

protéico, as membranas foram incubadas também com anticorpo monoclonal anti-β-actina 

(Sigma Aldrich), na diluição de 1:4000 (v/v), seguido pela incubação do anticorpo secundário 

contra a β-actina (anti-IgG de camundongo 1:2000). As membranas foram incubadas com 

solução luminol (Millipore) por 5 minutos e as bandas imunorreativas foram detectadas, 

fotografadas e quantificadas utilizando o sistema digital ImageQuant LAS 4000 mini (GE 

Healthcare). O peso molecular das bandas foi calculado a partir das mobilidades relativas de 

proteínas marcadoras de peso molecular (faixa: 29 a 205 kDa). 

 

3.8 Determinação da concentração de prostaglandina (PG)E2: Os níveis de PGE2 liberada 

no sobrenadante de mastócitos incubados com a MT-I ou com o Tyrode (controle) foram 

mensurados por ensaio imunoenzimático (EIA), utilizando kits disponíveis comercialmente 

(Cayman, Co, USA), de acordo com as instruções do fabricante. Ao final da reação, a 

densidade óptica das amostras foi determinada a 412 nm, em espectrofotômetro. Os valores 

obtidos foram convertidos em concentração em pg/mL, a partir da extrapolação dos dados 

utilizando a equação da reta de concentrações crescentes do padrão fornecido pelo fabricante.  
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3.9 Expressão gênica de citocinas de perfil Th1/Th2: Os mastócitos (3x10
6
 células/poço) 

foram adicionados em microplacas CorningCostar de 6 poços por 18 horas. A seguir, os poços 

foram lavados duas vezes com meio de cultura DMEM e as células foram incubadas com o 

DMEM (controle) ou com a MT-I (0,35 µM) por 1, 3 ou 6 horas. O ácido ribonucleico (RNA) 

total foi extraído com a utilização do RNeasy mini kit (Qiagen), de acordo com as instruções 

do fabricante. A concentração do RNA foi mensurada por espectrofotometria, com leitura a 

260 nm e a pureza foi calculada pela relação A260/A280. Em seguida, o RNA foi convertido em 

ácido desoxirribonucleico codificante (cDNA) por reação de transcrição reversa. Para tanto, 1 

g de RNA foi incubado com 1 L de OligodTs (0,05 g/L), 1 L de SuperScriptTM II 

Reverse Transcriptase e completado para 20 L com água tratada (DEPC). Em seguida, as 

amostras foram colocadas no termocicladorBio-Rad Gene CyclerTM por 10 minutos a 70C, 

50 minutos a 42C, 15 minutos a 70 °C e 20 minutos a 37C. Para as reações em cadeia da 

Polimerase (PCR), o cDNA alvo foi amplificado utilizando-se 1 L da enzima Taq DNA 

polimerase (2,5 U), MgCl2 (1,25 mM) e dNTPs (0,2 mM). Os valores foram normalizados a 

partir do gene endógeno GAPDH a partir dos valores de Ct (Ct). A sequência dos 

“primers” específicos para cada citocina encontra-se na Tabela 2, a seguir. Todos os reagentes 

utilizados para o PCR quantitativo foram fornecidos pela Life Technologies.  

 

Tabela 2 - Sequência de "primers" utilizados para PCR quantitativo.  

 Foward Reverse 

IL-1 TCC TCT GCC AAG TCA GGT CT GGT AAG TGG TTG CCT GTC AGA 

TNF- CGT CAG CCG ATT TGC CAT TTC TGG GCT CAT ACC AGG GCT TGA G 

IL-6 CGA GCC CAC CAG GAA CGA AAG CTG GCT GGA AGT CTC TTG CGG AG 

IL-4 GGT CTC AGC CCC CAC CTT GC CCG TGG TGT TCC TTG TTG CCG T 

IL-5 GTT GAG GAG CAA TGA GAC GAT GCC ACA CTT CTC TTT TTG TCC 

IL-13 AGG AGC TGA GCA ACA TCA CAC CCA TAG CGG AAA AGT TGC TT 

GAPDH AAG AAG GTG GTG AAG CAG GC TCC ACC ACC CTG TTG CTG TA 

 

3.10 Análise ultraestrutural dos mastócitos incubados com a MT-I: Os mastócitos (3x10
6
 

células/poço) foram semeados em microplacas CorningCostar de 6 poços, por 18 horas, em 

DMEM sem SFB e sem vermelho fenol. A seguir, os poços foram lavados duas vezes com 

meio de cultura DMEM, sem SFB e sem vermelho fenol, e as células foram incubadas com o 

este mesmo DMEM (controle) ou com a MT-I (0,35 µM) em atmosfera úmida, a 37ºC e 5% 

de CO2, por 1 hora. Após a incubação, o sobrenadante foi removido e os poços lavados 2 

vezes com PBS e as células foram fixadas com glutaraldeído a 2,5%, diluído em tampão 

fosfato 0,1 M, pH 7,4, contendo 3,5% de sacarose, por 2 horas, à temperatura ambiente. Em 
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seguida, as células foram cuidadosamente descoladas das microplacas utilizando rodinhos, 

transferidas para tubos de ensaio de vidro e centrifugadas a 130 x g, por 6 minutos. As células 

foram lavadas 2 vezes com tampão fosfato e pós-fixadas com tetróxido de ósmio a 1%, por 2 

horas. As células foram centrifugadas para retirar o ósmio, ressuspendidas com tampão 

fosfato (0,1 M) e mantidas em suspensão por 5 minutos, seguida por centrifugação e 

ressupensão em tampão fosfato. Este processo de lavagem foi realizado 3 vezes. As células 

foram desidratadas com concentrações crescentes de etanol (50 a 100 %), terminando em 

óxido de propileno. A seguir, as células foram embebidas em solução de óxido de propileno e 

resina Spurr, na diluição de 1:1 (v/v), por 18 horas. Em seguida, esta mistura foi substituída 

por resina pura e mantidas por 4 horas. Posteriormente, as amostras foram mantidas em estufa 

a 60 °C, por 72 horas, para a polimerização da resina. Para localização da área onde se 

encontram as células, cortes semifinos, de 1 µM de espessura, foram obtidos em 

ultramicrótomo Leica Ultracult UCT® e corados com uma solução aquosa de borato de sódio 

1%, preparada em solução aquosa de azul de toluidina 25%, para observação ao microscópio 

de luz. Identificada a região, no mesmo micrótomo foram realizados cortes ultrafinos, 

prateados, de cerca de 60 nm de espessura. Estes cortes foram resgatados em telas de cobre e 

contrastados com acetato de uranila a 2%, em água destilada, por 5 minutos, seguida por 

citrato de chumbo a 0,5%, em água destilada, por 10 minutos. A análise do material foi 

realizada sob o microscópio eletrônico LEO 906E (Zeiss) utilizando o programa de captura de 

imagem – ITEM Olympus Soft Imaging Solutions GmbH (version ITEM_E_23082007) e 

uma câmera MegaView III. As imagens digitais do grupo controle e estimulado com MT-I 

foram submetidas a uma análise morfométrica, através da contagem do número de vesículas 

granulares presentes em todas as secções de células onde era possível identificar a presença 

do núcleo. Os parâmetros adotados para a contagem das vesículas foram baseados na presença 

de núcleo nos cortes das células, nas estruturas intracelulares circulares (vesículas granulares) 

que continham material elétrondenso e na presença de bicamada lipídica nestas estruturas 

vesiculares. Ainda, foram incluídas na amostragem pelo menos 30 secções celulares de cada 

grupo. 

 

3.11 Análise estatística: Os valores expressos em porcentagem foram analisados 

estatisticamente após terem sido convertidos em arcoseno. Os dados foram representados 

como média ± erro padrão da média (E.P.M.) e analisados pelo teste t-Student para 

comparação entre dois grupos ou por análise de variância (ANOVA) “1 way” para uma 

variável ou “2 way” para duas variáveis com correção de Bonferroni. Quando detectada 



 50 Material e Métodos 

diferença estatística significativa, foi aplicado o pós-teste de Tukey para comparações entre 

dois grupos. Em todas as análises, foi fixado o nível crítico igual ou menor que 5% (p  0,05) 

com intervalo de confiança de 95%. As análises estatísticas foram realizadas a partir do 

programa computacional GraphPad Prism versão 5. As análises estatísticas do presente estudo 

foram confirmadas pela estaticista Rosa Prisco, do Instituto de Ciências Biomédica (ICB) da 

Universidade de São Paulo (USP). 
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4 RESULTADOS 

 

Inicialmente, foram padronizadas as condições ideais para o estabelecimento das 

culturas de mastócitos da linhagem RBL-2H3 no laboratório e definiu-se pela realização dos 

ensaios com células entre a 5º e 15º passagem, com base na homogeneidade dos resultados 

obtidos nos ensaios de desgranulação.  

A atividade enzimática da MT-I nativa e da MT-I BPB foi avaliada por estudos de 

cinética da degradação do substrato de lecitina de soja. Os resultados obtidos demonstraram 

que a MT-I nativa apresentava intensa atividade enzimática enquanto que a MT-I BPB teve 

uma redução expressiva da sua atividade catalítica (dados não demonstrados). 

