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RESUMO

MATSUBARA, M. H. Mecanismos moleculares envolvidos na produção de prostaciclina
induzida pela fosfolipase A 2 do veneno de Crotalus durissus terrificus em células endoteliais:
repercussão na atividade anti-inflamatória. 2015. 154 f. Tese (Doutorado em Imunologia) Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.

Neste estudo foram avaliados os efeitos da subunidade CB, uma fosfolipase A 2 (FLA 2 )
isolada do veneno de Crotalus durissus terrificus, em células endoteliais de microcirculação de
ratos, em cultura, quanto: 1) à biossíntese de prostaciclina e mecanismos envolvidos e 2) aos
mecanismos inibitórios sobre moléculas de adesão. Quanto à biossíntese de prostaciclina, foram
investigados: i) a participação das ciclooxigenases-1 e -2 (COX-1 e COX-2), da prostaciclina
sintase (PGIS) e do fator de transcrição NF-κB e ii) a participação das proteínas quinases
p38MAPK MEK1/2, ERK1/2, JNK, das FLA 2 intracelulares citosólica (cFLA 2 ) e independente de
cálcio (iFLA 2 ), do receptor IP da PGI 2 , adenilato ciclase e PKA. Os resultados mostraram que a
inibição farmacológica da COX-1 e PGIS, mas não de COX-2, ou do NF-kB, reduziu o efeito
estimulatório da subunidade CB sobre a biossíntese de PGI 2 . As proteínas MEK1/2 e ERK1/2,
mas não p38MAPK ou JNK, são relevantes para este efeito. Ainda, a cFLA 2 , mas não a iFLA 2 é
essencial para a produção de PGI 2 . A inibição do receptor IP, da adenilato ciclase, ou da PKA,
não modificaram a liberação de PGI 2 induzida pela CB. Ainda, a subunidade CB não alterou os
níveis basais de COX-1 e não induziu a expressão de COX-2, porém, aumentou o teor proteico
da PGIS. Quanto à ação inibitória da CB, em células endoteliais, foram avaliados: i) os efeitos
na expressão proteica das moléculas de adesão VCAM-1, ICAM-1 e PECAM-1 e expressão
gênica de VCAM-1 e ICAM-1, induzidas por LPS; ii) a participação dos receptores PPAR
(isoformas alfa, beta/delta e gama), do receptor IP, da adenilato ciclase, PKA e da prostaciclina
no efeito inibitório da CB sobre a expressão das moléculas de adesão e iii) os efeitos na
expressão gênica das citocinas TNF-alfa e IL-6, induzida pelo LPS. Os resultados demonstraram
que a CB inibiu a expressão proteica de ICAM-1 e VCAM-1, mas não de PECAM-1, induzida
pelo LPS. A CB reduziu a transcrição gênica das ICAM-1 e VCAM-1, e este deve ser um dos
mecanismos da inibição da expressão proteica destas moléculas. A inibição farmacológica do
PPAR mostrou que as isoformas alfa e beta/delta, mas não gama, são relevantes para o efeito da
CB na expressão de ICAM-1. Quanto à VCAM-1, nenhuma isoforma do PPAR está envolvida.
Ainda, a via autócrina da prostaciclina (receptor IP, adenilato ciclase e PKA) está envolvida no
efeito inibitório da CB, mas apenas para molécula ICAM-1. A inibição da PGIS reverteu o efeito

inibitório da CB sobre a expressão de ICAM-1, mas não VCAM-1, indicando a importância da
PGI2 para a atividade anti-inflamatória da CB no endotélio. Adicionalmente, a CB inibiu a
transcrição gênica das citocinas inflamatórias TNF-alfa e IL-6, induzida pelo LPS. Este efeito
deve contribuir para a atividade inibitória sobre a expressão de ICAM-1 e VCAM-1. Este estudo
evidenciou a participação de importantes vias na ação inibitória da FLA 2 crotálica em um evento
fundamental da resposta inflamatória e trouxe a melhor compreensão das atividades biológicas
desencadeadas por este componente do veneno de Crotalus durissus terrificus, em células
endoteliais.

Palavras-chave: Veneno de serpente. Crotalus durissus terrificus. Fosfolipase A 2 . Células
endoteliais. Prostaciclina. Inflamação.

ABSTRACT

MATSUBARA, M. H. Molecular mechanisms involved in the prostacyclin release induced by
Crotalus durissus terrificus phospholipase A 2 in endothelial cells: role in anti-inflammatory
activity. 2015. 154 p. Ph. D. Thesis (Immunology) - Instituto de Ciências Biomédicas,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.

In this study the effect of CB subunit, a phospholipase A 2 (PLA 2 ) isolated from Crotalus
durissus terrificus (Cdt) snake venom, in cultured endothelial cells was investigated, with focus
on: i) biosynthesis of prostacyclin (PGI 2 ) and related mechanisms, and ii) inhibitory mechanisms
on expression of ICAM-1, VCAM-1 and PECAM-1 adhesion molecules. Results showed that
cyclooxygenase-1 (COX-1), PGI2 synthase (PGIS), cytosolic PLA 2 , ERK1/2 and MEK1/2, but
not cyclooxygenase-2 (COX-2), NF-kB transcription factor, p38MAPK, JNK, calcium-independent
PLA 2 , IP receptor, cyclase adenylate nor protein kinase A (PKA), are involved CB-induced PGI2
biosynthesis. In addition, CB subunit up-regulated PGIS, but not COX-1 nor COX-2 protein
levels. Moreover, CB subunit was able to inhibit LPS-induced ICAM-1 and VCAM-1, but not
PECAM-1 protein expression. PPAR (peroxisome proliferator-activated receptor) -alpha and beta/delta isoforms, IP receptor, cyclase adenylate, PKA and PGI 2 , but not PPAR-gamma
isoform, are essential for CB-induced inhibition of LPS-induced ICAM-1 protein expression.
Furthermore, CB inhibited LPS-induced gene expression of ICAM-1, VCAM-1, (tumor necrosis
factor-alpha) TNF-α and interleukin-6 (IL-6). Inhibition of these cytokines by CB may be related
to down regulation of both VCAM-1 and ICAM-1 seen in endothelial cells incubated with this
venom PLA 2 .
Keywords: Snake venom. Crotalus durissus terrificus. Phospholipase A 2 . Endothelial cells.
Prostacyclin. Inflammation.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Veneno e toxinas de Crotalus durissus terrificus

