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RESUMO 

RANÉIA, P.A.S. Estudo da ativação de inflamassoma por toxinas isoladas de 
venenos botrópicos e modulação da resposta imune. 2018. 151 f. Tese 
(Doutorado em Imunologia) -Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2018. 

A lesão tecidual é um dos efeitos locais descritos nos envenenamentos botrópicos. 

Toxinas isoladas, como: a jararagina (JAR) e bothropstoxina-I (BthTX-I), obtidas dos 

venenos de B. jararaca e B. jararacussu, respectivamente, induzem intensa resposta 

inflamatória e lesão tecidual, porém apresentam diferentes mecanismos de ação. 

Como descrito, a resolução da lesão tecidual envolve a interação entre mecanismos 

de reparo do tecido e o sistema imune. Neste contexto, a resposta inflamatória é 

iniciada por meio da detecção de sinais de dano tecidual agudo devido a distúrbios 

da homeostasia resultantes ou não de agentes microbianos (DAMPs) e/ou por 

reconhecimento de padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs). Uma 

vez induzida, a resposta inflamatória está envolvida tanto no processo de lesão 

visando a eliminação do agente indutor, assim como no reparo tecidual. Diversos 

receptores estão envolvidos no reconhecimento de PAMPs e DAMPs como os 

transmembrânicos representados pelos do tipo Toll, e os citosólicos que 

compreendem complexos proteicos que formam os inflamassomas. Estes complexos 

multiproteicos citosólicos podem participar da indução da resposta imune inata por 

ativação de caspase-1 com consequente liberação de IL-1β, que pode resultar em 

morte celular. Considerando o exposto, o objetivo deste trabalho foi estudar a 

participação de inflamassoma na resposta inflamatória no tecido muscular de injeção 

das toxinas, a capacidade da BthTX-I e JAR de induzir a ativação de inflamassoma 

em macrófagos e os mecanismos moleculares envolvidos nesse processo. O estudo 

da migração de neutrófilos e macrófagos para o músculo gastrocnémio de animais 

C57BL/6 ou deficientes em caspase 1/11 (Caspase 1/11-/-) ou NLRP3 (NLRP3-/-) 

injetados com JAR e BthTX-I permitiu verificar que o inflamassoma NLRP3 participa 

da migração destas células inflamatórias para local de injeção das toxinas. A análise 

da produção de IL-1β nas culturas de macrófagos peritoneais incubados com JAR e 

BthTX-I (6 e 24h) mostrou que somente a BthTX-I foi capaz de induzir a secreção 

desta citocina por um mecanismo dependente de caspase 1/11, ASC e NLRP3 e 

independente de IPAF. A incubação de macrófagos humanos com as toxinas 

permitiu verificar que ambas as toxinas induziram a secreção de IL-1β dependente 

de caspase 1, porém esta produção foi significativamente maior em resposta à 

BthTX-I. Nos macrófagos peritoneais de camundongos observamos a relação entre 

a secreção de IL-1β e morte celular em ensaio de incorporação do brometo de etídio 

nas culturas incubadas com BthTX-I por 24h e não com a JAR. Visto que ambas as 

toxinas injetadas via intramuscular induzem resposta inflamatória intensa, foi 

analisado o efeito delas sobre a viabilidade e secreção de IL-6 e MCP-1 em 

miotubos C2C12. Os resultados mostraram que somente a BthTX-I induz efeito 

miotóxico sobre esta linhagem celular.  Além disso, pudemos verificar que BthTX-I 

induz altos níveis de IL-6 e MCP-1 quando comparados aos obtidos com a JAR. 



Visto que a BthTX-I induziu alta secreção de MCP-1 pelos miotubos C2C12, em 

experimento in vivo realizado em camundongos C57BL/6 ou deficientes em CCR2 

(CCR2-/-) pode ser observada a dependência da interação entre MCP-1 e o CCR2 

para a migração dos macrófagos em resposta a injeção de BthTX-I. Em culturas de 

miotubos incubados com as toxinas pôde ser observada alta liberação de ATP 

induzida pela BthTX-I in vitro. Em outros experimentos foi estudada a capacidade do 

sobrenadante de miotubos incubados com BthTX-I de induzir a secreção de IL-1β 

pelos macrófagos in vitro. Os resultados mostraram a produção de IL-1β nessas 

culturas de macrófagos, assim como a produção desta citocina em macrófagos 

incubados com BthTX-I juntamente com ATP. A hidrólise do ATP no sobrenadante 

da cultura de C2C12 estimulada com BthTX-I aboliu a secreção de IL-1 β pelos 

macrófagos in vitro. Além disso, foi observada a inibição da produção de IL-1β nas 

culturas de macrófagos primados com LPS e incubados com a BthTX-I em 

condições de altas concentrações de KCl sugerindo papel relevante do efluxo de K+ 

na produção de IL-1β induzida pela BthTX-I. Em conjunto, os resultados 

acrescentam novas informações sobre o potencial inflamatório da JAR e BthTX-I, 

quanto à ação destas toxinas em macrófagos, ativação de inflamassoma e células 

musculares.  

 

Palavras-chave: envenenamento botrópico; jararagina; bothropstoxina-I; IL-1; 

MCP-1; inflamassoma; resposta inflamatória; célula muscular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

RANÉIA, P.A.S. Evaluation of the inflammasome activation by toxins isolated 
from bothropic venoms and modulation of the immune response. 2018. 151 f. 
Ph. D. These (Immunology) -Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2018. 

Tissue damage is one of the local effects described in bothropic envenomations. 
Isolated toxins, such as jararhagin (JAR) and bothropstoxin-I (BthTX-I), obtained from 
B. jararaca and B. jararacussu venoms, respectively, induce intense inflammatory 
response and tissue injury, however mediated by distinct mechanisms. As described, 
resolution of tissue injury involves the interaction between mechanisms of tissue 
repair and the immune system. In this context, the inflammatory response is initiated 
by detecting of signs of acute tissue damage due to disorders of homeostasis 
resulting from distinct agents (DAMPs) and / or recognition of pathogens associated 
molecular patterns (PAMPs). Once induced, the inflammatory response is involved 
both in the injury process for the elimination of the pathogenic agent, as well as in the 
tissue repair. Several receptors are involved in the recognition of PAMPs and DAMPs 
as the transmembrane receptors such as the Toll-like, and the cytosolic ones that 
comprise protein complexes - inflammasomes. These cytosolic multiprotein 
complexes may participate in the induction of the innate immune response by 
activation of caspase-1 with consequent release of IL-1β, which may result in cell 
death. Thus, we aimed to study the role of inflammasome on the inflammatory 
response in muscular tissue of JAR and BthTX-I injection, the ability of BthTX-I and 
JAR to induce the activation of inflammasome in macrophages and the molecular 
mechanisms involved in this process. The analyses of the neutrophils and 
macrophages migration in gastrocnemius muscle of C57BL/6 or Caspase 1/11 
(Caspase 1/11-/-) or NLRP3 (NLRP3-/-) deficient mice injected with JAR e BthTX-I 
allow us to verify that NLRP3 inflammasome participates in these cells migration for 
the local of the toxins injection. The detection of IL-1β on supernatants from 
macrophage cultures incubated with JAR or BthTX-I (6 e 24h) showed that only 
BthTX-I was able to induce this cytokine secretion by a mechanism dependent of 
caspase 1/11, ASC and NLRP3 and independent of IPAF. The incubation of human 
macrophages with the toxins demonstrated that both toxins induced IL-1β secretion, 
however this production was significantly higher in response to BthTX-I. On murine 
macrophage cultures it was verified the correlation between the IL-1β secretion and 
the cell death in the incorporation of ethidium bromide assay of cultures incubated 
with BthTX-I during 24h and not with JAR. Since that both toxins injected in the 
muscle induced intense inflammation, it was analyzed the effect of both toxins on the 
viability and the secretions of IL-6 and MCP-1 by C2C12 myotubes. The results 
showed that only BthTX-I induces a myotoxic effect on this cell line. Furthermore, it 
was verified that BthTX-I induces high secretion of IL-6 and MCP-1 when compared 
with those induced by JAR. Considering that BthTX-I induces high levels of MCP-1, 
in in vivo experiment using C57BL/6 and CCR2 deficient (CCR2-/-) mice it was 
observed that the interaction of MCP-1 and CCR2 is essential for the macrophage 
recruitment for the toxin injection. High release of ATP was detected in C2C12 
myotube cultures incubated with BthTX-I but not with JAR. In another experiments it 
was studied the ability of the supernatants of C2C12 myotubes incubated with 
BthTX-I to induce the IL-1β secretion by peritoneal macrophages in vitro. 
 