 

4.1 Efeito da MT-I na viabilidade dos mastócitos em cultura 
 

Para avaliar os possíveis efeitos citotóxicos da MT-I sobre os mastócitos em cultura, 

foram realizados ensaios para a determinação da atividade mitocondrial, por meio da redução 

do brometo de 3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)2,5-difenil-2H-tetrazolium (MTT) e para a avaliação 

da integridade da membrana celular, pela determinação da atividade da lactato desidrogenase 

(LDH) liberada no sobrenadante das culturas. Os mastócitos (6x10
4
 células/poço) foram 

incubados com diferentes concentrações da MT-I ou com o Tyrode (controle) por 1 hora.  

Como pode ser observado na Figura 4 (A e B), a MT-I, nas concentrações de 0,035 e 

0,35 µM, não alterou nenhum dos parâmetros avaliados, quando comparada ao controle basal 

(Tyrode). No entanto, na concentração de 3,5 µM, a MT-I causou uma diminuição 

significativa da atividade mitocondrial, assim como um aumento sugnificativoda liberação da 

LDH. Para detalhar melhor as concentrações não citotóxicas da MT-I, foram avaliadas 

concentrações intermediárias da toxina (de 0,175 a 1,75 µM). De acordo com a figura 4 (C e 

D), a MT-I, nas concentrações entre 0,175 e 0,875 µM, não alterou nenhum dos parâmetros 

avaliados. No entanto, a concentração de 1,75 µM da MT-I causou alterações significativas 

em ambos os parâmetros testados. Nestes experimentos, uma solução de Tyrode, contendo 

Triton X-100 (10%), foi utilizada como controle positivo. Ainda, a MT-I, nas concentrações 

de 0,035 a 0,875 µM, não causou nenhuma alteração dos parâmetros testados desde os 30 

minutos até 6 horas de incubação com os mastócitos (dados não demonstrados). 
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Figura 4.  Efeito citotóxico de concentrações crescentes da MT-I em mastócitos em cultura. Os 

mastócitos (6x104 células/poço) foram incubados com concentrações crescentes da MT-I, com 

Triton X-100 a 10% (controle positivo) ou com Tyrode (controle basal) por 1 hora, em atmosfera 

úmida, a 37 °C e com 5% de CO2. Após este período de tempo, foram avaliadas a liberação de 

LDH (A e C) e a atividade mitocondrial, pelo ensaio de MTT (B e D), como descrito em Material e 
Métodos. Cada barra representa a média ± EPM de n=3 de 3 experimentos independentes. *p<0,05 

em relação ao controle (1-way ANOVA seguida por teste de Tukey). 
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4.2 Efeito da MT-I na desgranulação de mastócitos  

 

Para este estudo, os mastócitos (6x10
4
 células/poço) foram incubados com 

concentrações crescentes e não citotóxicas da MT-I (0,07, 0,35 e 0,7 µM), com o ionóforo de 

cálcio A23187 (ICa, 1 μM), como controle positivo, ou com o Tyrode (controle basal), por 1 

hora. Após este período de tempo, a desgranulação foi avaliada pela determinação da 

atividade enzimática da -hexosaminidase liberada no sobrenadante.  

Conforme demonstrado na Figura 5, a MT-I, nas três concentrações testadas, causou 

um aumento na liberação de β-hexosaminidase (de aproximadamente 130%), que 

foiestatisticamente significativo, se comparado ao controle basal (Tyrode). Não houve 

diferença na magnitude dos efeitos entre as diferentes concentrações da MT-I. A incubação 

com o ionóforo de cálcio A-23187 causou um aumento significativo da desgranulação dos 

mastócitos, quando comparado ao controle negativo e equivalente ao efeito da MT-I. Com 

base nestes resultados, a concentração de 0,35 µM da MT-I foi selecionada para os 

experimentos subsequentes, por ser intermediária dentre as testadas. 

Adicionalmente, como controle, foi avaliada a desgranulação dos mastócitos 

incubados com uma proteína não imunogênica, a albumina sérica bovina, nas concentrações 

de 0,35 e 0,7 μM, por até 6 horas e não houve diferença estatística em relação ao controle 

basal (dados não demonstrados).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Desgranulação de mastócitos induzida por concentrações crescentes de MT-I. Os 

mastócitos(6x104 células/poço) foram incubados com concentrações da MT-I, com o ionóforo de 

cálcio A23187 (1 µM,controle positivo) ou com o Tyrode (controle basal), por 1 hora. A 

desgranulação dos mastócitos foi avaliada pela determinação da liberação de -hexosaminidase, 
como descrito em Material e Métodos. Cada barra representa a média ± EPM de n=3 de 3 

experimentos independentes.*p<0,05 em relação ao controle (1-way ANOVA seguida por teste de 

Tukey). 
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4.3 Perfil temporal da desgranulação dos mastócitos induzida pela MT-I  

 

Para este estudo, os mastócitos foram incubados com a MT-I (0,35 μM) ou com o 

Tyrode (controle) por 30 minutos, 3 e 6 horas. Como mostra a Figura 6, a MT-I causou um 

aumento significativo e crescente da desgranulação dos mastócitos em todos os períodos de 

tempo, quando comparada ao controle. A desgranulação dos mastócitos pela MT-I diferiu 

estatististicamente em todos os períodos de tempo avaliados.  

Considerando que a desgranulação dos mastócitos é um evento rápido e que a MT-I 

induziu este efeito, de modo diferente do controle, aos 30 minutos, este período de tempo foi 

escolhido para os estudos subsequentes.  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Cinética da desgranulação de mastócitos induzida pela MT-I em mastócitos em cultura. Os 

mastócitos (6x104 células/poço)foram incubados com a MT-I (0,35 µM) ou com Tyrode (controle), 
por diferentes períodos de tempo. A desgranulação dos mastócitos foi avaliada pela determinação da 

liberação da β-hexosaminidase, como descrito em Material e Métodos. Cada barra representa a 

média ± EPM de n=3 de 3 experimentos independentes. *p<0,05 em relação ao controle; # p<0,05 

em relação a MT-I 0,5 hora; + p<0,05 em relação a MT-I 3 horas (2-way ANOVA seguida por 

Tukey). 
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4.4 Importância da atividade enzimática da MT-I na desgranulação dos mastócitos 

 

Como mencionado na introdução, as fosfolipases A2, de venenos de serpentes, podem 

apresentar atividade enzimática ou não, e esta característica pode repercutir no efeito 

biológico da mesma. Deste modo, foram analisados os efeitos da MT-I cataliticamente ativa 

(nativa) e da MT-I com a atividade enzimática inibida pela complexação com o composto 

alquilante brometo de p-bromofenacila (BPB).  

Como pode ser observado na Figura 7-A, a MT-I nativa causou um aumento 

significativo na desgranulação dos mastócitos, como já esperado. De modo similar, a MT-

I/BPB causou um aumento na desgranulação dos mastócitos, que foi estatisticamente 

significante, se comparado ao controle basal. Porém, este efeito da MT-I BPB foi cerca de 

50% menor do que o efeito causado pela MT-I nativa. Para confirmar estes resultados, foram 

utilizadas concentrações não citotóxicas da MT-II, uma sFLA2 homóloga à MT-I, que possui 

uma lisina na posição 49, sendo destituída de atividade enzimática. Como pode ser visto na 

Figura 7-B, as menores concentrações da MT-II (0,075 e 0,35 M) não induziram a 

desgranulação dos mastócitos, quando comparado ao controle basal (Tyrode). Na maior 

concentração, contudo, a MT-II causou um aumento significativo da desgranulação dos 

mastócitos, se comparado ao controle basal. Ainda, a magnitude deste efeito, nesta 

concentração, não diferiu daquele causado pela MT-I (0,35 μM)  
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Figura 7.  Efeito da MT-I enzimaticamente inativada e da MT-II na desgranulação de mastócitos em 

cultura. Os mastócitos (6x104 células/poço) foram incubados com a MT-I nativa, com a MT-I 

destituída de atividade enzimática (MT-I BPB), com a MT-II ou com Tyrode (controle negativo) 

por 30 minutos, em estufa de CO2 a 5% e a 37 °C. A desgranulação dos mastócitos foi avaliada 

pela determinação da liberação da β-hexosaminidase, como descrito em Material e Métodos. Cada 

barra representa a média ± EPM de n=3 de 3 experimentos independentes *p<0,05 em relação ao 

controle; #p<0,05 em relação ao grupo MT-I (1-way ANOVA seguida por teste de Tukey). 
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4.5 Participação de proteínas quinases na desgranulação de mastócitos induzida pela 

MT-I 

 

Diversas proteínas quinases estão envolvidas na desgranulação dos mastócitos 

ativados por diferentes estímulos. Deste modo, avaliou-se o papel das proteínas p38
MAPK

, 

ERK1/2, PKC, PI3K, PTK e Junk na desgranulação dos mastócitosinduzida pela MT-I, 

utilizando inibidores seletivos para cada proteina de interesse, como descrito em Material e 

Métodos. Nenhum dos inibidores, utilizados isoladamente, nas concentrações e tempos 

estudados ou seus veículos, causaram alterações significativas da viabilidade celular e nem 

induziram a desgranulação dos mastócitos (dados não demonstrados).  