A fauna ofídica, de interesse médico no Brasil, está representada por três famílias: família
Viperidae, à qual pertencem os gêneros Bothrops, Crotalus e Lachesis, a família Elapidae,
representada pelo gênero Micrurus e a família Colubridae, representada pelas serpentes do
gênero Philodryas e Clélia (AZEVEVEDO-MARQUES, 2003; FUNASA, 2001; MINISTÉRIO
DA SAÚDE, 1999). No país, existem aproximadamente 260 espécies de serpentes catalogadas, e
destas, apenas 69 espécies são consideradas peçonhentas (FEITOSA et al., 1997; PINHO et al.,
2000). Devido ao alto índice de acidentes ofídicos no Brasil, o envenenamento ofídico é
considerado um problema de saúde pública.
De acordo com os dados acessados no endereço eletrônico do SINAN (Sistema de
INformação de Agravo de Notificação), durante o período compreendido entre 2013-2015,
ocorreram 53.486 acidentes ofídicos no Brasil. Apesar das serpentes do gênero Bothrops serem
responsáveis por 38.084 desses acidentes (71,2% do total), o índice de letalidade dessas
serpentes é de apenas 0,41%. O gênero Crotalus, nesse mesmo período, foi responsável por
3.715 acidentes ofídicos (6,94% do total), porém, com índice de letalidade significativamente
maior (0,75%). Por outro lado, as médias históricas dos acidentes causados pelo gênero Crotalus
apresentam índices ainda mais elevados no país. Os levantamentos do Ministério da Saúde
(1999) e da Funasa (2001) demostraram que as serpentes do gênero Crotalus são causadoras de
aproximadamente 7,7% dos acidentes ofídicos no Brasil, destacando-se das demais, por
causarem acidentes com o maior índice de letalidade (1,87%).
No Brasil, o gênero Crotalus inclui as serpentes popularmente conhecidas como
cascavéis e são representadas, predominantemente, pela serpente Crotalus durissus terrificus
(Cdt), encontrada nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande
do Sul e algumas áreas de Mato Grosso, Rondônia e Pará. Os envenenamentos causados por
estas serpentes são caracterizados por três atividades de importância clínica: neurotóxica,
miotóxica e coagulante (AZEVEVEDO-MARQUES, 2003; ROSENFELD, 1971). O quadro
clínico do acidente crotálico caracteriza-se por manifestações sistêmicas, visto que os sintomas
locais são pouco expressivos, com pouca ou ausência de dor, edema discreto e, raramente,
eritema (AZEVEDO-MARQUES et al., 2003).
No que se refere às manifestações sistêmicas, o quadro neuroparalítico aparece
precocemente, caracterizando-se por ptose palpebral, diplopia, oftalmoplegia e flacidez da
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musculatura da face - facies neurotóxica - (ROSENFELD, 1971). Ainda, ocorrem manifestações
miotóxicas, evidenciadas por mialgia intensa e rabdomiólise generalizada, que levam ao aumento
das enzimas musculares no soro e à mioglobinúria (AZEVEDO-MARQUES et al., 1985, 1987,
2003; CUPO et al., 1990). Estes efeitos, associados a fatores como a desidratação e hipotensão
arterial, contribuem para a instalação de insuficiência renal aguda (PINHO et al., 2000;
ROSENFELD, 1971). Além disso, as alterações da coagulação sanguínea são relevantes e foram
observadas em 50% dos pacientes atendidos no hospital Vital Brazil, no período de 1974 a 1990
(JORGE; RIBEIRO, 1992). Nestes, foram observados incoagulabilidade sanguínea ou aumento
no tempo de coagulação, resultante do consumo de fibrinogênio, promovido por uma enzima
trombina-símile, presente no veneno (AZEVEDO-MARQUES et al., 2003).
A partir de modelos experimentais in vivo e in vitro, foi demonstrado que o veneno
crotálico inibe funções de macrófagos, a migração celular para o foco inflamatório, edema de
pata em camundongos e síntese de imunoglobulina G (IgG), além de induzir efeitos microbicida
e analgésico (BRIGATTE et al., 2001; CARDOSO; MOTA, 1997; GIORGI et al., 1993;
NUNES et al., 2007; PICOLO et al., 2000; SAMPAIO et al., 2001; SOUSA-e-SILVA et al.,
1996). De modo geral, as atividades biológicas do veneno de Crotalus durissus terrificus,
observadas em modelos experimentais e no envenenamento, são de caráter sistêmico. Neste
contexto, chama a atenção o fato de não existirem na literatura, estudos específicos sobre as
atividades do VCdt e/ou de seus componentes isolados em células endoteliais. Este tipo celular
constituiu a camada de revestimento interno dos vasos sanguíneos, conhecida também como
endotélio. Estudos neste sentido são relevantes, uma vez que o endotélio é um tecido
metabolicamente ativo, com função protetora do sistema cardiovascular, que possui papel
fundamental na manutenção da função circulatória, através do controle de parâmetros
fisiológicos, como a coagulação, a permeabilidade e o tônus vascular.
As ações biológicas causadas pelo veneno da cascavel sul-americana são atribuídas às
ações de várias toxinas: crotamina, convulxina, giroxina e crotoxina, sendo que esta última
representa cerca de 65% do veneno total. Além destes componentes, o veneno de Crotalus
durissus terrificus (VCdt) contém peptídeos e enzimas, como a L-aminooxidase, enzima
trombina-símile, fosfodiesterases, atividade de calicreína do tipo tissular e NAD-hidrolase, que
desencadeiam importantes efeitos bioquímicos, farmacológicos, tóxicos e imunológicos
(BERCOVICI, 1987).
A crotamina é um polipeptídeo básico, composto de 42 aminoácidos unidos por 3 pontes
dissulfídicas e massa molecular de 4,8 kDa (MOURA-GONÇALVES; ARANTES, 1956). Esta
toxina pertence à família das SBPM (Small Basic Polypeptide Myotoxins), as quais possuem a
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capacidade de penetração intracelular, através de mecanismos independentes de gasto energético,
por interação com proteoglicanos, como o sulfato de heparan (HAYASHI et al., 2008;
NASCIMENTO et al., 2007; OGUIURA et al., 2005). A injeção intraperitoneal desta toxina, em
camundongos, causa paralisia e extensão das patas posteriores, podendo o animal se restabelecer
desta incapacidade ou evoluir para a morte, devido à paralisia respiratória (MOUSSATCHÉ;
DUARTE-VIEIRA, 1953). A crotamina é geralmente encontrada nos venenos de cascavéis do
Brasil e da Argentina (MOURA-GONÇALVES; ARANTES, 1956). De outra parte, a
convulxina é uma glicoproteína que representa cerca de 5% do peso do veneno, apresenta massa
molecular em torno de 68 kDa, sendo constituída por estruturas heterodiméricas associadas por
pontes dissulfídicas (BERCOVICI, 1987; MARLAS, 1985). Sua ação letal depende da via de
inoculação, sendo extremamente tóxica quando injetada pela via intravenosa (PRADOFRANCESCHI; VITAL-BRAZIL, 1981). Esta toxina é capaz de agregar e lisar plaquetas,
ligando-se, com alta afinidade, a um pequeno número de sítios plaquetários, por mecanismo
dependente de íons cálcio, fibrinogênio, adenosina difosfato, tirosina quinase e da fosfolipase C
gama-2 (FRANCISCHETTI et al., 1997; SANO-MARTINS; DAIMON, 1992). A giroxina,
isolada por Barrio (1961), é um componente tóxico, não-letal do veneno crotálico, que age sobre
o sistema nervoso central, causando a síndrome da lesão labiríntica em camundongos e
provocando movimentos circulatórios do corpo, ao longo do eixo longitudinal. Esta toxina
apresenta massa molecular que varia entre 33 e 35 kDa, tem ação coagulante sobre o
fibrinogênio em plasma de mamíferos e exerce atividade do tipo-trombina (SEKI et al., 1980).
A crotoxina (CTX) é o componente majoritário do veneno de Crotalus durissus terrificus
e constitui 65% do seu peso total. O seu isolamento foi descrito por Slotta e Fraenkel-Conrat, em
1938. A CTX é um heterodímero; uma de suas subunidades, de interesse neste estudo, é
composta por uma fosfolipase A 2 alcalina, com atividade enzimática elevada porém, pouco
tóxica, denominada crotoxina básica (ou subunidade CB) e a outra subunidade, por um
polipeptídeo de caráter ácido, desprovido de atividade enzimática, conhecida como crotapotina
ou crotoxina ácida (CA) (BON, 1988; BREITHAUPT, 1976; HENDON; FRAENKELCONRAT, 1971; RÜBSAMEN et al., 1971).
A subunidade CA é composta por três cadeias peptídicas (A, B e C), unidas por sete
pontes dissulfeto, constituídas de 40, 34 e 14 resíduos de aminoácidos, respectivamente. Esta
subunidade é gerada a partir do mesmo precursor fosfolipásico formador da subunidade CB,
sendo denominada, neste estágio, de pro-CA. Acredita-se que o RNA mensageiro, codificante
para cada uma das subunidades da CTX, seja resultante de um splicing alternativo, a partir de um
único gene (BOUCHIER et al., 1991; BREITHAUPT et al., 1974). A subunidade CB, pertence
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ao grupo das β-neurotoxinas e é responsável pela atividade enzimática da crotoxina (AIRD et al.,
1986; RÜBSAMEN et al., 1971). Esta subunidade possui massa molecular de 14 kDa e consiste
em uma cadeia polipeptídica, de 123 aminoácidos, que formam estruturas globulares, unidas por
sete pontes dissulfeto (AIRD et al., 1986; FRAENKEL-CONRAT et al., 1980). A CB é
classificada como uma miotoxina com propriedade neurotóxica e estrutura de fosfolipase A 2
(LOMONTE et al., 2003).
As subunidades CA e CB associam-se espontaneamente, de modo não covalente, na
proporção 1:1, formando o complexo CTX em sua forma nativa, com elevado poder letal
(BREITHAUPT, 1976). Várias isoformas das subunidades CA e CB foram descritas e atribuídas
a modificações pós-traducionais ou à expressão de diferentes RNA mensageiros (FAURE et al.,
1991, 1994; HERNANDEZ-OLIVEIRA et al., 2005; OLIVEIRA et al., 2002; TOYAMA et al.,
2003). Desse modo, acredita-se que associações aleatórias, de isoformas dessas subunidades,
originem as diferentes isoformas descritas de CTX (FAURE et al., 1987, 1991, 1994). A
literatura mostra, ainda, que os componentes formadores da CTX se dissociam logo após a sua
interação com alguns tipos de membranas biológicas: a CB liga-se à membrana e desencadeia o
efeito e a CA, desprovida de atividade farmacológica, é liberada do complexo (HABERMANN;
BREITHAUPT, 1978). A subunidade fosfolipásica (CB) pode ligar-se, de maneira inespecífica,
a membranas de vários tipos de células, enquanto o componente não tóxico, CA, comporta-se
como um direcionador (chaperona), que evita a ligação inespecífica do componente CB,
conferindo-lhe habilidade para interagir com sítios específicos e exercer a sua ação
farmacológica (BON et al., 1989; HABERMANN; BREIHAUPT, 1978). Quando a CB
encontra-se associada à CA, a sua atividade hidrolítica é reduzida, porém, as atividades
neurotóxica e miotóxica são potencializadas (BON, 1982, 1989; MARLAS; KOUYOUMDJIAN
et al., 1986).
No que diz respeito à ação biológica, o complexo crotoxina é uma neurotoxina de ação
pré-sináptica, que inibe a liberação de acetilcolina em junções neuro-musculares (BON et al.,
1989). Apesar do efeito letal desta toxina ser atribuído ao bloqueio pré-sináptico, foi
demonstrado que a mesma diminui a resposta à acetilcolina por inibir a despolarização causada
por agonistas colinérgicos (VITAL BRAZIL, 1966). A subunidade CB, quando isolada, tem ação
pré-sináptica na junção neuromuscular e provoca efeito semelhante ao da crotoxina, embora
requeira uma maior concentração para produzir o mesmo efeito (HABERMANN;
BREITHAUPT, 1978). Além da ação neurotóxica, tanto a crotoxina, quanto a fração CB, são
miotóxicas

e acarretam

aumento

dos
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de creatino

quinase (CK) no
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(KOUYOUMDJIAN et al., 1986; SALVINI et al., 2001). Além destas atividades, a fração CB
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exerce efeitos anticoagulante, bactericida e edematogênico (KOUYOUMDJIAN et al., 1986;
VERHEIJ et al., 1980). Algumas destas ações, como a miotoxicidade e a atividade
anticoagulante, são dependentes da atividade enzimática da subunidade CB (SOARES et al.,
2001). Por sua vez, o componente não-enzimático da crotoxina, a subunidade CA, quando
isolada, é capaz de inibir a resposta edematogênica em ratos (LANDUCCI et al., 1995, 2000).
Em adição, foi demonstrado que a CTX, quando injetada pela via subcutânea, induz
neutrofilia pronunciada, aumento do nível de corticosterona e da citocina IL-10, além da
diminuição de linfócitos e monócitos circulantes (CARDOSO et al., 2001). No entanto, a real
participação da subunidade CB nos efeitos inibitórios da CTX e os mecanismos de ação desta
fosfolipase A 2 não foram investigados.

1.2 Fosfolipases A 2 (FLA 2 s)
1.2.1 Características Gerais

As fosfolipases compreendem uma ampla família de enzimas (FLA 1 , A 2 , B, C e D) que
catalisam a hidrólise de fosfolipídios em quatro posições diferentes e liberam ácidos graxos
(BROWN et al., 2003; GUTIERREZ; LOMONTE, 1997; MURAKAMI et al., 2011). As
fosfolipases A 2 catalisam a hidrólise de ligações acil-éster, na posição sn-2 de fosfolipídeos. A
reação de hidrólise é dependente de íons cálcio, sendo a unidade catalítica formada pelos
aminoácidos His48, Asp99 e uma molécula de água (DENNIS, 1994; YU et al., 1990). Os
produtos gerados da catálise por estas enzimas são ácidos graxos livres, como o ácido oleico e o
ácido araquidônico (AA), precursor de um grupo importante de segundos mensageiros lipídicos,
os eicosanoides, que incluem as prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos e lipoxinas. Ainda,
as FLA 2 s 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 patológicos
(LENNARTZ, 1999; MURAKAMI et al., 1995; VISHWANATH et al., 1987). Dessa forma, foi
atribuído um papel fisiológico relevante às FLA 2 , na manutenção da homeostasia celular e
remodelagem de membranas.
A superfamília das FLA 2 s compreende as fosfolipases A 2 secretadas (presentes no
veneno de abelhas, vespas e serpentes) e as fosfolipases A 2 intracelulares, que são subdivididas
em 4 tipos, a saber: fosfolipase citosólica (cFLA 2 ), independente de Ca+2 (iFLA 2 ), acetilhidrolase do fator ativador de plaquetas (PAF-AH) e fosfolipase lisossômica (SCHALOSKE;
DENNIS, 2006). Recentemente, as FLA 2 s foram divididas em 15 grupos, com diversos
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subgrupos, de acordo com cinco critérios físico-químicos: i) localização celular, ii) sequência de
aminoácidos, iii) peso molecular, iv) presença de pontes dissulfeto intramoleculares e v)
necessidade de cálcio para a atividade enzimática. As características das enzimas de cada grupo
estão apresentadas, resumidamente, na Tabela 1 (BROWN et al., 2003; DAVIDSON; DENNIS,
1990; HEINRIKSON et al., 1977; RIZZO et al., 2000; SCHALOSKE; DENNIS, 2006; SIX;
DENNIS, 2000).
Os grupos mais estudados são: II, IV, VI, VII e VIII. O grupo II, de interesse neste
estudo, será mais bem detalhado adiante, sendo que os demais grupos terão suas características
gerais descritas a seguir: O grupo IV compreende as FLA 2 s citosólicas, que são enzimas de alto
peso molecular (61 a 114 kDa) e encontradas na fração citosólica de diversos tipos celulares.
Estas FLA 2 s apresentam resíduos de serina (Ser228 e Ser549) no sítio catalítico e expressam
atividade enzimática na presença de concentrações mínimas de íons cálcio. Este íon é importante
para a translocação da enzima para as membranas intracelulares (EVANS et al., 2001, 2004;
HIRABAYASHI et al., 1999; PETERS-GOLDEN et al., 1996).
Dentre as FLA 2 citosólicas, são conhecidas seis isoenzimas: α, β, γ, δ, ε e ζ, sendo que a
cFLA 2 α é a mais estudada e expressa constitutivamente em muitos tipos celulares e tecidos.
(HERBERT et al., 2009; MURAKAMI et al., 2011; MURAKAMI; KUDO, 2000). As FLA 2
independentes de Ca2+ (iFLA 2 ) pertencem ao grupo VI e contêm cerca de 120 aminoácidos (84 a
90 kDa). As enzimas deste grupo estão localizadas intracelularmente e não dependem do cálcio
para exercerem atividade catalítica. São conhecidas pelo menos seis isoenzimas da iFLA 2 (β, γ,
δ, ε, ζ e η), além de algumas variantes originadas por splicing alternativo (JENKINS et al., 2004;
MURAKAMI et al., 2011; SIX; DENNIS, 2000). As funções fisiológicas exercidas por estas
enzimas estão relacionadas, principalmente, ao fornecimento de ácido araquidônico para a
remodelagem e a manutenção de membranas celulares. Contudo, dados recentes indicam, ainda,
a sua participação na síntese de eicosanoides, durante a apoptose e no clearence de células
apoptóticas pelos macrófagos (ATSUMI et al., 2000; MURAKAMI et al., 2005; PÉREZ et al.,
2004, 2006; RICKARD et al., 2005; WINSTEAD et al., 2000).
As FLA 2 s dos Grupos VII e VIII compreendem enzimas com 26 a 45 kDa e são do tipo
secretada e citosólica, respectivamente. Estas FLA 2 são denominadas de PAF acetil-hidrolases
(PAF-AH) e catalisam a hidrólise na posição sn-2 do PAF e de outros fosfolipídios próinflamatórios. Quatro isoformas distintas desta enzima foram caracterizadas: isoformas Ia, Ib, II
e eritrocitária. As PAF-AHs foram identificadas no plasma humano e no tecido cerebral bovino
(CHAKRABORTI, 2003; MURAKAMI et al., 1997).
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Tabela 1. Principais características das fosfolipases A 2 agrupadas de acordo com a classificação
de ABE et al., 1998; HIRAOKA et al., 2002; SIX; DENNIS, 2000.
Tamanho Dependência de
(kDa)
Cálcio