The results showed the IL-1β secretion in the macrophage cultures as well as the 
cytokne secretion in macrophages incubated with BthTX-I and ATP independent of 
the priming with LPS. The hydrolysis of the ATP on the supernatants of C2C12 
incubated with the BthTX-I abolished the IL-1β production by macrophages in vitro. In 
addition, it was not observed IL-1β production by macrophages primed with LPS and 
incubated with BthTX-I in the presence of high concentration of KCl suggesting a 
relevant role of K+ efflux for this cytokine secretion in response to BthTX-I. Taken 
together, the results show new findings about the inflammatory effect of JAR and 
BthTX-I, concerning about the action of these toxins on macrophages, inflammasome 
activation and muscle cell.  
 
 

 
 

Keywords: Bothrops envenomation; jararhagin; bothropstoxin-I; IL-1β; MCP-1; 
inflammasome; muscle cell; inflammatory reaction. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

1. INTRODUÇÃO 

___________________________________________________________________ 



1.1. Envenenamento Botrópico 

 

Acidentes causados por animais peçonhentos afetam um grande número de 

indivíduos, principalmente em países tropicais, e pode levar a lesões permanentes 

ou morte (Monteiro-Machado et al., 2015). Sua incidência e mortalidade são mais 

altas que outras doenças negligenciadas, como febre hemorrágica induzida por 

dengue, cólera, doença de Chagas, leishmaniose, febre amarela e esquistossomose 

(Williams et al., 2010). 

As serpentes peçonhentas de importância médica da América Latina pertencem 

aos gêneros Bothrops, Crotalus, Lachesis e Micrurus. Dentre eles, o gênero 

Bothrops é responsável pela maioria dos acidentes. A Organização Mundial da 

Saúde estima que globalmente ocorram 2.500.000 acidentes por picadas de 

serpentes e 125.000 mortes por ano (World Health Organization). 

No Brasil, o gênero Bothrops é o principal responsável pelos relatos, causando 

aproximadamente 80% dos acidentes ofídicos (Ministério da Saúde, 2016).  

O envenenamento por picada de serpente é caracterizado, com algumas 

exceções, por dano tecidual proeminente associado a uma série de alterações 

patológicas agudas na área de injeção do veneno (Gutiérrez e Ownby, 2003). Tais 

alterações ocorrem rapidamente após a picada, e dependem da quantidade de 

veneno injetado e tempo de espera para o tratamento com o soro antiofídico (Otero 

et al., 2002; Gutiérrez et al., 2006).  

O envenenamento botrópico é caracterizado tanto por ações locais como 

sistêmicas. Os efeitos locais incluem mionecrose, hemorragia, edema e inflamação, 

enquanto que sistemicamente observa-se coagulopatia, alteração cardiovascular e 

insuficiência renal (Otero et al., 2002; Gutiérrez et al., 2009).  

Muitas dessas patologias como hemorragia e necrose, têm sido associadas com 

a ação das metaloproteinases (Snake venom metalloproteinases- SVMPs) ou 

fosfolipases A2 (PLA2) presentes nos venenos, as quais provocam esses efeitos por 

mecanismos que podem ser diretos ou indiretos (Rucavado et al., 2016). Como já 

descrito na literatura, a ação direta das SVMPs é a hemorragia, resultado da 

degradação proteolítica das principais proteínas da matriz extracelular, enquanto 

que as PLA2s são responsáveis diretamente pela miotoxicidade. Estas toxinas 

também estão diretamente envolvidas na intensa resposta inflamatória observada no 

envenenamento (Gallagher et al., 2005).  



Modelos animais de injeção de veneno total ou toxinas de venenos têm sido 

utilizados para avaliar o dano local, exsudato inflamatório, capacidade neutralizante 

de antivenenos e ainda, os mecanismos envolvidos na patologia resultante do 

envenenamento (Gutiérrez e Rucavado, 2000; Fox e Serrano, 2005; Gutiérrez, 

Rucavado, et al., 2010). Neste contexto, a análise proteômica do exsudato resultante 

da injeção do veneno tem permitido identificar vários mediadores inflamatórios e de 

moléculas de padrão molecular associadas a danos (ou associadas a perigo- 

DAMPs) que induzem e medeiam a resposta inflamatória local (Rucavado et al., 

2016). Alguns DAMPs identificados são derivados da proteólise de proteínas pela 

ação das SVMPs e proteinases endógenas ativadas e outros são resultantes da lise 

celular e do escape de proteínas no exsudato, devido à ação de PLA2 citotóxicas 

presentes no veneno (Escalante et al., 2009). Citocinas e quimiocinas liberadas no 

exsudato também exercem papel relevante na resposta inflamatória no local do 

envenenamento (Mahdavian Delavary et al., 2011). 

Apesar do baixo índice de letalidade, os acidentes botrópicos têm grande 

importância médica, uma vez que podem resultar em sequelas permanentes, como 

perda da função ou amputação do membro afetado (Cardoso et al., 1993). O soro 

antiofídico é utilizado como única terapia específica e eficiente contra vítimas desses 

envenenamentos. Ele é capaz de neutralizar com grande êxito os efeitos sistêmicos, 

porém é pouco eficiente sobre os efeitos locais decorrentes da hemorragia, necrose 

e intensa inflamação (Cardoso et al., 1993; Gutiérrez et al., 2009). 

Os venenos botrópicos são ricos em diferentes classes de toxinas como 

metaloproteinases, serinoproteinases, PLA2, peptídeos potencializadores de 

bradicinina, disintegrinas, L-amino oxidases e lectinas tipo C dentre outras, cujas 

ações determinam o quadro clínico observado nos acidentes (Bjarnason e Fox, 

1994; Kamiguti et al., 1996).  

 

 

 

 

 

 

 



Figura 1- Resumo hipotético dos eventos propostos que ocorrem no tecido injetado              

com veneno de B. asper.  

 
 

         
 
As toxinas de veneno, particularmente SVMPs, PLA2s e hialuronidases, induzem danos 
diretos ao tecido, especialmente necrose aguda da fibra muscular e degradação de 
componentes da matriz extracelular, como os da membrana basal de vasos capilares e 
outras moléculas da matriz, incluindo ácido hialurônico. Ocorre a inflamação aguda, com a 
produção de mediadores que promovem o aumento na permeabilidade vascular, 
recrutamento de células inflamatórias e dor. Esse dano tecidual agudo também está 
associado à liberação de DAMPs, tanto intracelulares quanto extracelulares (Rucavado et 
al., 2016) 
 
 

1.2. Metaloproteinases de venenos de serpentes 

 

As metaloproteinases de venenos de serpentes (SVMPs) compreendem uma 

série de enzimas dependentes de zinco, que são encontradas em grande 

quantidade nos venenos botrópicos (Junqueira-De-Azevedo e Ho, 2002). As SVMPs 

são proteínas estruturalmente relacionadas à metaloproteinases de mamíferos como 

as ADAMs (A Disintegrin And Metalloproteinases) e MMPs (matrix 

metalloproteinases) (Fox e Serrano, 2008).  