A Figura 8 mostra que a MT-I causou um aumento significativo da desgranulação dos 

mastócitos, quando comparado ao controle basal e que a incubação das células com o veículo 

dos inibidores não alterou este efeito. O pré-tratamento das células com a Wortmanina 

acarretou uma redução significativa, de aproximadamente 50%, da desgranulação dos 

mastócitos, induzida pela MT-I, quando comparado ao controle positivo. Em contraste, o 

tratamento das células com os compostos SB202190, PD98059, H-7, Herbimicina A e Junk 

Inhibitor II não alterou a desgranulação dos mastócitos estimulada pela MT-I. 
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Figura 8.  Efeito dos inibidores de proteínas quinase na desgranulação de mastócitos induzida pela 

MT-I. Os mastócitos (6x104 células/poço)foram previamente tratados com os inibidores 

SB202190, PD98059, Wortmanina, H-7, Herbimicina A, Junk Inhibitor II ou com o veículo dos 

inibidores, seguido pela incubação da MT-I (0,35 µM) ou com Tyrode (controle), por 30 minutos. 

A desgranulação dos mastócitos foi avaliada pela determinação da liberação da β-hexosaminidase, 

como descrito em Material e Métodos. Cada barra representa a média ± EPM de n=3 de 3 

experimentos independentes. *p<0,05 em relação ao controle basal; #p<0,05 em relação ao grupo 

MT-I + Veículo (2-way ANOVA seguida por teste de Tukey). 
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4.6 Ativação da PI3K pela MT-I 

 

 Para confirmar que a PI3K foi ativada pela MT-I, foi avaliada a fosforilação da 

proteína por Western Blotting. 

 Como pode ser observado na Figura 9-A, a MT-I (0,35 μM) causou o aumento da 

fosforilação da PI3K aos 5 minutos de incubação com os mastócitos. Este efeito foi de 

intensidade similar quando os mastócitos foram incubados com o ionóforo de cálcio (1 μM). 

A análise densitométrica das bandas, na Figura 9-B, demonstra que o aumento na fosforilação 

da PI3K causado pela MT-I foi estatisticamente significante, se comparado ao controle. Neste 

ensaio, o ionóforo de cálcio foi utilizado somente como um controle positivo e, portanto, não 

foi comparado estatisticamente com os demais grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.  Ativação da PI3K em mastócitos incubados com a MT-I. Os mastócitos (3x106 células/poço) 

foram incubados com o ionóforo de cálcio (1 μM), com a MT-I (0,35 µM) ou com DMEM 

(controle), por 5 minutos. A fosforilação da PI3K foi avaliada por Western Blotting, como descrito 

em Material e Método. Cada barra representa a média ± EPM de n=3 de 2 experimentos 

independentes. *p<0,05 em relação ao controle basal (teste t-Student). 

 

Controle MT-I ICa
0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

P
I3

K
 f

o
s

fo
ri

la
d

a
 (

U
.A

.) *

B 

A 



 60 Resultados 

4.7 Participação das fosfolipases A2 intracelulares e das fosfolipases C e D na 

desgranulação de mastócitos induzida pela MT-I 

 

O envolvimento das fosfolipases A2 citosólica e independente de cálcio (cFLA2 e 

iFLA2, respectivamente) e das fosfolipases C e D (FLC e FLD, respectivamente) na 

desgranulação dos mastócitos, induzida pela MT-I, foi avaliado a partir de intervenções 

farmacológicas com inibidores seletivos de cada uma das enzimas mencionadas.As células 

foram incubadas com os compostos Bel (inibidor da iFLA2), Pyr-2 (inibidor da cFLA2), U-

73122 (inibidor da FLC), FIPI (inibidor da FLD) ou seus veículos (controles), antes da adição 

da MT-I (0,35 µM) e a desgranulação avaliada 30 minutos após este estímulo. Cabe ressaltar 

que, em ensaios preliminares, verificou-se que nas concentrações e tempos estudados, 

nenhum dos compostos utilizados ou seus veículos causaram alterações significativas da 

viabilidade celular e nem induziram a desgranulação dos mastócitos (dados não 

demonstrados). 

A Figura 10 mostra que a MT-I causou um aumento significativo da desgranulação 

dos mastócitos, quando comparado ao controle e que a incubação prévia das células com o 

veículo dos inibidores não alterou este efeito. Por outro lado, o pré-tratamento dos mastócitos 

com os compostos Pyr-2, FIPI e U-73122 causou uma diminuição significativa da 

desgranulação dos mastócitos induzida pela MT-I, se comparado ao controle positivo. Em 

contraste, a inibição da iFLA2, pelo composto BEL não causou alteração estatisticamente 

significante da desgranulação dos mastócitos estimuladas pela MT-I, em relação ao controle 

positivo.  
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Figura 10.  Efeito dos inibidores das fosfolipases A2intracelulares, C e D na desgranulação de mastócitos 

induzida pela MT-I.Os mastócitos(6x104 células/poço)foram previamente tratados com os 

inibidores Bel, Pyr-2, FIPI, U-73122 ou com o veiculo (< de 1% de DMSO diluído em Tyrode), 

seguido pela incubação com a MT-I (0,35 µM) ou com Tyrode (controle basal) por 30 minutos. A 

desgranulação dos mastócitos foi avaliada pela determinação da liberação da β-hexosaminidase, 

como descrito em Material e Métodos. Cada barra representa a média ± EPM de n=4 de 3 

experimentos independentes. *p<0,05 em relação ao controle; #p<0,05 em relação ao grupo MT-I 

+ veículo (2-way ANOVA seguida por Tukey). 
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4.8 Envolvimento das proteínas G na desgranulação de mastócitos induzida pela MT-I 

 

O envolvimento das proteínas Gαi e Gαq na desgranulação dos mastócitos induzida pela 

MT-I foi avaliado pela utilização de inibidores seletivos para cada isoforma da proteína de 

interesse (Toxina B de Clostridium difficile e toxina Pertussis ou PTX), como descrito em 

Material e Métodos. Além das concentrações já descritas na literatura como eficazes, foram 

testadas concentrações maiores. Nenhum dos inibidores, utilizados isoladamente, nas 

concentrações e tempos estudados, ou seus veículos, causaram alterações significativas da 

viabilidade celular e nem induziram a desgranulação dos mastócitos (dados não 

demonstrados).  

A Figura 11 mostra que a MT-I causou um aumento significativo da desgranulação 

dos mastócitos, quando comparado ao controle basal e que a incubação das células com o 

veículo dos inibidores não alterou este efeito. O pré-tratamento das células com toxina B de 

Clostridium difficile ou com a PTX não alterou a desgranulação dos mastócitos, induzida pela 

MT-I, quando comparada ao controle positivo (MT-I + veículo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.  Efeito dos inibidores dasproteínas Gαi e Gαq na desgranulação de mastócitos induzida pela 

MT-I. Os mastócitos (6x104 células/poço) foram previamente tratados com os inibidores 

Clostridium difficile toxina B e toxina Pertussis (PTX) ou com o veículo dos inibidores, seguido 

pela incubação da MT-I (0,35 µM) ou com Tyrode (controle), por 30 minutos. A desgranulação 

dos mastócitos foi avaliada pela determinação da liberação da β-hexosaminidase, como descrito 

em Material e Método. Cada barra representa a média ± EPM de n=3 de 3 experimentos 

independentes. *p<0,05 em relação ao controle basal (2-way ANOVA seguida por teste de Tukey). 
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4.9 Envolvimento do cálcio citoplasmático e extracelular na desgranulação de mastócitos 

induzida pela MT-I 

 

O cálcio é um íon relevante em diversos processos fisiológicos e fisiopatológicos dos 

mastócitos. Para avaliar o envolvimento do cálcio intracelular,proveniente do retículo 

endoplasmático, e do cálcio extracelular, na desgranulação dos mastócitos induzida pela MT-

I, foram utilizadas intervenções farmacológicas com inibidores seletivos de cada uma dessas 

fontes, como descrito em Material e Métodos.Vale ressaltar que, nas concentrações estudadas, 

nenhum dos compostos utilizados ou seus veículos causaram alterações significativas da 

viabilidade celular nem induziram desgranulação dos mastócitos (dados não demonstrados). 

Como demonstrado na Figura 12, a MT-I causou um aumento significativo da 

desgranulação dos mastócitos, quando comparado ao controle. Este efeito não foi alterado 

quando as células foram incubadas com o veículo dos inibidores. O tratamento prévio dos 

mastócitos com o composto Xestospongina-C, inibidor do IP3R, causou uma redução 

significativa, de aproximadamente 40%, da desgranulação induzida pela MT-I, quando 

comparado com o controle positivo. De modo similar, o pré-tratamento das células com o 

YM-58483 ou com a nifedipina, inibidores do CRAC e LTCC, respectivamente, causou uma 

diminuição significativa (de aproximadamente 20%) da desgranulação dos mastócitos 

estimulados pela MT-I, em relação ao controle positivo.  
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Figura 12.  Efeito dos inibidores de cálcio na desgranulação de mastócitos induzida pela MT-I. Os 

mastócitos(6x104 células/poço)foram previamente tratados com os inibidores Xestospongina C, 

Nifedinamida ou YM-58483 seguido pela incubação da MT-I (0,35 µM) ou com Tyrode (controle) 

por 30 minutos. A desgranulação dos mastócitos foi avaliada pela determinação da liberação da β-

hexosaminidase, como descrito em Material e Métodos. Cada barra representa a média ± EPM de 

n=3 de 3 experimentos independentes. *p<0,05 em relação ao controle; 
#
p<0,05 em relação ao 

grupo MT-I + veículo (2-way ANOVA seguida por teste de Tukey). 
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4.10 Liberação de PGE2induzida pela MT-I em mastócitos  

 

Para este estudo, os mastócitos foram incubados com a MT-I (0,35 µM), com o 

ionóforo de cálcio A-23187 (ICa, 1 μM) ou Tyrode (controle basal), por 1, 3 ou 6 horas e o 

sobrenadante das células foi utilizado para a determinação da concentração da prostaglandina 

E2.  