GRUPOS

Fontes

Nomes Alternativos

I

Serpentes da família Elapidae; Hidrophiidae (IA);
pâncreas de mamíferos (IB)

sFLA 2

13-15

dependente

II

Serpentes da família Viperidae (subfamílias
Viperinae e Crotalidae); fluido sinovial e exsudato
inflamatório de humanos; plaquetas e mastócitos

sFLA 2

14-18

dependente

III

Águas-vivas; venenos de abelhas; escorpiões;
lagartos do gênero Eloderma sp.

sFLA 2

15-18

dependente

IV

Citosol de plaquetas e de monócitos; rim

cFLA 2

61-114

concentrações
mínimas

V

Macrófagos do coração e pulmão de mamíferos

sFLA 2

14

dependente

VI

Linfócitos B humanos; músculo esquelético e
coração humano

iFLA 2

84-90

independente

VII/VIII

Circulação sanguínea de mamíferos e cérebro de
bovinos

PAF acetil-hidrolase

26-45

independente

IX

Veneno de Conus magus

sFLA 2 /conodipina M

14

dependente

X

Leucócitos, fígado, timo e células endoteliais
alveolares de humanos

sFLA 2

14

dependente

XI

Plantas

sFLA 2

12,4-12,9

dependente

XIII e XIV

Alguns tipos de parvovírus e no fungo
Streptomyces, respectivamente

sFLA 2

12-19

dependente

XV

Células bovinas, murinas e humanas

LFLA 2

45

independente

Finalmente, as fosfolipases do grupo II (subgrupos A, B e C), também conhecidas como
secretadas (sFLA 2 ), compreendem o grupo de enzimas mais amplamente estudado. As
fosfolipases secretadas possuem características relevantes, que estão conservadas neste grupo,
tais como o baixo peso molecular (14 a 18 kDa), a termoestabilidade, a presença de uma alfahélice anfipática amino-terminal, uma alça de ligação ao cálcio, além de um grande número de
pontes dissulfídicas intramoleculares (MUKHERJEE et al., 1994; RIZZO et al., 2000). As
enzimas classificadas no subgrupo IIA são encontradas em abundância em venenos de serpentes
da família Viperidae. Neste subgrupo também estão agrupadas as fosfolipases A 2 secretadas
humanas, presentes no fluido sinovial e em exsudatos inflamatórios. Neste sentido, a literatura
mostra que as FLA 2 s de venenos apresentam homologia funcional e estrutural com as de
mamíferos, do mesmo grupo (SCOTT et al., 1990; HEINRIKSON et al., 1977; LOMONTE et
al., 2009). As FLA 2 s do grupo IIA, V e X de mamíferos, estão implicadas em diversas patologias
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de origem inflamatória, como a síndrome do desconforto respiratório no adulto, o choque
séptico, a pancreatite aguda, doenças autoimunes, como a artrite reumatoide, doença de Crohn e
colite ulcerativa, além da asma brônquica, rinite alérgica e aterosclerose. O envolvimento das
fosfolipases A 2 do Grupo IIA, no processo inflamatório da artrite reumatoide, asma e
aterosclerose, está bem estabelecido (CHILTON et al., 1996; DIVCHEV; SCHIEFFER, 2008;
HAAPAMÄKI et al., 1998, 1999; KIM et al., 1995; LIN et al., 1996; SCHRÖDER et al., 1980;
STADEL, et al., 1994; VADAS, 1984; VADAS; PRUZANSKI, 1986; WEBB, 2005).

1.2.2 FLA 2 s e Eicosanoides: Papel na Inflamação
É conhecido que o envolvimento das fosfolipases A 2 no processo inflamatório é devido,
principalmente, à biossíntese de importantes mediadores lipídicos, denominados eicosanoides. A
liberação de ácido araquidônico pelas FLA 2 s é o passo inicial para a biossíntese de eicosanoides
(prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos e lipoxinas) (FITZPATRICK, 2001; SHIMIZU et
al., 2009; SMYTH et al., 2009). Como mencionado anteriormente, estes derivados do ácido
araquidônico medeiam uma variedade de processos fisiológicos e patológicos, via receptores da
superfície de células alvo e possuem uma meia vida biológica curta (BREYER et al., 1996;
MEAD, 1984). Estes mediadores estão envolvidos em processos de homeostase, proteção
gástrica, manutenção da filtração glomerular e balanço hídrico, ovulação, implantação e
desenvolvimento embrionário e ativação do trabalho de parto. Também estão envolvidos em
processos inflamatórios e modulação de respostas imunológicas (BOS, et al., 2004; HARRIS, et
al., 2002; NARUMYIA; FITZGERALD, 2001).
Recentemente, foi demonstrado que os derivados do ácido araquidônico também são
responsáveis pela resolução do processo inflamatório (NORRIS et al., 2014; SERHAN;
SAVILL, 2005). O início e a fase resolutiva da inflamação são processos sinérgicos e altamente
regulados (para revisão, FIERRO et al., 2010; SERHAN; SAVILL, 2005). Estudos recentes
mostram que durante a fase inicial do processo inflamatório, as prostaglandinas da série E 2 e D 2
(PGE 2 e PGD 2 , respectivamente), são responsáveis pelas alterações do fluxo sanguíneo e do
tônus vascular, que proporcionam a firme adesão e transmigração de leucócitos do sangue para o
tecido injuriado. Em paralelo à estes eventos, vias de sinalização são ativadas para regular o
processo através da produção de eicosanoides resolutivos. Desse modo, durante a fase resolutiva
do processo inflamatório, diversas vias transcricionais são ativadas, no sentido de promover a
biossíntese de lipoxinas, resolvinas, protectinas e maresinas (para revisão, SERHAN; SAVILL,
2005). As lipoxinas atuam promovendo redução da permeabilidade vascular e diminuição da
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entrada de leucócitos no tecido injuriado. Neste caso, em particular, chama atenção o fato de que,
tanto os eicosanoides pró-inflamatórios quanto resolutivos, têm o ácido araquidônico (ácido
graxo poli-insaturado ômega-6) como substrato comum. Portanto, ambas as fases do processo
inflamatório dependem da participação de fosfolipases A 2 . Ainda, o papel das FLA 2 se estende
ao processo de liberação de ácidos graxos poli-insaturados ômega-3 (ácidos docosahexaenoico e
eicosapentaenoico), responsáveis pela biossíntese de resolvinas e protectinas. As resolvinas da
série E1, D1 e a neuroprotectina D1 inibem as ações microbicidas em leucócitos do exsudato
inflamatório (para revisão, SERHAN, 2005, 2008; SERHAN; SAVILL, 2005). Em síntese, estas
informações evidenciam que as fosfolipases A 2 representam um importante alvo para
investigação, no que se refere ao desenvolvimento e resolução de eventos inflamatórios.
Contudo, a participação desta classe de enzima, em eventos resolutivos da inflamação, não está
estabelecida.
De outra parte, deve-se ressaltar que o conhecimento do papel resolutivo/antiinflamatório dos eicosanoides não está restrito à descoberta de novos mediadores lipídicos, mas
também ao melhor entendimento do mecanismo de ação de outros prostanoides já conhecidos,
como por exemplo, a prostaciclina (PGI 2 ). Este importante mediador lipídico, produzido
principalmente por células endoteliais, ganhou destaque no campo de estudo sobre eicosanoides
com ação anti-inflamatória, devido ao detalhamento de sua ação sobre os receptores PPAR
(receptores ativados por proliferadores de peroxissomos), que são fatores de transcrição
envolvidos na regulação negativa de genes pró-inflamatórios (MORAES et al., 2005). Com base
neste conhecimento, é possível sugerir que os efeitos anti-inflamatórios do veneno da serpente
Crotalus durissus terrificus, citados anteriormente, possam decorrer da atuação da sua toxina
majoritária (subunidade CB -FLA 2 ) sobre a produção de prostaciclina endotelial. Neste sentido,
Zambeli e colaboradores (2008) verificaram que o veneno da serpente sul-americana Crotalus
durissus terrificus (Cdt) induz aumento dos eventos de interação leucócito-endotélio, porém, sem
promover a diapedese de leucócitos. Como citado anteriormente, grande parte das atividades do
complexo CTX, incluindo as ações anti-inflamatórias são atribuídas à subunidade CB. Neste
contexto, as evidências da literatura apontam que esta FLA 2 atua inibindo a migração de
leucócitos para o foco inflamatório e funções de macrófagos (DONATO et al., 1996; MOUNIER
et al., 1996; SAMPAIO et al., 2005, 2010; SOARES et al., 2001; ZAMBELLI et al., 2008).
Considerando que não há estudos sobre as vias de sinalização envolvidas na produção de
prostaciclina endotelial, induzida por FLA 2 s secretadas, como a subunidade CB do veneno de C.
d. terrificus, e que este veneno atua sistemicamente e deve interagir com o endotélio vascular, os
estudos neste sentido são relevantes e poderão contribuir para a compreensão das ações

Introdução_______________________________________________________________

30

biológicas exercidas pelas fosfolipases do grupo IIA e para o detalhamento dos mecanismos que
resultam na produção deste importante mediador em células endoteliais. Em última análise, este
estudo poderá ampliar o conhecimento dos mecanismos relacionados à atividade antiinflamatória do veneno de C. d. terrificus e da crotoxina.