As SVMPs organizam-se em multidomínios, o que permite sua classificação em 3  

classes principais: as P-I que contém somente o domínio metaloproteinase; P-II são 

sintetizadas com os domínios metaloproteinase e tipo disintegrina, mas 



frequentemente são encontradas no veneno na forma processada contendo 

somente o domínio disintegrina; e P-III compostas pelos domínios metaloproteinase, 

disintegrina e rico em cisteína e, em raros casos, com a inclusão de um domínio 

lectina tipo-C (Fox e Serrano, 2008). Dentre as classes de SVMPs, P-I e P-III são as 

mais abundantes na maioria dos venenos de serpentes (Moura-Da-Silva e Baldo, 

2012).   

As SVMPs são sintetizadas no citoplasma das células secretórias, transferidas 

para o retículo endoplasmático, em seguida para o complexo de Golgi e 

transportadas para o lúmen da glândula de peçonha por meio de vesículas 

secretórias (Fox e Serrano, 2008). Durante o transporte pelo retículo endoplasmático 

ocorre a remoção do peptídeo sinal e no complexo de Golgi ocorrem as 

modificações pós-traducionais como ativação enzimática devido à remoção do 

segmento pró-proteína (Pro), e clivagem entre os domínios metaloprotease e 

disintegrina, o que permite a geração das diferentes subclasses (PIa, PIIa, PIIb, PIIc, 

PIId, PIIe, PIIIa, PIIIb, PIIIc e PIIId) de SVMPs (Fox e Serrano, 2008). 

     

Figura 2-  Esquema representativo das classes de SVMPs.    

            

P: peptídeo sinalizador; Pro: segmento da pró-proteína, removido durante sua ativação; S: 
espaçador; Proteinase: sequência HEBXHXBGBXH; Dis: domínio disintegrina; Dis-like: 
domínio semelhante à disintegrina; Cys-rich: domínio rico em cisteína; Lec: lectina tipo-C; 
(?): produto processado, mas não identificado na peçonha. (adaptado de Fox e Serrano, 
2008). 
 



 

As SVMPs são responsáveis por grande parte dos efeitos observados nos 

envenenamentos botrópicos como: incoagulabilidade sanguínea, hemorragia, 

edema, hipotensão, inflamação e mionecrose (Rucavado et al., 2002). Estas 

proteínas são também responsáveis pela degradação de proteínas da matriz 

extracelular, resultando na ruptura da integridade das células endoteliais nas 

paredes dos vasos sanguíneos e subsequente hemorragia, que é agravada por 

distúrbios na função plaquetária (Bjarnason e Fox, 1994; Kamiguti et al., 2003). Os 

efeitos das SVMPs ainda comprometem a hemostasia, com a degradação de 

proteínas de coagulação, como fibrinogênio (Kamiguti et al., 1994; Markland, 1998) e 

inibição da agregação plaquetária (Kamiguti et al., 1996). 

         A jararagina (JAR) é a uma metaloproteinase hemorrágica abundante no 

veneno de Bothrops jararaca (Paine et al., 1992). Desde seu isolamento, esta 

proteína tem sido utilizada em vários estudos voltados para o entendimento da ação 

desta toxina nos envenenamentos por B. jararaca (Kamiguti et al., 1991; Paine et al., 

1992; Moura-Da-Silva et al., 1996; Moura-Da-Silva et al., 2008). A JAR é uma 

proteína de cadeia única, de 52 KDa, composta pelos domínios: metaloproteinase, 

tipo-disintegrina e rico em cisteínas, o que a classifica como uma SVMP de classe 

PIII (Paine et al., 1992).  

Dentre as principais atividades biológicas da JAR, destaca-se sua intensa 

atividade hemorrágica (Paine et al., 1992) correlacionada com a degradação de 

componentes plasmáticos (Kamiguti et al., 1994) e inibição da agregação plaquetária 

(Kamiguti et al., 1996). A atividade hemorrágica da JAR também está relacionada 

com a sua capacidade de ligação ao colágeno I e IV via domínio tipo-disintegrina 

(Moura-Da-Silva et al., 2008). 

 

1.3. Fosfolipases de venenos de serpentes 

 

Outro exemplo de envenenamento botrópico é o causado pela serpente B. 

jararacussu, que tem sido estudado desde os anos 1900 devido à sua potente ação 

miotóxica (Brazil, 1909).  

A composição do veneno de B.jararacussu se assemelha à encontrada em 

outros venenos botrópicos, com exceção da maior proporção de PLA2s em relação 



às metaloproteinases. Essas PLA2s desempenham papel relevante na indução da 

mionecrose observada (Gutiérrez & Ownby, 2003; Lomonte et al., 2003). 

As fosfolipases são classificadas em muitos grupos e subgrupos com base 

em suas estruturas (Schaloske e Dennis, 2006). PLA2s de venenos de serpentes  da 

família dos Elapídeos são agrupadas no grupo I, enquanto PLA2s de serpente da 

família dos Viperídeos pertencem ao grupo II, juntamente com as provenientes de 

exsudatos de mamíferos. As PLA2s de ambos os grupos têm, em geral, as mesmas 

características, mas diferem em seu padrão de ligações dissulfeto e a presença de 

uma extensão C-terminal nas PLA2s do grupo II (Gutiérrez et al., 2013).   

As PLA2 exibem várias atividades biológicas, como neurotoxicidade, 

miotoxicidade, cardiotoxicidade, inibição da agregação plaquetária além das 

atividades inflamatória e anticoagulante (Gutiérrez e Ownby, 2003). Essa 

diversidade de atividades das PLA2s é resultante do processo de evolução dos 

genes que codificam essas moléculas associado à uma alta taxa de mutação 

(Chuman et al., 2000), particularmente em regiões que codificam resíduos expostos 

na superfície.  

As PLA2s do grupo II (venenos de viperídeos) podem ser subdivididas em 2 

classes: as PLA2s - Asp49, assim denominadas por possuírem um resíduo de 

aspartato na posição 49, resíduo este essencial para catálise; e as PLA2s Lys49, 

cujo resíduo de aspartato é substituído por um resíduo de lisina na mesma posição, 

e por isso são desprovidas de atividade fosfolipásica (Gutiérrez e Ownby, 2003; 

Lomonte et al., 2003). Ambos os grupos de PLA2s são capazes de induzir 

mionecrose, edema, dor, inflamação, citotoxicidade, neurotoxicidade e efeito 

anticoagulante (Gutiérrez e Ownby, 2003; Lomonte et al., 2003). Exemplos de PLA2s 

miotóxicas incluem as cardiotoxinas presentes em alguns venenos de Elapídeos 

(Duchen et al., 1974), a melitina do veneno de abelha dentre outras (Ownby et al., 

1997). 

Apesar do amplo conhecimento sobre as PLA2 miotóxicas, muitas questões 

relativas ao seu mecanismo de ação não são totalmente compreendidas. Há 

evidência de que as PLA2 miotóxicas de ambos os grupos I e II se ligam a uma 

proteína ainda não identificada na membrana plasmática de células musculares 

(Dixon e Harris, 1996). Após a ligação, as PLA2s desestabilizam a bicamada, 

causando hidrólise enzimática de fosfolípidos de membrana, induzindo mudanças 

drásticas na sua permeabilidade aos íons, promovendo eventos intracelulares que 



culminam em lesão celular irreversível (Gutiérrez et al., 1984b; Gutiérrez e Ownby, 

2003).  