Como pode ser observado na Figura 13, a MT-I causou um aumento significativo da 

liberação da PGE2, somente na 3ª hora de incubação, em comparação ao controle basal. O ICa 

(controle positivo) também causou um aumento significativo da liberação de PGE2, somente 

na 3ª hora de incubação, se comparado ao controle. Este efeito do ICa foi estisticamente 

diferente em relação ao controle, mas não em relação à MT-I.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 13.  Dosagem de PGE2 após estimulação dos mastócitos com a MT-I. Os mastócitos (6x104 
células/poço) foram incubados com a MT-I (0,35 µM), com o ICa (1 μM) ou com o DMEM 

(controle basal), por diferentes períodos de tempo e o sobrenadante foi utilizado para a dosagem de 

PGE2 por Ensaio Imunoenzimático (EIA), como descrito no Material e Métodos. Cada barra 

representa a média ± EPM de n=3 de 3 experimentos independentes (2-way ANOVA seguido por 

Tukey). 
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4.11 Ativação de genes de citocinas de perfil Th1 e Th2 em mastócitos estimulados pela 

MT-I  

 

Considerando a plasticidade dos mastócitos em induzir diferentes respostas, foi 

avaliada a transcrição de genes relacionados à síntese de citocinas de perfil Th1 e Th2, em 

mastócitos ativados pela MT-I, em diferentes períodos de tempo. Como pode ser observado 

na Figura 13, a MT-I causou um aumento estatisticamente significativo dos transcritos para o 

TNF-α e IL-6 (Figura 14-A e B, respectivamente), na 3ª hora de incubação, mas não alterou a 

expressão basal da IL-1β (Figura 13-C), quando comparados aos respectivos controles. Com 

relação aos genes de resposta Th2, a Figura 14-C, -D e -E mostra que a MT-I causou um 

aumento significativo dos transcritos para IL-4, IL-5 e IL-13, respectivamente, na 3ª hora de 

incubação, em relação aos respectivos controles. 
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Figura 14.  Efeito da MT-I na expressão gênica de mastócitos em cultura. Os mastócitos foram incubados 

com a MT-I (0,35 µM) ou com DMEM (controle) por diferentes de períodos de tempo. O RNA total 
das células foi purificado e convertido em cDNA por transcriptase reversa. A amplificação das 

amostras foi realizada em sistema de PCR em tempo real, como descrito em Material e Métodos. 

Cada barra representa a média ± EPM de n=4-5 de 2 experimentos independentes(2-way ANOVA 

seguida por Tukey). 
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4.12 Alterações ultraestruturais induzidas pela MT-I em mastócitos 

 

As alterações morfológicas apresentadas por mastócitos ativados, ou não, pela MT-I, 

foram analisadas por microscopia eletrônica de transmissão. 

Como pode ser observado, os mastócitos do grupo controle (Figuras 15), incubados 

somente com meio de cultura, apresentaram algumas organelas dispersas pelo citosol, como 

mitocôndrias (M), complexo golgiense (G), lissossomos (L), regiões de clatrina (indicada 

pelas setas), corpos multivesiculares (CMV) e vesículas secretórias (VS). Nas células 

incubadas com a MT-I, por 1 hora (Figuras 16, 17 e 18), pode-se observar um aumento do 

número de regiões e de vesículas com deposição sugestiva de clatrina (indicado pelas setas), 

aumento da região e do número de complexos golgienses (G), aparecimento de inclusões 

lipídicas (LD) e um aumento expressivo do número de vesículas secretórias contendo material 

heterogêneo (material forte e fracamente eletrondenso). Além disso, foi observado maior 

proximidade das vesículas secretórias e mesmo o processo de exocitose na presença da MT-I. 

Apesar da correta identificação do conteúdo intravesicular, em microscopia eletrônica, 

exigir a utilização de marcadores específicos, foi realizada a contagem do número de 

vesículas secretórias (VS) em células controle ou incubadas com a MT-I, por 1 hora. Como 

pode ser observado na Figura 19, as células do grupo controle (como observado na Figura 15), 

apresentam uma média de 6 vesículas por célula. Quando as células foram incubadas com a 

MT-I (Figuras 16-18) houve um aumento, de cerca de 100%, no número destas vesículas. Este 

aumento foi estatisticamente diferente daquele observado no grupo controle e demonstra qua 

a MT-I aumentou o número de grânulos no mastócito.  
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Figura 15. Imagem ultraestrutural de mastócitos controle. Os mastócitosforam incubados com DMEM, por 1 

hora e processados para TEM, conforme descrito em Material e Métodos. Legenda: N (núcleo), M 

(mitocôndria), V (Vesículas). 
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Figura 16. Imagem ultraestrutural de mastócitos ativados pela MT-I. Os mastócitos foram incubados com a 

MT-I (0,35 μM),por 1 hora e processados para TEM, conforme descrito em Material e Métodos. 
Legenda: N (núcleo), M (mitocôndria), V (Vesículas), Exocitose (E), setas (clatrina). 
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Figura 17. Imagem ultraestrutural de mastócitos ativados pela MT-I. Os mastócitosforam incubados com a 

MT-I (0,35 μM) por 1 hora e processados para TEM, conforme descrito em Material e Métodos. 

Legenda: N (núcleo), M (mitocôndria), G (Complexo Golgiense), V (Vesículas), setas (clatrina). 
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Figura 18. Imagem ultraestrutural de mastócitos ativados pela MT-I. Os mastócitosforam incubados com a 

MT-I (0,35 μM) por 1 hora e processados para TEM, conforme descrito em Material e Métodos. 

Legenda: N (núcleo), M (mitocôndria), L (corpúsculo lipídico) V (Vesículas), setas (clatrina). 
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Figura 19. Efeito da MT-I no número de vesículas secretórias de mastócitos. O número de vesículas foi 

contado a partir dasfotomicrografias eletrônicas de mastócitos incubados com meio de cultura ou 

com a MT-I (0,35 μM), por 1 hora, como descrito em Material e Métodos. Cada barra representa a 

média ± EPM de pelo menos 30 células e n=3. 
*
p<0,05 em relação ao controle (Teste t-Student). 
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4.13 Efeito do veneno de Bothrops asper (VBa) na desgranulação dos mastócitos 

 

Para verificar se a ação das fosfolipases A2 (MT-I e MT-II) teria repercussão no efeito 

final do veneno da B. asper (VBa) sobre os mastócitos, já que estas sPLA2s estão em 

concentrações elevadas neste veneno, concentrações não citotóxicas do VBa (dados não 

demonstrados) foram incubadas com os mastócitos. Como mostra a Figura 20, ambas as 

concentrações testadas do VBa (0,5 e 1 μg/mL) causaram a desgranulação dos mastócitos, de 

modo significativo, em relação ao controle basal, mas não difereriram do efeito da MT-I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.  Efeito do veneno de Bothrops asper (VBa)na desgranulação de mastócitos em cultura. Os 

mastócitos (6x104 células/poço) foram incubados com a MT-I (5 μg/mL, correspondente a 0,35 

μM), com o VBa ou com Tyrode (controle negativo) por 30 minutos em estufa de CO2 a 5% e a 37 

°C. A desgranulação dos mastócitos foi avaliada pela determinação da liberação da β-

hexosaminidase, como descrito em Material e Método. Cada barra representa a média ± EPM de 

n=3 de 3 experimentos independentes *p<0,05 em relação ao controle (1-way ANOVA seguida 

por teste de Tukey). 
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5 DISCUSSÃO 

 

Os mastócitos são células relevantes em diversos processos fisiológicos e patológicos 

e a sua desgranulação e liberação de mediadores estocados e recém-sintetizados constitui um 

dos principais eventos desencadeados após a ativação dessas células, por diferentes estímulos. 

As fosfolipases A2 secretadas (sFLA2s), encontradas em concentrações elevadas em venenos 

de serpentes da família Viperidae, representam estímulos que causam a desgranulação dos 

mastócitos. Contudo, os mecanismos envolvidos neste efeito não haviam sido investigados.  