1.3 Biossíntese de Prostaciclina (PGI 2 ) - Ciclooxigenases, Prostaciclina Sintase e MAPKs
O ácido araquidônico (AA) representa mais de 90% dos ácidos graxos insaturados,
presentes em membranas celulares de mamíferos. Este ácido graxo essencial é liberado a partir
de fosfolipídeos de membrana, a partir da ação de lipases, principalmente fosfolipases A 2 . Após
sua liberação, o AA pode ser processado por vários complexos enzimáticos, que incluem as
lipooxigenases (LOX) e as ciclooxigenases (COXs), além do citocromo P450, antes de ser
finalmente convertido, por sintases e isomerases terminais, em produtos oxidados de vinte
carbonos, coletivamente chamados de eicosanoides (prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos
e lipoxinas), que atuam como mediadores de numerosos processos fisiológicos e patológicos
(BOGATCHEVA et al., 2005; MORITA et al., 2002; SIMMONS et al., 2004; SMITH;
LANGENBACH, 2001).
A síntese de prostaglandina inicia-se pela metabolização do AA pelas COXs, que
desempenham suas funções a partir de duas reações enzimáticas subsequentes: uma reação de
oxidação que origina a prostaglandina G 2 (PGG 2 ), seguida de sua peroxidação, com a formação
de PGH 2 . A PGH 2 é o substrato para sintases ou isomerases de prostanoides, como a
prostaciclina sintase (PGIS), membro da superfamília P450, cuja atividade leva à formação da
PGI2 (MITCHELL et al., 2007; MIYATA et al., 1994). Quanto às ciclooxigenases, até o
presente, foram descritas três isoformas, denominadas COX-1, -2 e -3. As duas primeiras
isoformas são as mais amplamente estudadas, enquanto a terceira foi mais recentemente
descoberta (WARNER; MITCHELL, 2004). Alguns trabalhos sugerem a participação da
isoforma COX-3 em processos de dor e febre, porém, ainda não existem dados conclusivos sobre
suas atividades e funções (CHANDRASEKHARAN et al., 2002; KIS et al., 2006; PARK et al.,
2006). Alguns autores sugerem, ainda, a existência de uma quarta isoforma (COX-4), que
poderia ser induzida pelo diclofenaco, cuja função estaria relacionada à fase de resolução do
processo inflamatório. No entanto, a existência da COX-4 ainda é alvo de especulações
(BOTTING; AYOUB, 2005). Em relação às isoformas mais bem descritas, a COX-1 é expressa
constitutivamente, enquanto a COX-2 é induzida em sítios inflamatórios. Todavia, a COX-2
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também é expressa constitutivamente e, neste caso, exerce atividades regulatórias sobre a
homeostasia vascular, juntamente com a isoforma COX-1 (WU et al., 2005).
A expressão da COX-2 está relacionada, principalmente, ao fator de transcrição nuclear
κB (NF-κB) (KIS et al., 2006; NARABA et al., 2002). Este fator de transcrição regula
numerosos genes de proteínas que participam de processos inflamatórios, sendo considerado um
possível alvo na terapêutica anti-inflamatória (BARNES; KARIN; 1997). O NF-κB consiste de
homo ou heterodímeros formados por subunidades polipeptídicas da família NF-κB/Rel, como a
p50, p65, c-Rel e RelB. Este fator de transcrição situa-se no citoplasma, sob a forma de
complexo com proteínas inibitórias da família IκB (LIN et al., 2005; POLIGONE; BALDWIN,
2001). Quando a célula é ativada por uma variedade de estímulos extracelulares, iniciam-se vias
de sinalização, através de quinases específicas, que levam à fosforilação das moléculas de IκB e
sua dissociação com o NF-kB (KARIN; BEN-NERIAH, 2000). Nesta condição, o NF-κB migra
para o núcleo e se liga a elementos responsíveis da região promotora do DNA, ativando a
transcrição de diversos genes envolvidos na inflamação, como o da enzima COX-2 (BALDWIN,
2001; DUBOIS et al., 1998; VERMA, 2004; VIATOUR, 2005). As vias de sinalização
responsáveis pela fosforilação e desligamento do IκB, do complexo inativo NF-κB, são
representadas por enzimas da família de IκB quinase quinase (IKK), que incluem as quinases
indutoras de NF-κB (NIK), quinases ativadoras do NF-κB (NAK), a proteína C quinase (PKC), a
Akt/proteína C quinase, as proteínas relacionadas ao IKK, receptor ativador de NF-κB e seu
ligante (RANK e RANKL), além das proteínas quinases ativadas por mitógenos (MAPKs),
quinases reguladas por sinais extracelulares (ERKs), proteínas quinases ativadas por
mitógenos/quinases e reguladas por sinais extracelulares (MEKKs) e fosfatidil-inositol 3 quinase
(PI3K) (MARTIN; GILLESPIE, 2001; REDDY et al., 2000). Estas quinases constituem a
interface entre o meio externo e a migração do NF-κB para o compartimento nuclear (ZANDI et
al., 1997). Diversas proteínas quinases também estão implicadas na via de transdução de sinal
desencadeada pelas fosfolipases A 2 . A favor desta informação, alguns autores mostraram que os
mecanismos moleculares, responsáveis pela variedade de respostas celulares, ativadas pelas
FLA 2 secretadas, envolvem a participação da ERK, PI3K, Akt, MAPK, além da PKC e JNK (cjun N-terminal kinase) (BEK; KEMLER, 2002; CHOI et al., 2004; KINOSHITA et al., 1997;
PERRIN-COCON et al., 2004). Neste contexto, também foi demonstrado que algumas FLA 2
secretadas são capazes de ativar vias de sinalização compostas por diferentes proteínas quinases,
tais como: p38MAPK, MEK, ERK e JNK para induzir a síntese de eicosanoides, como a
prostaciclina (HOULISTON et al., 2001; HOULISTON; WHEELER-JONES, 2001).
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Como já mencionado, todas as vias de sinalização celular que envolvem a biossíntese de
eicosanoides, estão condicionadas à participação das enzimas terminais tecido-específicas,
denominadas sintases. Dentre as sintases envolvidas na formação de prostanoides, destaca-se a
prostaciclina sintase (PGIS), responsável pela formação de prostaciclina (GILROY et al., 2003;
LEVY et al., 2001). O fator condicionante que predispõe a atuação da PGI2 como regulador
fisiológico é a ativação de receptores específicos.
Neste contexto, é conhecido que a PGI2 atua sobre dois tipos de receptores (IP e PPAR),
envolvidos na transdução de sinal e no desencadeamento de seus efeitos. Os receptores IP estão
acoplados à proteína G e são encontrados em diversos tecidos, incluindo o endotélio. A ativação
dos receptores IP leva à ativação da adenilato ciclase, que resulta na formação de AMP cíclico,
causando a diminuição do cálcio nas células-alvo, como as células da musculatura lisa de vasos
sanguíneos, acarretando relaxamento muscular e consequente vasodilatação (BISHOP-BAILEY;
HLA, 1999; FORMAN et al., 1996; KLIEWER et al., 1992). Por outro lado, o receptor PPAR
(receptores ativados por proliferadores de peroxissomos) é um fator de transcrição que pertence à
superfamília de receptores nucleares e possui 3 isoformas descritas até o presente (α, β/δ e γ).
Quando ativado, tem a capacidade de modular a expressão de genes, por meio da ligação a
elementos responsíveis (PPRE), localizados na região promotora dos genes que estão sob o seu
comando transcricional. Esta ligação depende da associação do PPAR a outro fator proteico, o
ácido 9-cis retinoico (RXR) (KLIEWER et al., 1992). Estudos recentes indicam que os agonistas
do PPAR estão envolvidos na resolução do processo inflamatório, via controle negativo do NFĸB, o principal fator de transcrição relacionado à ativação de genes pró-inflamatórios. Até o
presente, foi demonstrado que a isoforma α do PPAR antagoniza, principalmente, os fatores de
transcrição NF-kB, AP-1 e T-bet. A isoforma PPAR-γ atua sobre os fatores de transcrição
STAT-1, NFAT, GATA-3, Erg-1 e Jun, enquanto o PPAR-β/δ atua somente sobre o fator NF-kB
(MORAES et al., 2006). Dentre os fatores pró-inflamatórios, regulados negativamente pelo
PPAR, em células endoteliais, estão os genes que codificam as moléculas de adesão VCAM-1
(vascular cell adhesion molecule-1), ICAM-1 (intercellular adhesion molecule-1) e E-selectina
(endothelial leukocyte adhesion molecule), que são responsáveis pelo evento da transmigração
celular, as quimiocinas MCP-1 (monocyte chemotactic protein-1), IP-10 (inteferon-inducible
protein of 10 kDa), MIG (monokine induced by interferon-γ) e I-TAC (interferon-inducible Tcell α-chemoattractant), as citocinas IL-1β (interleucina-1β) e TNF-α (fator de necrose tumoralα), além das espécies reativas de oxigênio (ROS) e da enzima iNOS (inducible nitric oxid
sintase), que atuam na resposta imune inata durante o processo inflamatório (DUAN et al., 2008;
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FRUCHART et al., 1999; GEARING et al., 1993; ISSEMANN et al., 1990; KLIEWER et al.,
1992; MORAES et al., 2006).
Nesse contexto, há uma discussão na literatura sobre o papel da prostaciclina no processo
inflamatório. Para alguns autores, a ação inflamatória ou resolutiva/anti-inflamatória da
prostaciclina é determinada pelo tipo de receptor ativado, IP ou PPAR, e a via de sinalização
envolvida (autócrina, parácrina ou intrácrina, respectivamente). De fato, as enzimas COX-1 e
PGIS estão localizadas tanto na membrana do retículo endoplasmático, quanto no envelope
nuclear, o que sugere que as vias de sinalização autócrina/parácrina ou intrácrina, possuem
mecanismos distintos de ativação e de resposta nas células-alvo (FORMAN et al., 1997; LIM;
DEY, 2002; LIOU et al., 2007; WISE, 2003). Em particular, a sinalização autócrina/parácrina
envolve a ativação de receptores IP pela prostaciclina e está relacionada à vasodilatação e
inibição da agregação plaquetária (WISE, 2003). Desse modo, a PGI 2 pode atuar tanto em
células musculares lisas e plaquetas (efetor parácrino), quanto na própria célula endotelial (efetor
autócrino). A via de sinalização, resultante da ativação do receptor IP, pela prostaciclina, é
chamada de clássica, pois está envolvida na regulação homeostática do endotélio vascular, como
citado anteriormente. A ativação autócrina dos receptores IP, pela prostaciclina, também é
responsável por um mecanismo de feedback positivo na biossíntese deste mediador no endotélio.
Na literatura, existem trabalhos que demonstram que as atividades inflamatórias da prostaciclina
decorrem da sinalização autócrina via receptor IP. De outra parte, é conhecido que a PGI2 , atua
de modo intrácrino, ou seja, ativa receptores localizados intracelularmente no citosol ou no
próprio núcleo. Neste sentido, foi demonstrado que a prostaciclina é capaz de ativar receptores
localizados intracelularmente, como o PPAR, sem a necessidade de exteriorização do sinal
(DUBOIS et al., 1998; HAO; BREYER, 2008; KHAN et al., 2008; SMYTH et al., 2009). A ação
intrácrina da prostaciclina, via receptores PPAR, foi relacionada aos seus efeitos resolutivos e
anti-inflamatórios (BISCETTI; POLLA, 2008; CHEN et al., 2009; CHENG et al., 2012;
HERNANZ et al., 2012; LIM; DEY, 2002; NASRALLAH et al., 2005; WISE, 2003).
Assim, com base nesses conhecimentos, levanta-se a hipótese de que os efeitos antiinflamatórios do veneno de Crotalus durissus terrificus e de seus componentes, sejam
decorrentes, ao menos em parte, da ativação dos receptores nucleares PPAR pela prostaciclina.
Até o presente, a capacidade deste veneno ou da subunidade CB ativarem receptores PPAR não
foi investigada. Além disso, não é conhecida a participação da PGI 2 nos efeitos antiinflamatórios desencadeados pela subunidade CB. Neste sentido, um estudo voltado para a
ativação desses receptores pela fosfolipase crotálica e a subsequente repercussão deste evento na
transcrição e expressão de fatores inflamatórios se faz necessário.
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1.4 Células Endoteliais: Papel na Inflamação