A Lemnitoxina é uma PLA2 isolada do veneno de Micrurus lemniscatus, 

miotóxica e pró-inflamatória do grupo I (Casais-E-Silva et al., 2016), enquanto a 

bothropstoxina-I (BthTX-I) isolada do veneno de B.jararacussu é uma PLA2 

pertencente ao grupo II. Apesar de pertencerem à classes distintas, ambas as 

toxinas causam os mesmos efeitos, como a degeneração muscular quando injetadas 

por via intramuscular e, como são miotoxinas sistêmicas, também atuam em locais 

distantes induzindo rabdomiólise, mioglobinúria e lesão renal aguda (Gutiérrez et al., 

2009).  

Como mencionado, a Bothropstoxina-I (BthTX-I), é uma PLA2 Lys49 isolada do 

veneno de B. jararacussu com massa molecular em torno de 13,7KDa constituída 

por uma única cadeia polipeptídica contendo 121 aminoácidos e 14 pontes dissulfeto 

(Homsi-Brandeburgo et al., 1988; Cintra et al., 1993). Esta miotoxina reproduz os 

efeitos neurotóxico e miotóxico do veneno (Rodrigues-Simioni et al., 1983; Homsi-

Brandeburgo et al., 1988). Ambas as ações são provavelmente responsavéis pelos 

graves efeitos observados nos acidentes por esta serpente (Milani Júnior et al., 

1997; Ribeiro e Jorge, 1997). Assim sendo, apesar de baixa atividade catalítica, a 

BthTX-I induz necrose de fibras musculares, liberação de creatina quinase (Creatine 

kinase-CK) (Homsi-Brandeburgo et al., 1988) e bloqueio da contração muscular em 

tecido nervoso e muscular (Heluany et al., 1992; Rodrigues-Simioni et al., 1995). 

QUEIROZ e colaboradores (Queiroz et al., 1984) mostraram progressiva área de 

necrose e fagocitose de células necróticas dependente da concentração de BthTX-I 

injetada no músculo tibial anterior. Além disso, observaram reparo tecidual total das 

fibras musculares após duas semanas da injeção de baixas concentrações da toxina 

e acentuada fibrose no tecido injetado com altas doses da toxina.  

LANDUCCI e colaboradores (Landucci et al., 1998) demonstraram que a BthTX-I, 

assim como outra PLA2 isolada do veneno de B. jararacussu (BthTX-II), induz edema 

quando injetadas pela via subcutânea na pele ou na pata de ratos, além de 

promover a desgranulação de mastócitos in vivo e in vitro. Os autores descreveram 

ainda, que esse efeito edematogênico é parcialmente inibido em ratos tratados com 

antagonista do receptor de histamina. 

Em outro trabalho, DE CASTRO e colaboradores (De Castro et al., 2000) 

demonstraram que, assim como outras PLA2s de venenos botrópicos, a BthTX-I 



induz a migração de leucócitos mononucleares e em menor proporção de neutrófilos 

e eosinófilos, além da desgranulação de mastócitos na cavidade pleural de ratos. O 

potencial de diferentes PLA2s de venenos assim como da BthTX-I em induzir o 

recrutamento de neutrófilos, liberação de leucotrieno B4 (LTB4) e fator ativador de 

plaquetas (PAF) foram independentes da ação fosfolipásica destas toxinas, no 

entanto  esse efeito parece ser mediado pela ligação com sítios de interação 

heparina/heparana (Gambero et al., 2002). 

Assim como o observado para BthTX-I, atividade miotóxica também foi 

descrita para outras PLA2s de venenos de Bothrops, Agkistrodon, Trimeresurus e 

Crotalus em modelo in vitro de miotubos, com estrutura semelhante ao músculo 

esquelético, diferenciados a partir de mioblastos C2C12 (Lomonte et al., 1998). Esta 

linhagem celular C2C12 (células satélites de camundongo) quando cultivadas in vitro 

apresentam características de mioblastos, que em determinadas condições de 

cultivo fundem-se e diferenciam-se em miotubos multinucleados semelhantes ao 

tecido muscular in vivo (Hansen et al., 2007);(Nishimura et al., 2008).   

 

1.4. Processo inflamatório e reparo tecidual 

 

A regeneração do músculo esquelético é um processo que envolve a 

interação de células miogênicas (satélites), residentes, inflamatórias, vasos 

sanguíneos, nervos e matriz extracelular. Ela começa após a lesão de fibras 

musculares, com a ativação das células satélites localizadas na periferia das fibras 

musculares entre o sarcolema e membrana basal (Grounds, 1991; Hawke e Garry, 

2001; Ciciliot e Schiaffino, 2010). Uma vez que as células miogênicas são ativadas, 

estas se diferenciam em mioblastos que, após vários ciclos de replicação, se fundem 

formando os miotubos multinucleados que, quando amadurecem tornam-se 

miofibras (Schiaffino et al., 2008; Saclier et al., 2013).  

O processo de ativação e proliferação das células satélites em resposta a 

uma injúria é semelhante ao que ocorre no desenvolvimento do músculo fetal (Jung 

et al., 2000; Geissmann et al., 2003; Yona e Jung, 2010). Além disso, a capacidade 

proliferativa destas células é dependente da inervação do músculo, como 

evidenciado por Biswas e Mantovani (Biswas e Mantovani, 2010). Neste trabalho, os 

autores mostraram que a denervação de ratos recém-nascidos com 6 dias de idade 

reduz drasticamente a capacidade proliferativa das células satélites. 



              Durante o processo de regeneração e formação muscular, um grupo de 

fatores transcricionais pertencentes à família MyoD tem um papel central na 

diferenciação das células e formação do tecido. Estes fatores coletivamente 

chamados Myogenic Regulatory Factors (MFRs) incluem: MyoD, Myf-5, miogenina e 

MRF4 (Sassoon et al., 1989). Esses fatores são expressos de forma temporal e 

controlam a expressão dos genes relacionados com o crescimento muscular 

(Kassar-Duchossoy et al., 2004). As células embrionárias com potencial para 

diferenciação em células musculares (células precursoras miogênicas) expressam 

MyoD e Myf-5 e são denominadas de mioblastos (Choi et al., 1990). Essas células 

proliferam, saem do ciclo celular, expressam miogenina e MRF4, que regulam a 

fusão e a diferenciação da fibra muscular (Megeney e Rudnicki, 1995). Uma 

população de mioblastos que se diferenciam mais tardiamente, as células 

miossatélites, é responsável pelo crescimento muscular, que pode ocorrer por 

hiperplasia e hipertrofia das fibras (Crescenzi et al., 1990). As células satélites 

quiescentes não expressam os MRFs, porém, sob a ação de estímulos como fatores 

de crescimento ou citocinas, são ativadas e passam a expressar os MRFs de 

maneira similar ao que ocorre com as células precursoras miogênicas durante a 

miogênese.  

Neste processo de regeneração muscular, trabalhos têm ressaltado a 

participação ativa dos neutrófilos e macrófagos (Arnold et al., 2007). Essas células 

estão envolvidas tanto da fase inflamatória da lesão atuando na remoção de células 

apoptóticas e/ou necróticas como na fase de restabelecimento tecidual via secreção 

de citocinas e fatores de crescimento promovendo a resposta regenerativa local e 

sobrevivência de mioblastos (Martinez-Pomares et al., 2003). 

Macrófagos no local do reparo do tecido lesionado consistem em duas 

populações, ambas têm sua origem na medula óssea (Mahdavian Delavary et al., 

2011). A primeira é o macrófago de tecido "residente" que está presente nos tecidos 

em todos os momentos e, sob estímulos adequados, é capaz de entrar no ciclo 

mitótico. A outra grande população é recém-recrutada e consiste de células 

precursoras hematogênicas, chamadas de monócitos que circulam na corrente 

sanguínea ou são armazenados no baço, prontos para serem recrutados para o  

tecido lesionado  (Jia e Pamer, 2009). Uma vez que os monócitos recém-recrutados 

migram através da parede do vaso, eles liberam enzimas que fragmentam as 

proteínas da matriz extracelular, criando espaço para outros monócitos migrarem 



para o local da lesão. Posteriormente, em reação ao microambiente, os monócitos 

diferenciam-se em macrófagos (Martin e Leibovich, 2005).  