Os resultados do presente estudo demonstraram que MT-I, em concentrações não 

citotóxicas, ativou mastócitos em cultura, de modo direto, e causou a desgranulação destas 

células. Este efeito não apresentou proporcionalidade entre as concentrações testadas, uma 

vez que todas concentrações apresentaram magnitude similar entre si. Além disso, a 

magnitude deste efeito da MT-I não diferiu daquele observado com o ionóforo de cálcio 

(ICa), utilizado como controle positivo. Além disso, o fato da MT-I ter induzido o mesmo 

efeito, em concentração três vezes menor que a do ICa, demonstra a potencia desta fosfolipase 

A2 para a indução da desgranulação dos mastócitos. Em contraposição aos dados deste estudo, 

foi descrito que sFLA2s, isoladas do veneno das serpentes B.atrox, B. jararacussu e B. pirajai, 

causaram a desgranulação de mastócitos mesentéricos de ratos, de modo dependente da 

concentração (KANASHIRO et al., 2002; LANDUCCI et al. 1998, 2000). Esta diferença pode 

estar relacionada à diferenças estruturais entre enzimas de cada uma das espéciesestudadas 

e/ou aos modelos experimentais utilizados.  

Com relação ao perfil temporal, foi observado que a MT-I induziu uma desgranulação 

de magnitude crescente ao longo do tempo, com início aos 15 minutos. Estes resultados 

evidenciam que a MT-I é capaz de desgranular e liberar os mediadores estocados nos 

mastócitos, de modo rápido, sendo este efeito potencializado ao longo do tempo. 

As evidências da literatura indicam que as sFLA2s de venenos podem desencadear 

seus efeitos de modo independente de sua atividade enzimática (CINTRA-

FRANCISCHINELLI et al., 2010; LOMONTE; GUTIÉRREZ, 2011;ZULIANI et al., 2005). 

Deste modo, avaliamos o efeito da MT-I, com a atividade enzimática inativada pela 

alquilação do seu sítio catalítico, pelo composto químico brometo de parabromofenacila 

(BPB). Os resultados obtidos mostraram que esta inibição reduziu a desgranulação dos 

mastócitos em 50%, quando comparado ao efeito da MT-I cataliticamente ativa (forma 

nativa). Estes resultados indicam que a atividade enzimática da MT-I é importante para a 

desgranulação dos mastócitos, mas não essencial para desencadear este efeito e que outras 
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regiões da molécula, distintas do sítio catalítico, também contribuem para este efeito. Além 

disso, os resultados sugerem que outras regiões da molécula, distintas do sítio catalítico, 

também contribuem para este efeito. O BPB é um composto químico alquilante que liga-se 

covalentemente na histina 48, que compõe o sítio catalítico da sFLA2, inibindo sua atividade 

enzimática (MAGRO et al., 2005; MARCUSSI et al., 2007; SOARES; GIGLIO, 2003). 

Apesar desta inibição ser amplamente utilizada na literatura, seu uso ainda é controverso. 

Alguns autores sugerem que esta inibição pode causar alterações conformacionais nas sFLA2, 

que poderia ocultar sítios não catalíticos responsáveis pelos efeitos biológicos das mesmas 

(MAGRO et al., 2005; SOARES; GIGLIO, 2003; ZHAO et al., 1998). Com base nestas 

informações e para corroborar os resultados obtidos neste estudo, avaliou-se o efeito da MT-

II, uma sFLA2 homóloga à MT-I, destituída de atividade catalítica por apresentar o 

aminoácido lisina, na posição 49, em substituição ao aspartato, presente nas 

sFLA2cataliticamente ativas. Os resultados mostraram que a MT-II também induziu a 

desgranulação dos mastócitos, porém, somente com o dobro da concentração da MT-I. Estes 

resultados reforçam os dados anteriores, que indicam que a atividade catalítica da sFLA2 não 

é essencial para a desgranulação dos mastócitos. A capacidade da MT-II induzir efeitos 

biológicos já foi demonstrado em modelos experimentais "in vivo" e "in vitro", em leucócitos, 

como os macrófagos e neutrófilos (MOREIRA et al., 2013; ZULIANI et al., 2005). Em 

adição, foi demonstrado que um segmento da região C-terminal, que compreende os 

aminoácidos 115-129, que não faz parte do sítio catalítico, é determinante para as diversas 

ações biológicas da MT-II, dentre elas a mionecrose e a formação de corpúsculos lipídicos em 

macrófagos (CALDERÓN; LOMONTE, 1998; CINTRA-FRANCISCHINELLI et al., 2010; 

GIANOTTI et al., 2013;LOMONTE et al., 1994, 1999, 2010; NÚÑEZ et al., 2001; RANGEL 

et al., 2011). No presente estudo, não foram determinados quais domínios estruturais da MT-I 

são responsáveis pelo seu efeito em mastócitos, já que a sua sequência estrutural completa 

desta proteína ainda não foi determinada.Contudo, considerando as informações acima, é 

possível sugerir que a região C-terminal da MT-I também esteja envolvida na indução da 

desgranulação dos mastócitos, embora a participação de outros sítios da molécula não possa 

ser descartado. 

Como mencionado anteriormente, parte dos mecanismos de ação das sFLA2s deve-se à 

sua ligação aos receptores do tipo M, os quais foram identificados em células musculares e 

em leucócitos, como neutrófilos, monócitos, macrófagos alveolares, mas não em mastócitos, 

até o momento (LAMBEAU et al., 1990, 1995, 1999; LAMBEAU; GELB, 2008; 

MURAKAMI et al., 2010; RIZZO et al., 2000; SILLIMAN et al., 2002). Além disso, os 
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receptores do tipo M, quando ativados, são internalizados e degradados por enzimas 

lisossomais (HANASAKI; ARITA, 1992; SRIBAR; KRIZAJ, 2011; ZVARITCHet al., 1996). 

Como no presente estudo foi observado que a MT-I aumenta o número de vesículas 

endocíticas dependentes de clatrina, nos mastócitos (dados discutidos adiante), é possível 

supor que este efeito da MT-I decorra da ativação de receptores, como os do tipo M. 

Adicionamente, foi demonstrado que algumas sFLA2s também podem ligar-se com alta 

afinidade a outros receptores, como o "receptor 2 do fator de crescimento vascular endotelial" 

(VEGFR2)(FUJISAWA et al., 2008; YAMAZAKI et al., 2005). Curiosamente, neste mesmo 

estudo, foi demonstrado que a região de ligação da fosfolipase A2, ao receptor VEGFR2, foi a 

do C-terminal, a mesma descrita como biologicamente ativa em fosfolipases A2 destituídas de 

atividade enzimática. Além disso, algumas sFLA2 humanas e de serpentes foram capazes de 

ligar-se a integrinas de membrana e induzir diferentes respostas biológicas, como, por 

exemplo, a inibição da migração de células tumorais (BAZAA et al., 2009; SAEGUSA; 

AKAKURA, 2008). Apesar dos resultados do presente estudo não terem avaliado quais 

seriam os alvos celulares de ligação da MT-I, a literatura relata que diferentes linhagens de 

mastócitos expressam tanto os receptores do VEGFR, quanto integrinas (DETORAKI et al., 

2009; HADLEY; HIGGINS, 2014; VALES et al., 2007). Assim, é plausível supor que a os 

efeitos da MT-I, nos mastócitos, decorram, ao menos em parte, de sua ligação a esses 

receptores. Contudo, são necessários estudos adicionais para confirmar esta hipótese. 

A seguir, por meio de intervenções farmacológicas específicas, foi investigada a 

participação de algumas proteínas e vias de sinalização na desgranulação de mastócitos, 

induzida pela MT-I. Dentre as proteínas quinases avaliadas, observou-se que a PI3K participa, 

de modo expressivo, da via de sinalização do processo de desgranulação dos mastócitos, 

induzido pela MT-I, enquanto as proteínas PKC, p38
MAPK

, ERK1/2, PTK e a Junk não 

contribuem para este evento, no período de tempo avaliado. Na literatura, a ativação e 

desgranulação de mastócitos, induzida por estímulos, como a ligação antígeno/IgE/FCεRI, o 

ionóforo de cálcio e citocinas, envolve a fosforilação de proteínas tirosina quinases 

específicas, como as proteínas quinases ativadas por mitógenos (MAPKs), as quinases 

reguladas por sinais extracelulares (ERKs), a proteína quinase C (PKC), a proteína tirosino 

quinase (PTK) e a Junk (AUNG et al., 2011;GILFILLAN et al., 2009; GILFILLAN; 

TKACZYK, 2006; HEWSON et al., 2011;LAW et al., 2011; ROWAN et al., 2012). Em 

mastócitos, a fosfatidilinositol-3-quinase (PI3K) representa uma das primeiras proteínas de 

sinalização a serem recrutadas e pode ativar diversas vias de sinalização nestas células. Esta 

proteína é fundamental em diversos processos fisiológicos e patológicos, tais como a 
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sobrevida, o recrutamento e a adesão celulares e a síntese de citocinas (ALI et al., 2004; 

DESAI; THURMOND, 2011; KIM et al., 2008; LAFFARGUE et al., 2002; ROWAN et al., 

2012). De acordo com a literatura, a ativação da PI3K pode resultar na desgranulação dos 

mastócitos via ativação subsequente da FLC e da PKC, as quais contribuem para a 

desgranulação e a produção de citocinas, sob diferentes estímulos (BARKER et al., 1998; 

CISSEL et al., 1998; METCALFE et al., 2009). Além disso, a ativação dos receptores tipo M, 

expressos em leucócitos,ativam a via da PI3K (PARK et al., 2003). Deste modo, é possível 

supor que os mastócitos da linhagem RBL também expressem este receptor e que sua ativação 

seja um dos mecanismos de ação da MT-I para induzir a desgranulação dos mastócitos. O 

resultado do presente estudo está de acordo com a literatura, que evidencia um importante 

papel da PI3K na desgranulação dos mastócitos. Por outro lado, quanto às demais proteínas 

quinases avaliadas, não pode ser descartada a possibilidade de que as mesmas tenham sido 

ativadas pela MT-I, mas que participem de outros eventos celulares, não relacionados à 

desgranulação dos mastócitos. Dentre estes processos, potencialmente ativados pelas 

proteínas quinases, pode-se citar a síntese de citocinas, que é um evento que ocorre mais 

tardiamente, em relação à desgranulação. Esta última hipótese está embasada por 

determinados estudos que demonstraram que as proteínas da família das MAPKs contribuem 

para a síntese de citocinas, mas não para a desgranulação dos mastócitos da linhagem RBL-

2H3, estimulados pela via da IgE/antígeno (KUEHN et al., 2011; METCALFE et al., 2009). 