O termo endotélio foi criado em 1865 pelo suíço Wilhelm His para diferenciar o epitélio
dos vasos sanguíneos e linfáticos, da camada de células epiteliais das outras cavidades corporais
(AIRD, 2007a). O epitélio vascular é constituído por uma monocamada de células endoteliais
(CEs), que revestem o lúmen dos vasos e separam o sangue/linfa dos tecidos. Inicialmente, as
células endoteliais foram caracterizadas pela presença de organelas específicas como cavéolas e
corpúsculos de Weibel-Palade mas, atualmente, foi reconhecido que a composição estrutural do
endotélio é heterogênea nos diversos leitos vasculares (WEIBEL; PALADE, 1964). Em alguns
casos, as células endoteliais podem se apresentar justapostas e circundadas por uma membrana
basal contínua (endotélio contínuo), ou podem apresentar membrana basal com fendas (endotélio
fenestrado) ou, ainda, fendas com membrana basal escassa (endotélio descontínuo). A
heterogeneidade endotelial também se estende ao formato das células (achatadas, arredondadas
ou cuboides) e à espessura (0,1 μM em capilares até 1 μM na aorta) (GIRARD; SPRINGER,
1995; MIYASAKA; TANAKA, 2004). Em síntese, o endotélio representa a conexão entre
células e moléculas presentes na circulação e os demais tecidos. Contudo, além desta função
estrutural primária, como membrana semipermeável, o endotélio é considerado um dos tecidos
mais ativos, do ponto de vista metabólico (SIMIONESCU; SIMIONESCU, 1988).
Devido à sua capacidade de sintetizar e responder às diversas moléculas sinalizadoras, o
endotélio atua na regulação de diferentes processos fisiológicos, incluindo o controle do tônus
vasomotor, balanço hemostático, permeabilidade, migração celular, proliferação, imunidade
inata e adaptativa (AIRD, 2007a). De modo mais específico, é possível correlacionar as
moléculas sintetizadas pelo endotélio com diversos processos de regulação homeostática, como
por exemplo: a) hemostasia, por meio da produção de substâncias coagulantes (fator de Von
Willebrand; inibidor de plasminogênio) e anticoagulantes, como a prostaciclina (PGI 2 ) e o
ativador de plasminogênio, além de conter antitrombina-III e trombomodulina, na superfície de
membrana e expressar receptores para trombina e fibrinogênio; b) modulação do tônus vascular,
por sua capacidade de produzir e liberar fatores relaxantes da musculatura lisa dos vasos, como o
óxido nítrico (NO), a PGI2 e fatores de contração do músculo liso, como as endotelinas e
angiotensina-II; c) metabolismo de substâncias vasoativas, por conter enzimas que transformam
angiotensina-I em angiotensina-II e inativam noradrenalina, serotonina e bradicinina e d)
produção de diversas substâncias endógenas com papel fisiológico relevante, como os antígenos
dos grupos A e B, fibronectina, proteoglicanos, interleucinas, eicosanoides, colágenos do tipo
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IV, V e VIII, nidogênio e laminina (CIRINO, 1998; LOESCH, 2005; MONCADA et al., 1988;
YANAGISAWA et al., 1988; THUILLEZ; RICHARD, 2005). Com base nestas informações
verifica-se que a integridade funcional e estrutural do endotélio é fundamental para a
manutenção da homeostasia cardiovascular (NEREM, 1993; RAO et al., 2007).
As células endoteliais ainda desempenham papel central em processos fisiopatológicos,
como por exemplo, no desenvolvimento de doenças cardiovasculares e na inflamação. Neste
sentido, sabe-se que o endotélio ativado afeta o crescimento do músculo liso, por sua capacidade
de gerar diversos fatores de crescimento, que induzem espessamento da parede dos vasos e
favorecem o desenvolvimento de doenças cardiovasculares (THUILLEZ; RICHARD, 2005). Por
outro lado, os eventos vasculares responsáveis pela instalação da resposta inflamatória, como a
interação leucócito-endotélio, ocorrem, predominantemente, na porção venular da rede
microcirculatória em vênulas pós-capilares. A parede destes vasos é composta por uma
monocamada de células endoteliais, membrana basal e pericitos, sem a presença de musculatura
lisa. Neste segmento vascular, a célula endotelial está em contato direto com os componentes do
sangue, da parede do vaso e do interstício, sendo assim, alvo de substâncias presentes no sangue
ou secretadas por células competentes, do interstício, durante o processo inflamatório (COOKMILLS; DEEM, 2005).
Em resposta a uma variedade de estímulos inflamatórios, como, por exemplo, o TNF-α,
IL-1β ou LPS, as células endoteliais expressam moléculas de adesão do grupo das selectinas e da
superfamília das imunoglobulinas, favorecendo a migração de leucócitos para o espaço
subendotelial (NEWMAN, 1996; ZIMMERMAN et al., 1992). A P-selectina (CD62P) encontrase estocada nos corpúsculos de Weibel-Palade da célula endotelial e, após estimulação, é
rapidamente mobilizada até a superfície celular (SPERANDIO, 2006). A E-selectina (CD62E)
ou ELAM-1 (Endothelial leukocyte adhesion molecule-1) é expressa após estimulação e
necessita de indução transcricional. (TAMARU; NARUMI, 1999). Outra importante família de
moléculas de adesão, com papel relevante na interação dos leucócitos à parede vascular, é a das
imunoglobulinas. Dentre as moléculas desta família, que se destacam durante o processo
inflamatório e são expressas pelo endotélio, estão a ICAM-1 (intercellular adhesion molecule-1),
ICAM-2 (intercellular adhesion molecule-2), VCAM-1 (vascular cell adhesion molecule-1) e
PECAM-1 (platelet/endothelial cell adhesion molecule-1) (YANG; SHIMAOKA, 2004).
A ICAM-1 é constitutivamente expressa na membrana da célula endotelial e sua
expressão pode ser aumentada por estímulos inflamatórios, como a IL-1β (YANG; SHIMAOKA,
2004). A ICAM-1 participa das interações leucócito-endotélio, como ligante das β2 integrinas e
determina um recrutamento seletivo de leucócitos, em diferentes situações patológicas
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(DIAMOND et al., 1991; YUSUF-MAKAGIANSAR et al., 2002). Além do seu papel na
aderência de leucócitos, a ICAM-1 ativa uma série de sinais intracelulares na célula endotelial,
desencadeando alterações do citoesqueleto de actina e, consequentemente, na contratilidade
celular (LORENZON et al., 1998). A ICAM-2 está presente na membrana de células endoteliais
e sua expressão não é induzida por estímulos inflamatórios (YUSUF-MAKAGIANSAR et al.,
2002). De outra parte, a VCAM-1 é expressa em baixos teores no endotélio em condições
fisiológicas. Sua expressão na célula endotelial pode ser induzida por mediadores inflamatórios,
via síntese proteica (POBER; COTRAN, 1991). As interações entre a VCAM-1 e a VLA-4 (very
late activation antigen-4) ou α4β7 integrina, expressa principalmente em linfócitos e monócitos,
estão relacionadas ao processo de transmigração celular (BOCHNER et al., 1991;
PETRUZZELLI et al., 1991). A PECAM-1 está distribuída nas bordas das células endoteliais
não-ativadas e participa da formação das junções destas células por interações homotípicas. Esta
molécula é um receptor de superfície celular mecanorresponsivo que apresenta um domínio
intracelular e, por esta razão, regula diversos eventos dependentes de sinalização. Durante a
interação leucócito-endotélio, a PECAM-1 ativa processos sinalizadores para aumentar a
superfície de contato da célula endotelial, modificar a conformação do citoesqueleto ou para
induzir a própria expressão gênica. Quando a PECAM-1 é ativada pelo shear stress, é fosforilada
em diferentes resíduos de tirosina, induzindo uma cascata de sinalização intracelular (COOKMILLS; DEEM, 2005). Deste modo, esta molécula medeia diferentes funções, incluindo o
recrutamento de leucócitos para o sítio da inflamação, fagocitose, vasculogênese, angiogênese e
regulação da ativação de neutrófilos, monócitos e células T (DELISSER et al., 1997; ELIAS et
al., 1998; PRIVRATSKY et al., 2010).
Adicionalmente, as células endoteliais produzem diversos mediadores que iniciam e/ou
amplificam o processo inflamatório e, portanto, são consideradas elementos reguladores da
resposta imune inata. A variedade de mediadores químicos do processo inflamatório é ampla e
dentre estes, se destacam as citocinas. O TNF-α é uma citocina produzida por diversos tipos
celulares, como a célula endotelial, mediante estimulação por produtos bacterianos (e.g. LPS),
vírus, outras citocinas etc. Já está bem descrito o papel do TNF-α, como indutor da expressão de
moléculas de adesão P-selectina, ICAM-1 e VCAM-1 (KUNKEL et al., 1997; YU et al., 1997;
WOO et al., 2005). A IL-1β atua de modo sinérgico ao TNF-α, como mediador da resposta
inflamatória, ativando fagócitos e células endoteliais (KULDO et al., 2005; WONG et al., 1989).
Assim como o TNF-α, a IL-1β é produzida por leucócitos e induz a expressão das moléculas de
adesão P-selectina, ICAM-1 e VCAM-1, na célula endotelial, estimulando o recrutamento
leucocitário para o foco inflamatório (DUSTIN et al., 1986; CHING et al., 2005; MEAGER et
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al., 1989).
Em síntese, a presença de um endotélio funcional é crítica para a manutenção da
homeostasia, pois este tecido atua tanto como barreira física no transporte de moléculas através
de seus complexos juncionais, quanto na produção ativa de mediadores que regulam o tônus
vascular, a coagulação, a proliferação e ativação de células circulantes e migração de leucócitos.
Assim, em condições de disfunção ou lesão do endotélio, há repercussão sobre a estrutura
vascular, tecido adjacente e, por fim, sobre todo o sistema cardiovascular e imune.
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2 OBJETIVOS