Os macrófagos podem ser classificados em duas subpopulações de acordo 

com seu fenótipo e as funções efetoras que desempenham no contexto da resposta 

imune (Mantovani et al., 2002). A população de macrófagos tipo 1, chamada M1 

(clássicos), apresenta um perfil pró-inflamatório, ou seja, com acentuada atividade 

microbicida, produção de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio e secreção de 

TNF-α, IL-8, IL-1β, IL-6 além de IFN-γ. Estas células apresentam alta expressão da 

enzima óxido nítrico sintase induzível (iNOS), estão principalmente presentes na 

fase inflamatória da reação e envolvidas na eliminação dos agentes patogênicos ou 

células tumorais (Gordon e Taylor, 2005).Por outro lado, a população de macrófagos 

tipo 2, ou seja os M2 (alternativos), apresentam alta expressão da enzima arginase, 

assumem um papel regulador na resposta imune secretando predominantemente IL-

4, IL-10 e TGF-β. Estas células M2 atuam no controle da resposta inflamatória, 

promovem a angiogênese, remodelamento e reparo tecidual (Mantovani et al., 

2004). 

Os fenótipos dos macrófagos mencionados irão influenciar o reparo tecidual de 

diferentes maneiras, dependendo do micro-ambiente em que eles exercem sua 

função. Como ambos os fenótipos de macrófagos são fundamentais para o 

desenvolvimento e reparo do dano, o equilíbrio entre os dois fenótipos torna-se 

importante nas diferentes fases do reparo tecidual. Na fase pró-inflamatória do 

processo de cicatrização, mais macrófagos M1 são necessários para limpar os 

detritos e eliminar possíveis patógenos invasores. Por outro lado, numa fase 

posterior em que ocorre nova formação de tecido, o macrófago M2 pode ter um 

papel mais importante (Mahdavian Delavary et al., 2011).   

 

 

 

 

 

 

 



Figura 3- Mudanças nas populações de células mieloides, expressão de fatores de 

transcrição específicos do músculo e enzimas e proteínas estruturais no músculo 

seguindo o dano tecidual muscular.  

 

                           

PMN: polimorfonucleado (neutrófilos); M1: macrófagos M1; M2: macrófagos M2 (Adaptado 
de (Tidball e Villalta, 2010). 

 

Em vista do exposto, fica clara a relevância de estudos que visam elucidar os 

mecanismos envolvidos no desencadeamento da reação inflamatória em tecido 

muscular lesionado e posterior regeneração tecidual. Em se tratanto de 

envenenamentos, as informações acima citadas ressaltam a importante participação 

das metaloproteinases e PLA2s para o estabelecimento do quadro clínico observado 

no local da picada (Kanashiro et al., 2002; Soares et al., 2004; Doin-Silva et al., 

2009).  

Neste contexto, nós estudamos o processo de lesão e reparo muscular induzidos 

por JAR e BthTX-I em modelo murino, correlacionando o perfil de migração de 

neutrófilos e macrófagos M1 e M2. As análises histológicas dos tecidos musculares 

permitiram verificar intensa hemorragia, desorganização dos feixes musculares com 

a presença neutrófilos nas primeiras horas da injeção da JAR. Em seguida, 

observamos o infiltrado de neutrófilos, seguida de macrófagos com a formação de 

pequenos granulomas e o início do reparo tecidual. Nos períodos mais tardios da 



injeção da JAR, verificamos reparo muscular com pouca área de fibrose. No entanto, 

verificamos que a injeção da BthTX-I resultou em degeneração dos feixes 

musculares, presença de edema e infiltrado mais tardio de neutrófilos seguido de 

macrófagos. Após 28 dias da injeção da BthTX-I verificamos a presença de 

granulomas e fibrose no tecido analisado. Os resultados de citometria de fluxo 

confirmaram a presença de macrófagos M1 (CD11b+/CD68+,CD11b+/IL-12+ e alta 

expressão da iNOS) mais precoce em resposta à JAR em relação à BthTX-I. O pico 

de macrófagos M2 (CD11b+/CD206+ e CD11b+/IL-10+) e a expressão de arginase 

foram também mais precoces em JAR (24-48hs) que BthTX-I. Maior expressão de 

IL-1β, IL-6 e TNF-α foi induzida nos tempos iniciais pós-injeção da JAR em relação à 

BthTX-I. Aumento progressivo de tgf-β foi verificado após a injeção de JAR seguida 

de declínio, enquanto que no grupo BthTX-I houve pico de expressão de tgf-β mais 

tardio. Com relação aos fatores de transcrição envolvidos no reparo tecidual, 

verificamos altos níveis de Pax-7 logo após a injeção da JAR e BthTX-I mais tardio. 

A expressão de MyOD foi verificada tanto no grupo JAR como BthTX-I nos períodos 

iniciais analisados e precedeu à expressão de miogenina que também foi mais tardia 

em resposta à BthTX-I (Ranéia et a.l, 2018 – em preparação).  

Esses resultados em conjunto sugerem, portanto que JAR e BthTX-I induzem 

cinéticas distintas de influxo celular, sendo que no grupo BthTX-I o processo 

inflamatório e de reparo muscular ocorrem mais tardiamente em relação ao 

observado com a JAR. As análises das populações de macrófagos M1 e M2 indicam 

que estas células exercem papel ativo nesse processo regulando tanto a inflamação 

como o reparo tecidual. 

 

1.5.  Ativação da Imunidade Inata 

 

A inflamação é uma resposta aguda a diferentes agentes potencialmente 

patogênicos ou dano tecidual. As células da imunidade inata reconhecem vários 

componentes microbianos evolutivamente conservados chamados de padrões 

moleculares associados a patógenos (Pathogen associated molecular pattern-

PAMPs), tais como lipopolissacarídeos (LPS), lipoproteínas, peptidioglicanos, 

flagelina, dentre outros. Este reconhecimento ocorre por meio da interação com 

receptores de reconhecimento de padrões moleculares (Pattern Recognition 

Receptors - PRRs) como, por exemplo, os do tipo Toll (Toll Like Receptors - TLRs) 



que podem estar expressos na superficie celular ou no interior de endossomos 

(Medzhitov, 2001; Strowig et al., 2012) 

Além disso, outros receptores reconhecem sinais derivados do hospedeiro, 

chamados de padrões moleculares associados ao dano (Damage associated 

molecular pattern - DAMPs), os quais são resultantes de perturbações da 

homeostasia do tecido causada pela presença no local de produtos patogênicos ou 

não (Akira et al., 2006).  

Tendo em conta a variedade de componentes liberados no local da picada 

pela serpente, assim como os danos causados pode-se sugerir que ocorra a 

ativação de das células do sistema imune pela presença de PAMPs ou DAMPs 

resultando na resposta inflamatória local. Corroborando com essa hipótese, Zoccal e 

colaboradores  (Zoccal et al., 2016) propuseram o termo “Padrões Moleculares 

Associados a Venenos” (Venom Associated Molecular Patterns- VAMPs), referindo-

se assim, a proteínas presentes no veneno que, quando introduzidos no hospedeiro, 

são reconhecidos por PRRs resultando em inflamação. 

 Com relação à ativação da imunidade inata por venenos animais, a literatura 

descreve a capacidade de venenos que apresentam composições distintas de 

induzir tanto a resposta inata com inflamação aguda como a imunidade adaptativa 

(Müller, 2010; León et al., 2011). No entanto, os mecanismos moleculares pelo qual 

o sistema imune inato detecta os componentes dos venenos e inicia a resposta 

inflamatória permanecem em estudo. 