Também não pode ser descartada a possibilidade de que estas quinases contribuam para o 

processo de desgranulação, em períodos mais tardios, em que verificamos um aumento 

expressivo da desgranulação dos mastócitos estimulados pela MT-I (3 e 6 horas). Esta 

hipótese não pode ser confirmada, na presente condição experimental, em função da elevada 

citotoxicidade dos inibidores, disponíveis para este estudo, observada em períodos de 

incubação superiores a 1 hora, com os mastócitos RBL (dados não demonstrados). Cabe 

ressaltar que esta é a primeira demonstração do efeito de uma sFLA2, de veneno ofídico, na 

transdução de sinais, em mastócitos. 

AsFLA2s citosólicas e indepedente de cálcio (cFLA2 e iFLA2, respectivamente) 

também participam, de modo importante, de diversos eventos em mastócitos. Os resultados do 

presente estudo demonstraram que a cFLA2, mas não a iPLA2, contribui para a desgranulação 

dos mastócitos estimulados pela MT-I. Estes resultados demonstraram, ainda, uma interação 

entre a MT-I e a cPLA2 e corroboram dados da literatura, que demonstraram que as sFLA2s 

interagem, de modo sinérgico, com as FLA2s intracelulares e induzem a produção de 

eicosanoides, em diferentes células inflamatórias (BALSINDE et al., 1995, 1999; KIM et al., 
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2002; MURAKAMI et al., 1998). De modo geral,a cFLA2 está envolvida na produção de 

citocinas e eicosanoides, enquanto a iFLA2 está relacionada ao remodelamento de 

membranas, em diferentes tipos celulares (FUJISHIMA et al., 1999; MURAKAMI et al., 

2011; NAKATANI et al., 2000). Os resultados obtidos no presente estudo estão de acordo 

com os dados da literatura, que demonstraram o envolvimento da cFLA2 para a desgranulação 

de mastócitos, incluindo as células RBL-2H3, sob a ação de diferentes estímulos 

(KIKAWADA et al., 2007; KWON et al., 2012; UENO et al., 2008). No mesmo sentido, 

testes pré-clínicos demonstraram que a inibição da cFLA2 reduziu a síntese de eicosanoides, 

por mastócitos pulmonares humanos, estimulados pela ligação antígeno/IgE e minimizou os 

sintomas da asma (HEWSON et al., 2011). Neste contexto, pode-se sugerir que a cFLA2 

também esteja envolvida na síntese de PGE2, induzida pela MT-I, nos mastócitos RBL-2H3. 

Até onde pode ser verificado, estes resultados representam a primeira evidência da interação 

entre uma sFLA2 de serpente e uma cFLA2 de mamífero, resultando na desgranulação de 

mastócitos.  

Como descrito anteriormente, a PI3K é uma proteína chave para ativar uma série de 

outras proteínas subsequentes, incluindo as FLC e FLD. No presente estudo, verificou-se que 

a inibição da FLC, pelo composto U-73122, reduziu a capacidade da MT-I promover a 

desgranulação dos mastócitos, indicando que esta a FLC é importante para o mecanismo de 

ação da MT-I,para o desencadeamento da desgranulação destas células. Quanto ao mecanismo 

de ação da FLC, foi demonstrado que, em mastócitos ativados pela via antígeno/IgE, a FLC 

cliva o 4,5-bifosfato de fosfoinositol, da membrana celular, gerando o trifosfato de inositol 

(IP3) e o diacilglicerol (DAG). O IP3 liga-se a seu receptor (IP3R), presente no retículo 

endoplasmático, liberando o cálcio estocado nesta organela, o que culmina na desgranulação 

dos mastócitos (KAGEYAMA-YAHARA et al., 2011; KUEHN et al., 2007, 2011). Já o 

DAG, juntamente com o cálcio, liga-se a domínios específicos, presentes na proteína quinase 

C (PKC), causando sua ativação, que culmina em alterações morfológicas dos mastócitos. A 

transdução de sinal, mediada pela FLC, na vigência de ação da MT-I, não foi esclarecida. 

Contudo, pode-se sugerir que a geração de IP3 constituta uma via importante neste processo, 

já que a PKC não participa do efeito da MT-I. 

A FLD é uma outra proteína sinalizadora relevante para a desgranulação dos 

mastócitos e pode ser ativada em mastócitos da linhagem RBL-2H3, por uma variedade de 

estímulos, como o ionóforo de cálcio, a tapsigargina, o PMA (forbol éster) e pela via 

antígeno/IgE/FcεRI (CISSEL et al., 1998;HITOMI et al., 2004; LIN; GILFILLAN, 1992; 

SIRAGANIAN, 2003;WAY et al., 2000; WILSON et al., 1991). Após a sua ativação, a FLD 
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cataliza a hidrólise de fosfatidilcolina, gerando o ácido fosfatídico e acolina, a qual origina o 

diacilglicerol, que ativa a proteína quinase C (PKC), acarretando a liberação de cálcio, 

polimerização do citoesqueleto, fusão dos grânulos citoplasmáticos e desgranulação (CISSEL 

et al., 1998; COCKCROFT et al., 2002; GILFILLAN; RIVERA, 2009; JENKINS; 

FROHMAN, 2005; LIN et al., 1991;MELENDEZ; KHAW, 2002;SIRAGANIAN, 2003; 

NISHIZUKA, 1995; RIVERA; GILFILLAN, 2006).Ainda, a ativação da FLD induz a 

formação de microdomínios lipídicos e a ativação de microfilamentos de actina, que 

acarretam alterações morfológicas em mastócitos ativados e podem contribuir para a 

desgranulação destas células (FARQUHAR et al., 2002; LISBOA et al., 2009; YANASE et 

al., 2010). O resultados do presente estudo, demonstraram que a FLD está envolvida na 

desgranulação dos mastócitos, promovida pela MT-I. Estes dados corroboram, portanto, a 

literatura mencionada acima e estão de acordo com os estudos que demonstraram a relevância 

da FLD para a desgranulação de células RBL-2H3, induzida pelo mastoparan,um conhecido 

peptídio natural, desgranulador de mastócitos, extraído do veneno da vespa Vespula lewisii, e 

do composto 48/80, um polímero sintético amplamente utilizado como desgranulador de 

mastócitos (CHAHDI et al., 2000; MOUSLI et al., 1990; PALOMAKI; LAITINEN, 2006; 

SENYSHYN et al., 1998). Em síntese, o conjunto de dados, discutidos acima evidenciaram a 

relevância das FLC e FLD como segundos mensageiros da ação da MT-I, em mastócitos, que 

resulta na desgranulação. Considerando que a PI3K também participa deste evento induzido 

pela MT-I e que esta proteína sinalizadora é capaz de ativar essas duas enzimas, é plauzível 

supor que, na presente condição experimental, a ativação das mesmas tenha ocorrido via 

PI3K. Neste sentido, a literatura demonstra que a ativação da FLC e da FLD, via PI3K, 

constitui uma via de sinalização relevante, para desgranulação dos mastócitos RBL-2H3, 

induzida pela interação antígeno/IgE (BARKER et al., 1998; CISSEL et al., 1998; 

METCALFE et al., 2009).  

Um dos mecanismos descritos na literatura para a ativação das fosfolipases C, D e da 

PI3K, em mastócitos, é dado pela ativação prévia das proteínas G (KEHRL, 2004; MAIER et 

al., 1999; WEINSTEIN; SCARLATA, 2011;ZHANG; DU, 2009). Porém, no presente estudo, 

foi verificado que as isoformas Gq e Gi, reconhecidas como isoformas relevantes para a 

desgranulação dos mastócitos, não estão envolvidas neste efeito induzido pela MT-I. 

Diferentemente do observado no presente estudo, foi demonstrado que o composto 48/80 e o 

mastoparan podem ativar, diretamente, a proteína Gi, presente na face interna da membrana 

dos mastócitos (FERRY et al., 2001, 2002). Ainda, nestes artigos, foi descrito que a 
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subunidade βγ da proteína Gi é a responsável pela ativação da FLC e FLD, levando à 

desgranulação dessas células. Estas informações reforçam a sugestão apresentada acima, de 

que a ativação das FLC e D, pela MT-I, ocorre via ativação da PI3K.  