Este estudo tem por objetivo avaliar o efeito subunidade CB (fosfolipase A 2 isolada do
veneno da serpente Crotalus durissus terrificus) sobre a biossíntese de prostaciclina em células
endoteliais. Também será dada ênfase à via de transdução de sinal envolvida neste efeito. Além
disso, evidenciar o potencial anti-inflamatório desta fosfolipase A 2 quanto aos mecanismos
moleculares envolvidos e ao papel da prostaciclina neste efeito.
A partir de estudos in vitro, serão avaliados os efeitos da subunidade CB em culturas
primárias de células endoteliais de microcirculação de ratos, quanto à:
a) participação das ciclooxigenases COX-1 e COX-2, do fator de transcrição NF-κB e
da PGIS, na produção de prostaciclina;
b) participação proteínas quinases p38MAPK, MEK1/2, ERK1/2 e JNK na produção de
prostaciclina;
c) participação das FLA 2 intracelulares (citosólica e independente de cálcio) na
produção de prostaciclina;
d) participação da via de sinalização autócrina da prostaciclina (receptor IP, AC e
PKA) na biossíntese de prostaciclina;
e) expressão proteica de COX-1, COX-2 e PGIS;
f) expressão proteica das moléculas de adesão ICAM-1, VCAM-1 e PECAM-1,
induzida por estímulo inflamatório;
g) participação da PGIS no efeito inibitório da subunidade CB, sobre a expressão das
moléculas de adesão ICAM-1 e VCAM-1, induzida por estímulo inflamatório;
h) participação dos receptores PPAR (isoforma alfa, beta/delta e gama), no efeito
inibitório da subunidade CB, sobre a expressão das moléculas de adesão ICAM-1 e
VCAM-1, induzida por estímulo inflamatório;
i) participação da via de sinalização autócrina da prostaciclina (receptor IP, AC e
PKA) no efeito inibitório da subunidade CB, sobre a expressão das moléculas de
adesão ICAM-1 e VCAM-1, induzida por estímulo inflamatório;
j) à expressão gênica das moléculas de adesão ICAM-1, VCAM-1 e das citocinas
TNF-alfa e IL-6, induzida por estímulo inflamatório.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Fosfolipase A 2 isolada do veneno da serpente Crotalus durissus terrificus: A fração
fosfolipase A 2 , denominada subunidade CB, foi isolada do veneno bruto, extraído de exemplares
adultos de serpentes Crotalus durissus terrificus e purificada de acordo com Slotta e FraenkelConrat (1938) e Hendon e Fraenkel-Conrat (1971). A homogeneidade das frações foi
demonstrada por eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) sob condições redutoras
(LAEMMLI, 1970). A subunidade CB foi isolada e gentilmente fornecida pela Dra. Consuelo
Latorre Dias-Fortes do laboratório de Biologia Molecular e Bioinformática da Fundação
Ezequiel Dias, Belo Horizonte, Minas Gerais. A toxina foi liofilizada e mantida a -20 °C até o
momento da sua utilização.
3.2 Células endoteliais (CEs): As células endoteliais da microcirculação foram obtidas da
microcirculação sanguínea do músculo cremaster de ratos, de acordo com o método descrito
originalmente por Chen et al. (1995) e modificado por Lotufo et al. (2006) e Tamura et al. (2009,
2010). Os procedimentos foram realizados de acordo com o protocolo e as recomendações feitas
pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal do Instituto Butantan (CEUAIB) (Protocolo nº
764/10) e pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) do Instituto de Ciências
Biomédicas da Universidade de São Paulo (n° 95/fls 91/livro 2), após a análise deste projeto.
3.2.1 Isolamento das células endoteliais: Ratos Wistar machos (±250 g) foram mortos pela
inalação de CO 2 . Em seguida, cada animal foi banhado em álcool 70% e o tecido cremaster
(músculo cremastérico do escroto) retirado, em ambiente estéril, sob fluxo laminar. Após o
isolamento, o tecido foi lavado (3x) com solução salina tamponada com fosfato (PBS) sem cálcio
ou magnésio (pH 7,2) e cortado em fragmentos de aproximadamente 2x2 mm. Os segmentos de
músculo cremaster foram colocados em microplacas de 24 poços (dois pedaços por poço), no
qual foi adicionado meio de cultura DMEM, suplementado com soro fetal bovino (SFB), a 20%
e sulfato de gentamicina (40 µg/mL). As microplacas foram incubadas em estufa (37 °C) sob
atmosfera de 5% de CO 2 por 48 horas. Após este período, os tecidos foram removidos e o meio
de cultura trocado a cada 48 horas.
3.2.2 Caracterização das células endoteliais: Como mencionado anteriormente, as células
endoteliais são obtidas a partir da microcirculação sanguínea do músculo cremaster, responsável
pelo recobrimento dos testículos. Segundo Chen e colaboradores (1995), somente células
endoteliais migram do tecido cremaster para a microplaca de cultivo no período de 48 horas de
incubação. Além disso, as células isoladas foram caracterizadas pela análise da presença do fator
de von Willebrand (vWF), um reconhecido marcador de células endoteliais, pela técnica de
imunocitoquímica e citometria de fluxo (RUGGERI; WARE, 1993; SADLER, 2009; para
revisão VALENTIJN et al., 2011). A Figura 1A ilustra a marcação do fator de von Willebrand
conjugado ao FITC (1 mg/mL; diluição 1:100) (Abcam), em células isoladas do músculo
cremaster e cultivadas entre 7 e 10 dias (primeira passagem). As lamínulas foram analisadas sob
objetiva de 40x e no mesmo plano. Como mostra a Figura 1A, as células apresentaram uma
marcação positiva para o vWF em toda a sua extensão. A análise morfológica mostrou que as
células exibiram forma poligonal ou oval, com citoplasma escuro ao redor do núcleo central; a
região periférica do citoplasma apresentou-se mais clara e contorno das células bem definido.
Em confluência, as células formaram uma monocamada endotelial característica (formato
cobblestone) (dado não demonstrado). A Figura 1B mostra a população de células isoladas que
foram submetidas à análise por citometria de fluxo. Os parâmetros de tamanho (forward scatter)
e granulosidade (side scatter) foram definidos a partir das referências obtidas pela análise por
citometria de fluxo, da linhagem imortalizada de células endoteliais da microcirculação de
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camundongos (tEnd). Nesta figura, também é possível observar a presença de apenas uma
população homogênea de células (99,2%). A Figura 1C ilustra as porcentagens da intensidade
de fluorescência para o fator de von Willebrand (n=1 representativo) nas células isoladas. Nas
células controles, incubadas com um anticorpo contra uma proteína não-relacionada ao endotélio
(IgG1k, controle de isótipo), observa-se ausência ou porcentagem insignificante de células com
fluorescência relativa ao controle de isótipo (aproximadamente 1,5%). Em contrapartida, a
incubação das células isoladas com o anticorpo anti-fator de von Willebrand (1:100 a 4 °C por
20 minutos), resultou na marcação quase absoluta das células analisadas (98,4%), evidenciando a
presença de uma população homogênea de células endoteliais nas culturas. Este protocolo foi
repetido sistematicamente ao longo da padronização e obtenção das culturas celulares e os dados
obtidos sempre demonstraram a presença inequívoca de células endoteliais.
3.2.3 Subcultivo de células endoteliais e preparação das amostras: A partir da obtenção de
um número adequado de células endoteliais para o desenvolvimento dos ensaios, as células
foram subcultivadas. Para tanto, o meio de cultura foi aspirado e as células lavadas com 2 mL de
PBS, sem cálcio ou magnésio (pH 7,2). Em seguida, 200 μL de uma solução de pancreatina
(1:10) foram adicionados a cada poço da microplaca (24 poços) e incubados em estufa de cultura
(5% de CO 2 /37 °C), por um período de até 5 minutos. Decorrido este tempo, as células foram
observadas ao microscópio de luz invertida para a verificação do destacamento das mesmas e,
então, transferidas para um tubo cônico (50 mL), contendo DMEM com 20% SFB e
centrifugadas a 200 x g por 10 minutos para a neutralização da pancreatina. O sobrenadante foi
descartado e as células ressuspensas em 1 mL de meio de cultura DMEM com 20% SFB. Feito
isso, uma alíquota de 10 µL da suspensão celular foi diluída em 90 µL de azul de tripan (1:10),
para a contagem do número total de células ao microscópio de luz e determinação da viabilidade
celular (>95%), pela técnica de exclusão do corante. A seguir, foram feitas diluições apropriadas
para a aplicação das CEs às microplacas (96 ou 6 poços). Após a formação de monocamada
confluente (aproximadamente 5 dias, com troca de meio a cada 48 horas), foi realizada a
incubação com a subunidade CB (5 µg/mL) ou apenas com meio de cultura DMEM sem SFB
(controle negativo), pelos períodos de tempo exigidos para cada protocolo experimental.
Observação: Durante a realização dos ensaios, empregou-se meio de cultura sem adição de soro
fetal bovino, em todos os grupos experimentais deste trabalho. Antes da realização de cada
protocolo experimental, foi realizada a privação de soro por 18 horas antes da adição da
subunidade CB ou dos agentes em teste (LPS, inibidores ou antagonistas), com o intuito de evitar
alterações suprafisiológicas no metabolismo das células endoteliais.
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Caracterização das células endoteliais de cultura primária de microcirculação de ratos: (A)
Reatividade de células endoteliais de microcirculação isoladas do tecido cremaster de ratos para o fator de
von Willebrand (vWF). As células foram incubadas com anticorpo específico para o vWF conjugado ao
FITC (1:100, 4 °C por 20 minutos) e a expressão do vWF foi avaliada por imunocitoquímica em
microscópio de fluorescência (LSM 510, Carl Zeiss), de acordo com Material e Métodos. As imagens
estão representadas pela fluorescência emitida apenas pelo fluorocromo (fundo escuro) ou com contraste
de fase (fundo claro) de um mesmo campo. Barra de escala: 50 µm. (B e C) Citometria de fluxo das
células isoladas do tecido cremaster de ratos. (B) Janela de aquisição (gating) das células isoladas do
tecido cremaster, feita de acordo com parâmetros de tamanho e granulosidade para células endoteliais;
(C) Histograma representativo da média de intensidade de fluorescência em células incubadas com
anticorpo anti-vWF (vWF) conjugado ao FITC (1:100, 4 °C por 20 minutos) ou células incubadas com
um anticorpo não relacionado (controle de isótipo) (CTRL).
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3.3 Ensaio de imunocitoquímica por microscopia confocal: Para estes ensaios foram
utilizadas células de primeira passagem após 48 horas de sua adição às microplacas. Para a
análise da presença do marcador de célula endotelial, o fator de von Willebrand, as células foram
incubadas com o anticorpo anti-vWF conjugado ao FITC (1:100 a 4 °C por 20 minutos, BD
Pharmingen). Em seguida, as células foram fixadas com uma solução de acetona e metanol (1:1 a
-20 °C por 15 minutos). As lâminas foram montadas com solução de glicerol diluída em PBS
(1:1) e a análise foi feita por microscopia confocal (LSM 510, Carl Zeiss, Jena, Germany),
empregando 488 nm (laser argônio) para excitação e 515-530 nm para emissão.
3.4 Determinação do metabolismo celular como parâmetro de viabilidade celular: redução
do brometo de 3-(4,5-dimetil-2-tiazolil) 2,5-difenil-2H-tetrazolium (MTT): A toxicidade
dos inibidores, antagonistas e dos respectivos veículos, sobre as células endoteliais, foi avaliada
pelo método da redução do sal de tetrazolium e formação do produto solúvel formazan
(MOSMANN, 1983). Após cada período de incubação, descrito nos itens 3.2.3 e 3.7, as
microplacas foram centrifugadas a 200 x g por 10 minutos e o sobrenadante de cada amostra
descartado. A seguir, foram acrescentados a cada poço, 90 µL de meio de cultura DMEM e 10
µL de MTT (5 mg/mL) em PBS. Em seguida, as CEs foram incubadas a 37º C em estufa a 5% de
CO 2 por 3 horas. Para dissolução dos cristais de formazan, oriundos da redução do sal de
tetrazolium pelas células metabolicamente viáveis, foram adicionados 100 µL de dimetil
sulfóxido (DMSO). Após 30 minutos de agitação das microplacas, foi efetuada a leitura a 540
nm em espectrofotômetro (Labsystem Multiscan®) para determinação da densidade óptica (DO).
A toxicidade foi definida a partir da porcentagem de diminuição da DO, observada na
monocamada submetida à ação dos agentes, em relação à monocamada controle (ausência de
toxicidade >95%).
3.5 Ensaio para avaliação de alterações de membrana celular como parâmetro de
viabilidade celular: análise da atividade da lactato desidrogenase (LDH): A atividade
enzimática da LDH, detectada no meio de cultura, foi definida como parâmetro da lesão
necrótica em membranas celulares. Após cada período de incubação com a subunidade CB (2, 4,
6, 8, 12 ou 24 horas), as microplacas de cultivo foram centrifugadas a 200 x g por 10 minutos e o
sobrenadante foi coletado. A seguir, 30 µL do sobrenadante foram adicionados à outra
microplaca de 96 poços, acompanhados da adição de 170 µL do substrato (tampão fosfato
contendo: NaCl 200 mM, NADH 0,2 mM e piruvato 1,6 mM/poço). De 0 a 10 minutos após esta
reação, efetuou-se a leitura da DO a 340 nm, em espectrofotômetro (Labsystem Multiscan®). Os
resultados foram extrapolados pelo decréscimo da DO, resultante da oxidação do NADH, na
presença de piruvato, em relação ao tempo zero e expressos em mmoles de NADH/10 minutos.
3.6 Ensaio para análise da integridade das monocamadas de células endoteliais: A
integridade das monocamadas celulares foi avaliada pela medida do descolamento das
monocamadas do seu substrato de adesão (microplaca), pelo ensaio com o corante cristal violeta.
Após cada período de incubação, o sobrenadante foi descartado e as monocamadas celulares
lavadas (2x) com PBS. Em seguida, foram adicionados 90 µL de meio de cultura DMEM sem
SFB a cada poço da microplaca e, logo após, foram acrescentados 10 µL da solução de cristal
violeta (0,5%) em ácido acético (30%). Decorridos 10 minutos, as microplacas foram lavadas
com PBS (2x) e colocadas para secar. A seguir, 100 µL de metanol absoluto (P.A.) foram