PALM e colaboradores (2013) mostraram que a melitina, um peptídeo 

catiônico isolado do veneno de abelha Apis mellifera, é capaz de ativar o 

inflamassoma in vivo e in vitro. Além disso, mostraram que a caspase-1 é 

dispensável para a resposta alérgica ao veneno de abelha, no entanto é essencial 

para o recrutamento dos neutrófilos para o local do envenenamento. Os estudos in 

vivo permitiram verificar que a resposta inflamatória dependente de caspase-1 é 

capaz de proteger os camundongos contra os efeitos patológicos do envenenamento 

(Palm e Medzhitov, 2013).  

Recentemente, Zoccal e colaboradores (2016) demostraram que a inoculação 

intraperitoneal do veneno de escorpião T. serrulatus (Tsv) em camundongos induz a 

ativação do inflamassoma NLRP3, resultando na produção de IL-1β, LTB4 e PGE2, 

edema pulmonar, recrutamento de neutrófilos. Além disso, evidenciaram que a 

ativação do NLRP3 influencia a mortalidade dos animais. Os resultados mostraram 



ainda, que um mecanismo mediado por cAMP é responsável pelo edema pulmonar 

e a mortalidade dos animais tem relação com a IL-1β e eicosanoides. Neste 

mecanismo de ação de eicosanoides, os autores verificaram que o balanço entre a 

ativação das vias das lipoxigenase 5 e cicloxigenase 1 e 2 parece determinar a 

gravidade do envenenamento (Zoccal et al., 2016). Assim sendo, fica evidente que 

venenos de animais peçonhentos induzem potente atividade inflamatória, cuja 

indução pode ser mediada pela ativação de inflamassoma nas células imunes locais. 

Em vista destes estudos e nossos resultados mostrando cinéticas de migração 

celular e padrão de regeneração muscular distintos em resposta à JAR e BthTX-I, 

podemos sugerir que estas observações possam ser resultantes do tipo de 

reconhecimento/interação dessas toxinas pelas células inatas. 

 

1.6. Ativação do Inflamassoma  

 

Em 2002, Tschopp e colaboradores atribuíram o termo inflamassoma para 

descrever um complexo de alto peso molecular presente no citosol de células 

imunes estimuladas que, quando acionados resultam na ativação de caspases 

inflamatórias (Martinon et al., 2002). Trabalhos subsequentes foram essenciais para 

mostrar a complexidade desta plataforma e, assim identificar diferentes 

inflamassomas, tendo como principal diferencial o domínio de reconhecimento de 

padrão (Pattern Recognition Receptor- PRR) de patógenos (PAMPs) ou sinais 

endógenos de perigo no citosol da célula (DAMPs) (Akira et al., 2006; Meylan et al., 

2006; Ting et al., 2008). 

Os complexos inflamassomas são predominantemente formados por 3 

componentes, o primeiro é uma proteína iniciadora que pode ser pertencente à 

família de PRRs, como por exemplo um sensor citosólico da família NOD-LRR 

(Nucleotide binding oligomerization domain- Leucin rich repeats – NLRs), ou à 

família de sensores do tipo PYHIN (pyrin e HIN domain contaning protein); o 

segundo componente pertencente ao inflamassoma é a molécula adaptadora ASC 

que consiste de dois domínios de morte: pirina (Pyrin Domain-PYD) e recrutador de 

caspase (Caspase Activating and Recruitment Domain-CARD) e o terceiro 

componente são as moléculas efetoras pró-caspase 1 ou pró-caspase-11 (Bortoluci 

e Medzhitov, 2010). 



A maioria dos NLRs contém 3 domínios: C-terminal contendo uma sequência rica 

em leucinas (LRR), responsável pelo reconhecimento dos ligantes; domínio central 

do tipo NOD ou NBD crucial para a oligomerização da proteína e uma porção N-

terminal que é responsável pela especificidade das suas interações moleculares e 

pelas funções efetoras. Este último domínio pode ser variável, o que classifica essas 

moléculas em NLRA (NLRs containing the acidic transactivation domain CIITA), 

NLRBs (NLRs containing the baculovirus inhibitory BIR domain), NLRCs (NLRs 

containing the CARD domain) e NLRPs (NLRs containing the pyrin PYD domain) 

(Bortoluci e Medzhitov, 2010).  

Três membros da família NLR têm sido bem caracterizados/descritos e podem 

formar inflamassomas: NLRP1 (também chamado NALP1), capaz de reconhecer a 

toxina letal anthrax, NLRP3 (também conhecido como NALP3) que reconhece vários 

peptídeos de origem microbiana, RNA bacteriano, RNA dupla fita presente em vírus, 

ácido úrico e efluxo celular de potássio, PAMPs e DAMPs; e NLRC4 (ou IPAF) que 

responde à flagelina de bactérias como S. typhimurium e L.pneumophila (Bortoluci e 

Medzhitov, 2010).  

O AIM2 (Absent in Melanoma 2) é um inflamassoma da família PYHIN que 

responde a presença citosólica de DNA do próprio hospedeiro ou exógeno durante 

infecções bacterianas ou virais (Broz e Dixit, 2016). Essas proteínas permanecem 

em estado quiescente em condições fisiológicas, devido ao arranjo conformacional 

do domínio LRR. Após ativação, os receptores recrutam a proteína adaptadora ASC 

através de interações homotípicas PYD-PYD (NLRP3) ou CARD-CARD (NLRP1B e 

NLRC4). O domínio CARD da molécula ASC é necessário para recrutar pró-caspase 

1 para o complexo, embora os receptores NLRP1B e NLRC4 possam também 

recrutar diretamente a pró-caspase 1. Após a sua ativação, a caspase 1 processa a 

pró-IL-β e pró-IL-18 às suas formas maduras e cliva a gasdermina D. Há evidências 

que o fragmento N-terminal da gasdermina D está envolvida na indução da 

piroptose, assim como a liberação de IL-1β e IL-18 maduras pela célula (Kayagaki et 

al., 2015; Shi et al., 2015); (Broz e Dixit, 2016). A piroptose é um tipo de morte 

celular que é iniciada pelas caspases 1 e 11 (em camundongos) que progride para a 

formação de poros na membrana plasmática resultando em morte celular (Broz e 

Dixit, 2016). Diferentemente da apoptose, a piroptose é caracterizada pelo inchaço 

celular, lise e liberação do conteúdo citoplasmático, presumivelmente como 

resultado da formação de poros na  membrana (Fink e Cookson, 2005). Há 



evidências de que seja nesse processo de liberação do conteúdo citoplasmático que 

citocinas inflamatórias como IL-1β, IL-18, IL-33 sejam também liberadas e possam 

atuar na resposta inflamatória (Keller et al., 2008). 

A produção de IL-1 e indução de piroptose mediadas pela ativação de caspase-

1, conforme acima citado, é chamada de via canônica de ativação de inflamassoma. 

No entanto, está descrita a via não canônica do inflamassoma, que é iniciada pela 

ativação da caspase 11 ou 8 (4 ou 5 no humano) que promove a piroptose como 

observado com a caspase-1. No entanto, estas caspases não estão envolvidas na 

clivagem da pró-IL-1β ou pró-IL-18. O inflamassoma não-canônico é estimulado em 

infecções por bactérias Gram-negativas, mas não Gram-positivas, e sinalização via 

IFN do tipo I (revisado por Broz & Dixit, 2016). 

 

 

Figura 4- Principais tipos de inflamassoma. 
 
 

 

(A) NLRP1B, responde a Bacillus anthracis e infecção por Toxoplasma gondii. (B) NLRP 3, 
mostrando que o efluxo de potássio é um evento comum que está associado a uma 
diversidade de estímulos. (C) NLRC4 funcionam como receptores diretos para a flagelina 
bacteriana e as subunidades de agulha e haste do sistema de secreção tipo 3 (T3SS). (D) 
AIM2 detecta DNA de fita dupla do hospedeiro ou microbiano no citosol (adaptado de Broz e 
Dixit, 2016). 