O cálcio
2+

 (Ca
2+

) é um íon de extrema importância para diversos processos celulares e, 

nos mastócitos, este íon está implicado na desgranulação e liberação de mediadores 

inflamatórios (MA; BEAVEN, 2011). Os resultados obtidos no presente estudo demonstraram 

que tanto o cálcio intracelular, proveniente do retículo endoplasmático, quanto aquele 

proveniente do meio extracelular, via ativação dos canais CRAC e LTCC, são relevantes para 

a desgranulação dos mastócitos ativados pela MT-I. De acordo com literatura, as principais 

fontes de cálcio, envolvidas na ativação de mastócitos, são o cálcio liberado pelo retículo 

endoplasmático (que representa o cálcio entracelular) e a entrada de cálcio extracelular, pela 

ativação dos CRAC ("Ca
2+

 entry through store-operated Ca
2+

 channels") (DI CAPITE et al., 

2011; MA; BEAVEN, 2011). A liberação do cálcio do retículo endoplasmático representa um 

mecanismo inicial, relevante para a ativação e desgranulação dos mastócitos (COHEN et al., 

2009; HOLOWKA et al., 2012; SUZUKI et al., 2012). Neste processo, a ativação da via da 

FLC resulta na liberação do IP3 que, ao ativar o seu receptor no retículo endoplasmático 

(IP3R), acarreta a liberação do cálcio estocado nessa organela e a consequente desgranulação 

dos mastócitos (GILFILLAN; BEAVEN, 2011). Subsequentemente, este íon é recapturado 

pelo retículo endoplasmático e pelas mitocôndrias, para a manutenção da homeostasia celular 

(BERRIDGE et al., 2003). A ativação do IP3R, no retículo endoplasmático, resulta na 

ativação e liberação da STIM1 ("Stromal Interaction Molecule 1"), uma proteína sensora, 

localizada no lúmen do retículo. Esta proteína transloca-se e liga-se aos CRAC, na face 

interna da membrana dos mastócitos, pré-ativando estes canais. A diminuição do cálcio 

citoplasmático, que ocorre pela captura do mesmo pelo retículo endoplasmático, libera 

dímeros de STIM1, do retículo, que se ligam à STIM1, anteriormente associada aos CRAC, 

ativando estes canais e permitindo a entrada do cálcio do meio extracelular (DI CAPITE et al., 

2011; MA; BEAVEN, 2011). Dados da literatura demonstraram que os CRAC também 

podem ser ativados de modo independente da liberação do cálcio do retículo e este 

mecanismo foi dependente da ativação prévia dos receptores de cálcio do tipo L (LTCC, do 

inglês "L-type calcium channel") (SUZUKI et al., 2012; YOSHIMARU et al., 2009). Com 

base nestas informações e nos resultados obtidos no presente estudo, podemos sugerir que o 

cálcio intracelular, proveniente do retículo endoplasmático, seja o responsável pela ativação 

dos CRAC, já que a inibição do IP3R reduziu, de modo expressivo, a desgranulação dos 

mastócitos ativados pela MT-I.  
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Ainda, as proteínas SNAREs e VAMPs, como mencionado na introdução, quando 

ativadas pelo cálcio, se dimerizam e acarretam a fusão dos grânulos citoplasmáticos, com a 

membrana celular, com a consequente exocitose (BLANK et al., 2002; LORENTZ et al., 

2012; WOSKA; GILLESPIE, 2012). Considerando estas informações e a relevância do cálcio 

intracelular para o efeito da MT-I, é possível sugerir que essas proteínas contribuam para o 

processo de desgranulação dos mastócitos sob a ação da MT-I. Contudo, são necessários 

estudos adicionais a este respeito.  

A desgranulação dos mastócitos é um dos eventos de ativação mais intensamente 

estudados e esta ativação pode resultar, ou não, na síntese e liberação de mediadores recém 

sintetizados, como as prostaglandinas. No presente estudo, verificamos que a MT-I induziu a 

síntese e a liberação da prostaglandina E2 (PGE2), na 3ª hora de estímulo. Existem poucos 

estudos na literatura que relatam os mecanismos de síntese da PGE2 por mastócitos e seus 

efeitos biológicos e autócrinos. Em apoio aos nossos dados, já foi relatado que os mastócitos 

da linhagem RBL-2H3 são capazes de sintetizar e liberar PGE2 (LEE et al., 2006; 

NAKATANI et al., 2002; SUBRA et al., 2010).  

A PGE2 pode apresentar efeitos inflamatórios ou anti-inflamatórios, dependendo do 

receptor ao qual ela se liga. São reconhecidos 4 subtipos de receptores para a PGE2, 

denominados de EP1 a EP4. De modo geral, quando este mediador lipídico liga-se aos 

receptores EP1 e EP3, presentes nos mastócitos, ocorre uma modulação positiva da ativação 

dessas células, decorrente do aumento do cálcio intracelular. Já a ativação dos receptores EP2 

e EP4 modula negativamente a ativação dos mastócitos, pelo aumento da adenosina 3',5'-

monofosfato cíclico (AMPc) (CHUNG et al., 2005; TORRES et al., 2015). Como não foram 

encontradas, na literatura, informações sobre a expressão dos receptores de PGE2, em 

mastócitos da linhagem RBL, não é possível inferir qual seria o papel autócrino deste 

mediador lipídico, na presente condição experimental. Embora a expressão e a densidade dos 

diferentes subtipos de receptores de PGE2 varie entre as linhagens de mastócitos, as 

evidencias da literatura apontam a predominância da expressão de EP2 e EP3, na maioria das 

linhagens estudadas (TORRES et al., 2015). Neste sentido, diversos trabalhos relatam que a 

ligação da PGE2 aos receptores EP2 e EP4, expressos em mastócitos, induzem uma 

imunomodulação negativa nestas células, inibindo a liberação de histamina e leucotrienos 

(TORRES-ATENCIO et al., 2014). Por outro lado, a ligação da PGE2 aos receptores EP3, de 

mastócitos, pode induzir ou potencializar a desgranulação dessas células e causar a ativação 

da síntese de IL-6 (DIAZ et al., 2002; MORIMOTO et al., 2014; NGUYEN et al., 2002). Com 

base nestas informações, pode-se sugerir que os mastócitos da linhagem RBL, apresentem 
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receptores EP3, que podem contribuir para o aumento da desgranulação destas células, sob a 

ação da MT-I, na 3ª e 6ª hora de estimulação. Neste contexto, os dados da literatura que 

demonstraram que a ativação dos receptores EP3 resulta na síntese de IL-6, associados aos 

resultados do presente estudo que demostraram a capacidade da MT-I causar um aumento dos 

transcritos para esta citocina, corroboram a hipótese apresentada acima. Ainda, estes 

resultados evidenciam que a MT-I ativa diferentes eventos nos mastócitos, relacionados à 

liberação de mediadores lipídicos e que a via biossintética das ciclooxigenases (COXs) é 

recrutada/ativada por esta fosfolipase A2.  

Além dos mediadores lipídicos, os mastócitos ativados podem sintetizar diversas 

citocinas. Assim, no presente estudo, foi demonstrado que a MT-I causou um aumento de 

transcritos para citocinas de perfil Th1 e Th2. Dentre os genes de citocinas de perfil Th1, 

houve um aumento para o TNF-α e a IL-6, mas não para a IL-1β. Dentre os de resposta Th2, 

houve um aumento expressivo dos transcritos para IL-4 e IL-5, além da IL-13. Os mastócitos 

são células versáteis e os mediadores sintetizados e liberados por elas podem ativardiversos 

tipos de respostas, em diferentes contextos biológicos, atuando na amplificação ou supressão 

de respostas imunológicas inatas ou adquiridas (CHAN et al., 2012; FROSSI et al., 2010; 

GALLI et al., 2011; GILFILLAN; BEAVEN, 2011; METZ; MAURER, 2007). As citocinas 

podem apresentar efeitos distintos, contudo, os genes de resposta Th1, escolhidos para o 

presente estudo (TNF-α, IL-1β e IL-6), de modo geral, induzem um quadro de perfil 

inflamatório, com a liberação de citocinas de mesmo perfil e o recrutamento e ativação de 

neutrófilos e macrófagos (DAWICKI et al., 2010; KUNDER et al., 2009; PRODEUS et al., 

1997; SHELBURNE et al., 2009; SUTHERLAND et al., 2008). Além disso, a IL-6 contribui 

para a polarização da resposta Th17, caracterizada pela liberação de IL-17, uma potente 

citocina inflamatória,que pode resultar no desenvolvimento de doenças autoimunes 

inflamatórias (NAKAE et al., 2007; PASARE; MEDZHITOV, 2003; PICONESE et al., 2009; 

VALZASINA et al., 2005). A liberação de citocinas de perfil Th1 por FLA2 de veneno 

ofídico já foi relatada em estudos anteriores do nosso laboratório, que demonstraram que 

sPLA2s do veneno de B. asper, homólogas à MT-I, causaram a liberação "in vivo" de IL-1, 

IL-6 e TNF-α (ZULIANI et al., 2005). Estes autores não determinaram o tipo celular 

responsável pela liberação destas citocinas. Com base nos resultados obtidos no presente 

estudo, podemos sugerir que os mastócitos estejam envolvidos nestes efeitos.  