adicionados aos poços e após 10 minutos de homogeneização (agitador orbital), efetuou-se a
leitura da DO (620 nm) em espectrofotômetro (Labsystem Multiscan®). O decréscimo na
integridade das monocamadas foi definido como a diminuição da DO observada na monocamada
submetida à ação do agente em teste (subunidade CB), em relação à monocamada incubada
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apenas com meio de cultura DMEM sem SFB (controle negativo, considerado como 100% de
células aderidas).
3.7 Tratamento com inibidores ou antagonistas específicos: Para a avaliação da participação
das vias de sinalização do receptor IP, proteínas quinases, fosfolipases intracelulares,
ciclooxigenases, prostaciclina sintase ou do fator de transcrição NF-kB, foram empregadas
intervenções farmacológicas específicas, utilizando-se antagonistas ou inibidores de atividade
enzimática, previamente à adição da subunidade CB ou meio de cultura apenas (controle
negativo) às culturas de células endoteliais em confluência. As concentrações dos inibidores e
dos antagonistas, empregados neste estudo, foram baseadas em dados de eficácia, descritos
anteriormente na literatura. Ainda, nos diferentes protocolos experimentais, as células foram
incubadas com a mesma concentração do veículo utilizado para a diluição dos compostos.
Abaixo estão indicados os compostos e as concentrações utilizadas, bem como os tempos de
tratamento das células, antes da adição da subunidade CB:
- SB203580 (inibidor de p38MAPK): 10 μM/1 hora, dissolvido em DMSO (0,1%) (SYEDA et al.,
2006);
- U0126 (inibidor da MEK1/2): 20 μM/1 hora, dissolvido em DMSO (0,1%) (LIM et al., 2009);
- PD98059 (inibidor da ERK1/2): 20 μM/1 hora, dissolvido em DMSO (0,1%)
(GUDMUNSDÓTTIR et al., 2001);
- JNK Inhibitor II (inibidor da JNK): 10 μM/1 hora, dissolvido em DMSO (0,04%) (ZHANG et
al., 2009);
- VSA (inibidor da COX-1): 10 μM/1 hora, dissolvido em DMSO (0,2%) (BHATTACHARYYA
et al., 1995);
- NS-398 (inibidor da COX-2): 1 μM/1 hora, dissolvido em DMSO (0,03%) (SYEDA et al.,
2006);
- SN50 (inibidor do NF-kB): 5 μM/1 hora, dissolvido em DMSO (0,5%) (JEONG et al., 2004;
YU et al., 2008);
- TPCK (inibidor da translocação do NF-kB): 10 μM/1 hora, dissolvido em DMSO (0,5%)
(DRAGOMIR et al., 2006);
- BEL (inibidor da fosfolipase A 2 independente de cálcio): 2 µM/1 hora, dissolvido em DMSO
(0,1%) (RASTOGI; McHOWAT, 2009);
- TCP (inibidor da prostaciclina sintase): 2 mM/1 hora e 1 mM/12 horas, dissolvido em água
ultrapura (ZHANG et al., 2007);
- CAY10441 (antagonista do receptor IP de prostaciclina): 1 μM/1 hora ou 1 μM/3 horas,
dissolvido em DMSO (0,1%) (BARBIERI et al., 2011);
- H-89 (inibidor da PKA): 10 μM/1 hora ou 1 μM/3 horas, dissolvido em DMSO (0,1%) (LIOU
et al., 2007; KIM et al., 2010);
- SQ22536 (inibidor da adenilato ciclase): 10 μM/1 hora ou 50 μM/3 horas, dissolvido em
DMSO (0,04%) (DOHGU et al., 2010);
- PYRROLIDINA (inibidor de fosfolipase A 2 citosólica): 2 μM/1 hora, dissolvido em DMSO
(0,1%) (RIEDERER et al., 2010);
- GW6471 (antagonista da isoforma alfa do PPAR): 20 µM/3 horas, dissolvido em DMSO
(0,1%);
- GSK0660 (antagonista da isoforma beta/delta do PPAR): 20 µM/3 horas, dissolvido em DMSO
(0,1%);
- GW9662 (antagonista da isoforma gama do PPAR): 20 µM/3 horas, dissolvido em DMSO
(0,1%).
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3.8 Determinação da concentração de PGI 2 por ensaio imunoenzimático (EIA): A produção
de PGI2 foi determinada através da medida do seu metabólito estável, a 6-ceto prostaglandina
F 1α , por ensaio imunoenzimático (EIA) utilizando um kit comercial (Cayman Chemicals). Após
a incubação das células com a fosfolipase A 2 , em concentração não-citotóxica (5 μg/mL) ou
meio de cultura DMEM apenas (controle negativo), as microplacas foram centrifugadas a 200 x
g por 10 minutos e os sobrenadantes coletados. Alíquotas, contendo 50 µL de cada amostra
foram adicionadas a microplacas de 96 poços e incubadas com igual volume do prostanoide
conjugado à acetilcolinesterase e antisoro específico de coelho. Após a adição do substrato, a
absorbância das amostras foi determinada em espectrofotômetro (Labsystem Multiscan®) a 405
nm e as concentrações estimadas a partir da curva padrão específica, em concentrações
representadas em pg/mL.
3.9 Análise por western blotting: A expressão proteica da PGIS, COX-1 e COX-2 foi feita pela
técnica de western blotting. As células endoteliais foram incubadas, ou não, com a subunidade
CB (5 μg/mL) por diferentes períodos de tempo. Após centrifugação a 200 x g por 10 minutos,
os sobrenadantes foram descartados e às células remanescentes foram adicionados 50 μL de
tampão de amostra (SDS 20%; glicerina 20%; β-mercaptoetanol 1 M; tampão Tris 1 M pH 6,8;
azul de bromofenol 0,1%) (LAEMMLI, 1970), seguido de aquecimento a 100 °C por 10
minutos. A seguir, o volume de 20 μL de cada amostra, foi aplicado ao gel de poliacrilamida a
12% (SDS-PAGE), para a separação das proteínas por eletroforese. Para tanto, foi aplicada uma
voltagem constante de 100 V. Posteriormente, as bandas proteicas foram transferidas para a
membrana de nitrocelulose, através da aplicação de voltagem (100 V) durante aproximadamente
90 minutos, em sistema tamponado a 4 °C. Os sítios inespecíficos da membrana de nitrocelulose
foram bloqueados com uma solução contendo leite desnatado a 5%, em tampão de lavagem
(Tween-20 10% pH 7,4) durante 2 horas. A seguir, as membranas foram incubadas com os
anticorpos para a detecção da PGIS (policlonal anti-PGIS 1:1000 v/v) (Cayman Chemicals),
COX-1 (policlonal anti-COX-1 1:1000 v/v) ou COX-2 (policlonal anti-COX-2 1:1000 v/v)
(Santa Cruz Biotechnology). Em seguida, foi adicionado o anticorpo secundário conjugado à
peroxidase, para a detecção dos anticorpos primários, correspondentes a cada uma das proteínas
descritas acima. Para o controle do western blotting, as membranas também foram incubadas
com anticorpo monoclonal anti-β-actina (diluição de 1:3000 v/v) e anticorpo secundário anti-IgG
de camundongo na diluição de 1:7000 v/v. As bandas imunorreativas para cada proteína deste
estudo foram reveladas por quimioluminescência, com solução de luminol e, em seguida,
reveladas em filme fotográfico em câmara escura. As densidades das bandas foram determinadas
pelo densitômetro GS-800 (Bio Rad Laboratories), utilizando o programa de análise Quantity
One® (Bio Rad Laboratories) e normalizadas a partir das densidades das bandas do controle βactina.
3.10 Análise da expressão proteica das moléculas de adesão endotelial pela técnica de
citometria de fluxo: A expressão proteica das moléculas de adesão VCAM-1, ICAM-1 e
PECAM-1, pelas células endoteliais, foi determinada por citometria de fluxo. As células
endoteliais (4x105 células/poço) foram pré-incubadas, ou não, com a subunidade CB (5 µg/mL)
em microplacas de 6 poços por 2 horas em estufa (5% de CO 2 /37 °C). Em seguida, cada poço foi
lavado com PBS estéril (2x) e estimulado com 50 ng/mL de LPS (Escherichia coli, sorotipo
0127:B8, Sigma Aldrich), por 8 ou 18 horas de incubação, nas mesmas condições anteriores.
Após o término das incubações, o sobrenadante foi descartado, as células foram lavadas com 500
µL de PBS e, em seguida, uma solução de pancreatina (500 µL) foi adicionada a cada poço da
microplaca, que foi incubada em estufa de cultivo (5% de CO 2 /37 °C) por um período de até 5
minutos. Decorrido este tempo, as células foram transferidas para tubos cônicos, contendo
DMEM com 10% SFB (15 mL) e centrifugadas a 250 x g, por 5 minutos, para a neutralização da
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pancreatina. O sobrenadante foi descartado e as células ressuspensas em 5 mL de PBS e
centrifugadas novamente, sob mesmas condições, para eliminação de vestígios de meio de
cultura ou SFB. Após a centrifugação, as células foram incubadas com anticorpos monoclonais
anti-CD106 (VCAM-1), anti-CD54 (ICAM-1) ou anti-CD31 (PECAM-1), diluídos em PBS (200
µL de volume final) por 20 minutos a 4 °C. Abaixo estão indicadas as características dos
anticorpos utilizados, assim como as concentrações e o nome do fabricante.
- Anticorpo Anti-CD106 de rato: conjugado ao fluocromo ficoeritrina (PE), 0,2 mg/mL
(diluição 1:200) (BD Pharmingen);
- Anticorpo Anti-CD54 de rato: conjugado ao fluocromo isotiocianato de fluoresceína (FITC),
0,5 mg/mL (diluição 1:300) (BD Pharmingen);
- Anticorpo Anti-CD31 de rato: conjugado ao fluocromo ficoeritrina (PE), 0,2 mg/mL
(diluição 1:200) (BD Pharmingen).
Após o término da incubação com os anticorpos, as células foram centrifugadas novamente (250
x g por 5 minutos) e incubadas com PBS contendo 1% de paraformaldeído (200 µL de volume
final) por 20 minutos a 4 °C para fixação das células em solução. Em seguida, as células foram
centrifugadas sob mesmas condições e ressuspensas em 500 µL de PBS, para leitura em
citômetro de fluxo FACSDiva versão 6.1.3 (BD Pharmingen). Os dados obtidos se referem a
10.000 eventos e somente células endoteliais morfologicamente viáveis foram consideradas para
análise, de acordo com o estabelecimento de uma janela de aquisição (gate), com base em
parâmetros adequados de tamanho (forward-scatter) versus granulosidade (side-scatter). Os
dados foram obtidos pelo programa FlowJo® e representados como porcentagem da intensidade
de fluorescência, de acordo com uma janela de aquisição estabelecida em relação às células do
grupo controle (meio de cultura apenas). Os dados quantitativos da intensidade de fluorescência
obtidos pelo programa FlowJo® foram analisados pelo programa GraphPad Prism® versão 5 e
representam a média da intensidade de fluorescência de cada grupo experimental (n=3-4 para
cada grupo).
3.11 Determinação da expressão gênica pela reação em cadeia da polimerase (PCR) via
transcrição reversa em tempo real:
A detecção do RNAm das proteínas de interesse foram realizadas por meio da reação em cadeia
da polimerase com transcrição reversa em tempo real (qPCR).
Extração de RNA: As células endoteliais (4x105 células/poço) foram pré-incubadas ou não com
a subunidade CB (5 µg/mL) por 2 horas (5% de CO 2 /37 °C) em microplacas de 6 poços. Em
seguida, cada poço foi lavado com PBS estéril (2x) e estimulado com 50 ng/mL de LPS
(Escherichia coli, sorotipo 0127:B8, Sigma Aldrich) por 8 horas de incubação nas mesmas
condições anteriores. Após o término das incubações, o sobrenadante foi descartado e as células
foram lavadas com 500 µL de PBS. Em seguida, foi adicionado Trizol e as células foram
homogeneizadas e coletadas à temperatura ambiente. Após, as amostras foram precipitadas com
100 μL de clorofórmio e centrifugadas por 15 minutos (12.000 x g/4 °C), para a separação do
RNA total e das proteínas. A fase aquosa, contendo o RNA, foi removida e precipitada com 250
μL de álcool isopropílico, durante 15 minutos (4 ºC). As amostras foram centrifugadas por 15
min (12.000 x g/4° C) e os precipitados foram lavados com etanol 75%. Após nova centrifugação
(8000 x g/5 minutos/4 °C), o álcool foi removido e os precipitados secos à temperatura ambiente.
As amostras foram solubilizadas em água tratada com dietilpirocarbonato (DEPC) e a
concentração e pureza do RNA total calculadas por espectrofotometria, a 260 nm e por meio da
relação A260/A280, respectivamente.
Ensaio de qPCR: Para a geração do cDNA, por transcrição reversa, 1 μg de RNA total foi
incubado com 1 μL de Oligo dTs (0,05μg/μL), 1 μL de SuperScriptTM II Reverse Transcriptase
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e completado para 20 μL com água DEPC e as amostras colocadas no termociclador por 10 min
a 70 °C/50 min a 42 °C/15 min a 70 °C/20 min a 37 °C. Para o PCR quantitativo, 20 ng dos
cDNAs, 10 μL de SYBR Green (concentrado 2X) e 450 nM das oligossondas de interesse,
mencionadas na tabela abaixo, foram amplificados utilizando-se 1 μL da enzima Taq DNA
polimerase 2,5 U, MgCl a 1,25 mM, dNTPs Mix, a 0,2 mM, em volume final de 20 μL por poço.
Todas as reações de amplificação, utilizando o SYBR Green qPCR supermix, foram realizadas
em termociclador (Applied Biosystems - Onestep plus) e compostas de controles negativos.
Análise da amplificação gênica: A análise da PCR em tempo real foi realizada pelo método de
quantificação relativa (LIVAK; SCHMITTGEN, 2001). A partir dos valores de CT encontrados,
foi calculado o valor de 2-∆∆Ct:
2-∆∆Ct = (1+E) -∆Ct do gene alvo
(1+E) -∆Ct do gene controle
onde E = eficiência da reação de PCR;
∆Ct do gene alvo = diferença entre o valor de CT da amostra desconhecida e da amostra controle
para este gene;
∆Ct do gene controle = diferença entre o valor de CT da amostra desconhecida e da amostra
controle para este gene.
Primers específicos para cada gene (Ratos):
VCAM-1 (CD106): 5`-TTGGGAGCCTCAACGGTACT-3 (sense) e 5`GCAATCGTTTTGTATTCAGGGGA-3 (antisense);
ICAM-1 (CD54): 5`-GTGATGCTCAGGTATCCATCCA-3 (sense) e 5`CACAGTTCTCAAAGCACAGCG-3 (antisense);
TNF-alfa: 5 '-TTCCTACCTGCAAGTTCTACACC-3' (sense) e 5'CCGAGCTTTGTAAGAGCGGT-3' (antisense);
IL-6: 5'-AACGAGCAAAGTTTGAACTGAGG-3' (sense) e 5'TCGAAGAGCACCGAATATACTGA-3 '(antisense).
Observação: Todas as amplificações foram realizadas com a curva de dissociação (melting),
para verificar a especificidade da amplificação e confirmar a ausência de formação de dímeros
de oligossondas ou qualquer outro produto inespecífico.
3.12 Análise estatística: Os dados estão apresentados como a média ± erro padrão da média
(E.P.M.). A comparação entre dois grupos experimentais foi feita pelo teste t-Student. Os
resultados foram analisados estatisticamente pela análise de variância (one-way ou two-way
ANOVA), com elementos repetidos, seguida do teste de Tukey nas comparações múltiplas.
Foram considerados significativos os valores de p< 0,05. As análises estatísticas foram feitas
pelo software GraphPad Prism® versão 5.0 (GraphPad Software©).
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4 RESULTADOS