 

Como mencionado, a ativação e a formação do inflamassoma pode ser mediada 

por inúmeros ligantes endógenos e exógenos induzindo a produção de citocinas pró-

inflamatórias (Davis et al., 2011; Strowig et al., 2012). Estas citocinas atuam no 

recrutamento de populações celulares para o sítio da infecção/inflamação, controle 

de infecção e reparo tecidual (Martinon e Tschopp, 2007; Franchi, Eigenbrod, et al., 

2009).  

Neste contexto, experimentos realizados com camundongos deficientes em 

determinados genes que codificam moléculas associadas a esses complexos têm 

sido essenciais para determinar o papel deles na defesa do hospedeiro à diferentes 

patógenos e controle da resposta inflamatória. Assim sendo, esses estudos têm 

destacado a participação dos mecanismos efetores do inflamassoma, como a 

piroptose e a liberação de IL-1β e IL-18 nestes processos. No entanto, também há 

evidências de uma correlação entre a ativação desregulada do inflamassoma e o 

desenvolvimento de doenças autoimunes, inflamatórias, metabólicas e 

neurodegenerativas (Broz e Dixit, 2016). Esse conjunto de informações evidencia 

portanto, a complexidade destas plataformas protêicas, assim como sua possível 

participação nas respostas do sistema imune que são elicitadas.  

 

1.7. Inflamassoma NLRP3 e seus mecanismos efetores 

 

Dentre os inflamassomas descritos, o complexo NLRP3 é o melhor caracterizado. 

A ativação deste NLR, que leva ao recrutamento dos componentes ASC e caspase-

1 (Martinon e Tschopp, 2007), pode ser resultante de estímulos diversos, como por 

exemplo: ATP extracelular, toxinas formadoras de poros (Mariathasan et al., 2006), 

cristais de urato (Martinon et al., 2006), amianto e sílica (Dostert et al., 2008) e LPS 

(Mariathasan et al., 2006; Kanneganti et al., 2007). No entanto, o mecanismo pelo 

qual NLRP3 detecta esta diversidade de sinais é desconhecido, uma vez que não 

estão estruturalmente relacionados (Franchi, Warner, et al., 2009).  

Muitos trabalhos demonstraram a correlação direta entre a ativação do NLRP3 

com a indução de piroptose (Carson e Ribeiro, 1993; Baron et al., 2015). No entanto, 

pouco se sabe sobre as características e mecanismos que regulam este tipo de 

morte celular e seu envolvimento na patogênese de doenças inflamatórias (Satoh et 

al., 2013). 



A formação do inflamassoma NLRP3 requer dois sinais. O primeiro sinal irá 

ativar alguma via transcricional, como por exemplo, a do fator de transcrição NF-kB 

(Nuclear Factor Kappa B), o qual pode ser oriundo de moléculas microbianas e é 

necessária para a regulação positiva do próprio NLRP3 e a produção de citocinas 

alvo pelo inflamassoma, como a pró-IL-1β. O segundo sinal irá ativar a 

oligomerização direta pela ativação de pró-caspase 1, que pode ser fornecido pelos 

vários estímulos acima citados incluindo o ATP (Eltzschig et al., 2012).  

 A ATP desempenha um papel amplamente reconhecido na defesa do 

hospedeiro, atuando como um DAMP, assim como diferentes moléculas que são 

normalmente sequestradas intracelularmente e liberadas após dano celular. Uma 

vez no espaço extracelular, DAMPs ativam o sistema imunológico por interação com 

receptores específicos. O P2X7R é unanimemente reconhecido como o principal 

sensor para o ATP durante a inflamação e um gatilho principal das fases iniciais da 

resposta imune, mediando a maturação e secreção de IL-1β (Ferrari et al., 2006). 

Assim sendo, a ligação de ATP nos receptores P2X7 provoca a abertura de canais, 

depleção intracelular de potássio e oligomerização de NLRP3, seguida por 

oligomerização de ASC e finalmente a formação do inflamassoma NLRP3. Então, o 

inflamassoma induz auto-clivagem da pró-caspase-1 em sua forma ativa, que cliva a 

pró-IL-1 β em sua forma biologicamente ativa (IL-1β madura) (Tschopp e Schroder, 

2010). 

O ATP intracelular é liberado após o estresse celular e/ou ativação e 

sinalização purinérgica e tem sido demonstrada a sua capacidade de modular a 

inflamação e imunidade (Antonioli et al., 2013); (Eltzschig et al., 2012). No espaço 

extracelular, sob a ação de ectoenzimas o ATP é hidrolisado de um modo gradual 

para fosfato de adenosina (ADP), monofosfato de adenosina (AMP) e adenosina 

(Eltzschig et al., 2012). Há relatos que essa adenosina derivada de ATP e sua 

subsequente sinalização através dos receptores P1 apresenta papel benéfico em 

algumas doenças. No entanto, tem sido observado que durante a lesão tecidual 

níveis elevados de adenosina promovem a cicatrização com fibrose em diferentes 

órgãos como; pulmões, fígado, pele e rim (Karmouty-Quintana et al., 2013).  

O receptor P2X7 (P2X7R) é expresso em todas as células imunes e 

inflamatórias e é regulada positivamente durante a inflamação. Células do eixo 

monócito / macrófago, incluindo células dendríticas, microglia e osteoclastos, são as  

linhagens de células imunes onde a atividade de P2X7 tem sido melhor 



caracterizado, no entanto este receptor também é expresso por T e linfócitos B, 

mastócitos e células natural killer (Adinolfi et al., 2018) . 

No final dos anos 90, a clivagem de caspase -1 e maturação de IL-1β foram 

primeiramente associadas ao efluxo de K+ dependente de ATP (Perregaux e Gabel, 

1994; Ferrari et al., 1997). Nas décadas seguintes, vários trabalhos demonstraram 

agregação do inflamassoma dependente de P2X7R quase em todos tipos de células  

do sistema imune (Englezou et al., 2015). As citocinas pró-inflamatórias secretadas 

após a ativação de P2X7 incluem não apenas IL-1β e IL-18, mas também IL-6 e IL-

1α, embora através de uma via independente de inflamassoma (Englezou et al., 

2015) 

Baron e colaboradores (Baron et al., 2015) mostraram, pela primeira vez, que 

a adenosina extracelular é capaz de ativar o inflamassoma NLRP3 de duas 

maneiras: interagindo com receptores de adenosina, quando em concentrações 

nano/micromolares ou através da captação celular por transportadores de 

nucleosídeos em situações de concentrações milimolares. Portanto, estas 

observações fornecem bases moleculares sobre os mecanismos de ativação do 

inflamassoma NLRP3 e perspectivas para o desenvolvimento de estratégias 

terapêuticas para controlar a inflamação.  

As citocinas da família IL-1β, IL-18 e IL-33 desempenham importante papel na 

modulação da resposta imune adaptativa (Yoshimoto et al., 2000; Dunne e O'neill, 

2003), IL-1β e IL-18 são importantes citocinas que promovem a inflamação e 

coordenam a resposta imune inata e adaptativa (Dinarello, 2009). Ambas são 

liberadas de forma independente do retículo endoplasmático e do complexo de 

Golgi, no entanto, ainda não é compreendido como a IL-1β é liberada pela célula. 

Microvesículas, exossomos, autofagia e lisossomos têm sido propostos para explicar 

esse mecanismo de secreção da IL-1 β. Assim, a IL-1β e IL-18 podem ser alarminas 

exclusivas que requerem a clivagem mediada por caspase-1 para se tornar 

biologicamente ativas. O processamento da IL-1  pode ser dependente da caspase-

1 via ativação do inflamassoma, como já mencionado (Martinon et al., 2009) e 

independente desta protease, via serino-proteases derivadas de neutrófilos ou 

proteases libertadas pelos microrganismos invasores (Dinarello et al., 1982). 