Com relação aos genes relacionados às citocinas de perfil Th2, escolhidas para o 

presente estudo (IL-4, IL-5 e IL-13), vale considerar a sua importância como elementos 

centrais em respostas imunológicas de perfil Th2, como a alergia e a infecção por helmintos 
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(ABRAHAM; JOHN, 2010; KATO, 2015; KETAVARAPU et al., 2008). Ainda, a IL-4 e a 

IL-13 podem induzir, indiretamente, um perfil anti-inflamatório por estimularem a 

polarização de macrófagos para o fenótipo M2, que é imunosupressor. Curiosamente, apesar 

das fosfolipases A2 de serpentes serem reconhecidas como estímulos inflamatórios, no 

presente estudo, a MT-I induziu um aumento mais expressivo de genes de resposta Th2, do 

que de genes de resposta Th1. É possível que esta resposta represente um mecanismo de 

modulação das ações das citocinas inflamatórias liberadas pela MT-I. Esta hipótese, contudo, 

necessita de estudos adicionais detalhados.Estes resultados evidenciaram, pela primeira vez, 

que uma sFLA2 de serpente induz ativação gênica em mastócitos. Porém, arepercussão 

biológica desta ativação gênica deve ser objeto de pesquisas futuras. 

Como mencionado na introdução, a análise ultraestrutural dos mastócitos contribui, de 

modo importante, para a compreensão dos mecanismos de ativação e desgranulação destas 

células, na vigência de ação de agentes ativadores. No presente estudo, foi possível verificar 

que a MT-I causou invaginações de membrana e um aumento significativo do número de 

vesículas granulares, contendo material heterogêneo. A identificação do conteúdo intraganular 

não foi objeto deste estudo, mas pode-se sugerir que parte deste conteúdo seja formada por 

constituintes celulares degradados ou alterados pela MT-I, que podem ser degradados pelas 

enzimas lissossomais dos mastócitos. Uma importante evidência que corrobora esta hipótese é 

o aumento de regiões da membrana com deposição de clatrina e a formação de pequenas 

vesículas revestidas com clatrina. Esta proteína contribui, de modo importante, para a 

internalização e degradação de diversos receptores de membrana e para o processo de 

fagocitose (KIRCHHAUSEN et al., 2014; MCMAHON; BOUCROT, 2011). A clatrina é uma 

proteína encontrada no citoplasma, que é recrutada para a membrana celular, por moléculas 

adaptadoras ativadas e associadas aos componentes que serão endocitados. Nesta condição, a 

clatrina se dimeriza, formando uma estrutura vesicular, que envolve os constituintes da 

membrana a serem endocitados e internaliza os mesmos, formando uma vesícula (revestida 

pela clatrina), que se funde a um endossomo inicial. Neste processo, os receptores 

endocitados pela clatrina podem se dissociar do ligante e serem transportados de volta para a 

membrana ou serem degrados pelos lisossomos. Este processo é importante para a reciclagem 

de receptores de membrana, mas também pode contribuir para eventos de transdução de sinal 

(DI FIORE; DE CAMILLI, 2001; MCPHERSON et al., 2001; LE ROY; WRANA, 2005; 

SORKIN; VON ZASTROW, 2002). Em mastócitos da linhagem RBL, a clatrina é 

responsável pela endocitose de vários receptores e é extremamente relevante para a 

internalização e degradação dos complexos FcεRI/IgE ativados pela ligação cruzada com o 
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antígeno (MAO et al., 1991; MOLFETTA et al., 2005; PULLAR et al., 1996; SANTINI et al., 

2000). Adicionalmente, a literatura demonstra que as vesículas revestidas por clatrina, podem 

conter diversos lipídeos de membrana, destinados à degradação/metabolização pelos 

mastócitos (CLEYRAT et al., 2013). Os dados ora obtidos não permitem concluir sobre a 

finalidade ou repercussão do aumento da endocitose-dependente de clatrina, induzida pela 

MT-I, porém, é possível sugerir que, na presente condição experimental, esta sFLA2 tenha 

modificado constituintes lipídicos da membrana celular e/ou interagido com receptores na 

membrana e, que ambos, sejam endocitados pelos mastócitos, para posterior degradação e/ou 

metabolização e/ou ativação de aceptores intracelulares. Não existem dados na literatura 

relacionados à ação estimulatória de sFLA2s, do grupo IIA, em processos de endocitose em 

mastócitos. Estudos adicionais são necessários para compreender melhor este processo de 

endocitose, ativado pela MT-I.  

Considerando que as sFLA2 constituem cerca de 45% do veneno da B. asper (VBa) e 

que estas toxinas são consideradas elementos importantes para a ação desteveneno 

(LOMONTE et al., 2014), analisamos o efeito de concentrações não citotóxicas do VBa em 

mastócitos e verificamos que este veneno, já na menor concentração testada (0,5 μg/mL), 

causou a desgranulação dos mastócitos, com a mesma intensidade da MT-I (0,35 μM). Não 

surpreende o fato das concentrações do VBa, que induziram a desgranulação, serem bem 

menores do que as da MT-I, uma vez que os venenos botrópicos são misturas complexas de 

enzimas proteolíticas e lipolíticas, que podem agir de modo sinérgico, para a desgranulação 

dos mastócitos. Em apoio aos dados do presente estudo, relatos da literatura demonstraram a 

capacidade dos venenos de Bothrops atrox e B. lanceolatus desgranularem mastócitos 

peritoneais de rato (DE SOUZA et al., 2012; GUIMARÃES et al., 2004). Além destes 

venenos, demonstramos, anteriormente, que o veneno da serpente B. moojeni causa a 

desgranulação de mastócitos "in vivo" e que a histamina, liberada por esta ação, é o principal 

mediador responsável pelo edema de pata causado pelo veneno (GALVÃO NASCIMENTO 

et al., 2010). Deste modo, os resultados obtidos no presente estudo demonstram, pela primeira 

vez, que o veneno da serpente B. asper é capaz de causar a desgranulação dos mastócitos por 

uma ação direta sobre estas células. Além disso, estes dados sugerem, fortemente, que as 

sFLA2 deste veneno, como a MT-I, sejam componentes importantes para a indução da 

desgranulação dos mastócitos.  

Tomados em conjunto, os dados obtidos no presente estudo mostraram que a MT-I, 

em concentrações não citotóxicas, causa a desgranulação de mastócitos da linhagem RBL-

2H3. Este efeito foi parcialmente dependente da atividade catalítica da MT-I e dependente das 
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fosfolipases A2 citosólica, fosfolipase C e D, mas não da fosfolipase A2 independente de 

cálcio. Ainda, a proteína sinalizadora PI3K está envolvida no efeito da MT-I, enquanto a 

ERK1/2, a p38
MAPK

, a PKC, a MEK, a Junk e as proteínas Gαi e Gαq não contribuem para esse 

efeito. Além disso, o cálcio intracelular, proveniente do retículo endoplasmático, e o 

extracelular, via ativação dos receptores CRAC e LTCC, contribuem para a desgranulação 

dos mastócitos induzida pela MT-I. Além da desgranulação, a MT-I ativou outras funções 

importantes dos mastócitos, como a síntese e liberação de PGE2, a ativação de genes de 

citocinas de resposta Th1 e Th2, aumento do número de vesículas citoplasmáticas e da 

endocitose dependente de clatrina. Ainda, o veneno total da serpente B. asper foi capaz de 

induzir, por ação direta, a desgranulação dos mastócitos, sugerindo que MT-I seja um 

componente importante para este efeito do veneno total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Representação esquemática dos mecanismos de ação da MT-I na desgranulação dos mastócitos 

RBL-2H3 (Desenvolvido por: MSc. Eduardo Osório Frare, 2015). 

 

 

Finalmente, os resultados obtidos neste estudo, devem contribuir para o entendimento 

dos mecanismos de ação de sFLA2s, do grupo IIA, em doenças relacionadas à ativação dos 

mastócitos e para o melhor conhecimento da fisiopatologia da ação local dos venenos 

botrópicos. Neste sentido, este estudo aponta os mastócitos como células relevantes para o 

efeito local grave, característico do envenenamento botrópico e a necessidade de avaliar 

outros aspectos da biologia destas células, além da desgranulação dos mediadores estocados. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

 A MT-Icausa a desgranulação de mastócitos da linhagem RBL-2H3 e este efeito é: 

 

- parcialmente dependente da atividade catalítica da MT-I e dependente da 

proteínaPI3K e dasfosfolipases A2 citosólica, C e D e do cálcio intra e extracelular; 

 

- independente das proteínas ERK1/2, p38
MAPK

, PKC, MEK, Junk, dafosfolipase A2 

independente de cálcio e das proteínas Gαi e Gαq; 

 

 

 Ainda, a MT-I ativa outras funções nos mastócitos, como:  

 

-a síntese e liberação de PGE2; 

- a ativação de genes de citocinas de resposta Th1 e Th2; 

- o aumento do número de vesículas citoplasmáticas e da endocitose dependente de 

clatrina; 
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