Portanto, a secreção de IL-1β pelos neutrófilos, por exemplo é independente de 

piroptose (Chen et al., 2014). A IL-1β induz a expressão das enzimas COX-1 e iNOS 



com a produção de mediadores lipídicos e NO causando vasodilatação e ativação 

de linfócitos T e macrófagos (Arend et al., 2008). 

 IL-18 é um fator indutor da produção de IFN-γ por macrófagos estimulados 

por microorganismos ou produtos bacterianos e, portanto esta citocina é 

considerada o elo da imunidade natural e adaptativa (Martinon et al., 2009).  

IL-1 também é considerada como uma citocina inflamatória atuando como 

uma alarmina, porém em contraste com a IL-1 β pouco se sabe sobre mecanismos 

que precedem a sua secreção. No entanto, foi mostrado que agonistas que ativam o 

inflamassoma NLRP3, tais como o cristal de ácido úrico ou a nigericina induzem 

clivagem e secreção de IL-1α. Dependendo do tipo de agonista de NLRP3, a 

liberação de IL-1α é inflamassoma NLRP3 /caspase-1 dependente ou independente, 

mas em ambos os casos o processamento de IL-1α depende da atividade da 

protease calpaína, uma cisteína protease ativada pelo cálcio associada à membrana 

plasmática, que é responsável pela clivagem do precursor da IL-1α em uma 

molécula madura (Yazdi et al., 2010).  

A IL-33 é produzida como precursor proteico inativo que, quando clivado pela 

caspase-1, resulta na forma ativa da molécula. Esta citocina foi inicialmente 

identificada como proteína nuclear (nuclear factor) associada à célula endotelial 

especializada (HEVs) e com localização subcelular semelhante ao precursor IL-1α. 

IL-33 se liga ao receptor da família T1/ST2 estimulando mastócitos e os linfócitos a 

produzir citocinas com perfil Th2 (Arend et al., 2008). 

A piroptose é, portanto uma morte celular induzida dependente da ativação de 

inflamassoma e caspase-1 com fragmetação do DNA e condensação nuclear como 

na apoptose, entretanto tem como principal característica a secreção de mediadores 

inflamatórios como IL-1β, IL-18, IL-33 envolvidas na resposta inflamatória (Keller et 

al., 2008). 

Lima-Junior e colaboradores (Lima-Junior et al., 2013) mostraram que a 

resistência à infecção por Leishmania envolve a ativação NLRP3 com consequente 

secreção de IL-1β seguida de produção de óxido nítrico (NO).  

Estudo realizado por EISENBARTH e colaboradores permitiu demonstrar que o 

adjuvante hidróxido de aluminio (Alum) ativa NLRP3 resultando na secreção de IL-1 

e aumenta a resposta imune adaptativa. Esses autores sugerem, portanto que a 

atividade adjuvante do hidróxido de alumínio está correlacionada com sua 

capacidade de ativar NLRP3 (Eisenbarth et al., 2008). 



Com relação ainda, à produção de IL-1β, IL-18 e piroptose, He e colaboradores 

(He et al., 2015) mostraram que a gasdermina D (GSDMD) participa do complexo 

inflamassoma e é requerida para piroptose e pode participar da secreção de IL-1β, 

porém não é essencial para o processamento desta citocina. Neste sentido, os 

autores mostraram que GSDMD é recrutada pelo NLRP3 com a mesma cinética da 

caspase-1 após as células serem primadas com LPS e incubadas com nigericina.  

Os trabalhos relatados acima revelam, portanto, que os inflamassomas estão 

envolvidos no reconhecimento de diferentes estímulos como os patógenos, danos 

teciduais/celulares ou moléculas com diferentes atividades biológicas e consequente 

geração de resposta inflamatória. No entanto, os mecanismos envolvidos na 

ativação dos inflamassomas e efeitos resultantes na geração da resposta imune 

ainda não estão completamente elucidados. Portanto, essas observações 

fundamentam os estudos voltados para o esclarecimento desse processo de 

ativação de inflamassoma em resposta à diferentes estímulos, como componentes 

de venenos de serpentes, e geração da resposta inflamatória.  

Em se tratando de envenenamentos ofídicos, o entendimento dos 

mecanismos que medeiam a reação local inflamatória pode auxiliar no 

desenvolvimento de estratégias terapêuticas para o tratamento destes acidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONCLUSÃO 

___________________________________________________________________  



Com os dados obtidos neste projeto, podemos sugerir que: 

 

 BthTX-I e JAR induziram in vivo a migração de neutrófilos e 

macrófagos em camundongos WT e que a ausência da caspase 1/11 e 

NLRP3 interferiram nesse processo;  

 BthTX-I induz a secreção de IL-1β nos macrófagos peritoneais murinos, 

bem como a ativação de caspase-1; 

 BthTX-I promove a produção de IL-1β em culturas de 

monócitos/macrófagos humanos; 

 O inflamassoma NLRP 3 está envolvido na produção de IL-1β induzida 

pela BthTX-I e efluxo de K+ participa desse processo;  

 A JAR, nas concentrações estudadas, não induz a produção de IL-1β 

por macrófagos peritoneais; 

 BthTX-I foi capaz de induzir atividade miotóxica em células C2C12, 

evidenciada pela indução de CK, LDH e análise morfológica por 

microscopia eletrônica de varredura; 

 BthTX-I promoveu a liberação de IL-6 e MCP-1, enquanto JAR induziu 

a produção de MCP-I pelas células C2C12; 

 JAR induz a produção de MCP-1 por miotubos C2C12, porém exerce 

efeito proteolítico sobre essa quimiocina de maneira dependente da 

dose e tempo;  

 BthTX-I é capaz de induzir a liberação de ATP em células C2C12 ;  

 A ação da BthTX-I sobre miotubos promove a ativação de 

inflamassoma em macrófagos; 

 Ambas as toxinas não induzem a produção de óxido nítrico (NO) em 

culturas de células C2C12; 

 O receptor CCR2 é essencial para migração de macrófagos no foco 

inflamatório induzido por BthTX-I. 

 

 

 

 

 

 



Figura 27 – Modelo proposto de ativação do inflamassoma NLRP3 por BthTX-I.      

 

           

 
Um modelo esquemático para a ativação do inflamassoma NLRP3 em resposta a BthTX-I. A 
ativação de NLRP3 levando à secreção de IL-1β é desencadeada por vários estímulos. 
Diversos padrões moleculares associados a patógenos (PAMP) e ou padrões moleculares 
associados ao dano (DAMP) estimulam duas etapas que ativam o inflamassoma NLRP3.  
Em nosso modelo, propomos a ativação do sinal 1 pelo priming com LPS, que leva à 
expressão do gene pró-IL-1β e à produção da proteína pró-IL-1β através da via de 
sinalização do receptor Toll-like (TLR) -MyD88- NF-κβ. O sinal 2 é fornecido pela toxina 
BthTX-I e é um passo crítico na ativação do inflamassoma. Estes sinais ou agonistas 
desencadeiam a montagem de um complexo macromolecular através do recrutamento de 
ASC e pró-caspase-1 a NLRP3. Em nosso modelo, a BthTX-I via sua ação miotóxica nas 
células musculares, induz a liberação de DAMPs, como por exemplo o ATP, resultando na 
ativação autócrina do receptor P2X7, seguido pela liberação de efluxo de K+. As múltiplas 
vias ativam o inflamassoma NLRP3, desencadeando a ativação de caspase-1 e secreção de 
IL-1β. ( Adaptado de (Yang et al., 2012). 
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