4.1 Efeitos da subunidade CB na viabilidade celular

As células endoteliais em confluência foram incubadas com concentrações crescentes de
CB (1, 5, 10, 25 e 50 µg/mL), ou meio de cultura apenas (controle negativo), pelo período de 24
horas. A seguir, foram avaliadas a atividade metabólica e as alterações na membrana celular, bem
como a integridade das monocamadas.
A Figura 2A mostra que as monocamadas controles, incubadas apenas com o meio de
cultura, apresentaram-se metabolicamente ativas, após 24 horas de incubação, com o valor médio
de densidade óptica (DO) de 1,242 ±0,036. Em contrapartida, a incubação da subunidade CB
causou uma diminuição significativa do metabolismo celular em relação ao controle, apenas na
maior concentração (50 µg/mL), cujo valor médio de DO foi de 0,9133 ±0,080. A Figura 2B
mostra que a subunidade CB não alterou, de modo significativo, a integridade das monocamadas
endoteliais, em relação ao controle, em nenhuma das concentrações estudadas. De modo
semelhante, a Figura 2C mostra que não houve aumento significativo na liberação de LDH, na
vigência da ação da subunidade CB, em células endoteliais, no período de tempo avaliado. O valor
médio do controle foi de 0,0227 ±0,003. Curiosamente, a subunidade CB nas concentrações de 1 e
5 µg/mL induziu uma diminuição significativa na liberação basal de lactato desidrogenase (Figura
2C), com valores médios de absorbância de 0,0148 ±0,001 e 0,0145 ±0,002, respectivamente.
A seguir, avaliou-se o decurso temporal do efeito da subunidade CB, na concentração nãocitotóxica de 5 μg/mL, nos mesmos parâmetros verificados acima. A Figura 3A mostra que as
células endoteliais controles, incubadas apenas com o meio de cultura, apresentaram-se
metabolicamente ativas ao longo das 24 horas de incubação, com valor médio de DO de 1,186
±0,098 (540 nm), que foi tomado como 100% de atividade metabólica. A adição da subunidade
CB às células endoteliais não alterou a atividade metabólica endotelial, de modo significativo, em
relação ao controle no decorrer de 24 horas de incubação. A subunidade CB apresentou valor
médio de absorbância de 1,098 ±0,096 (redução de 7,4% em relação ao controle). Do mesmo
modo, a Figura 3B mostra que a subunidade CB não causou aumento significativo da liberação de
LDH ao longo das 24 horas de incubação, com valores médios de absorbância de 0,0090 ±0,002
para o controle e de 0,0087 ±0,002 para a subunidade CB. Curiosamente, a subunidade CB causou
diminuição da liberação basal de LDH, que foi significativa em relação ao controle, apenas na 4ª
hora de incubação.
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Figura 2 Efeito da subunidade CB em parâmetros de viabilidade celular: As células endoteliais em confluência foram
incubadas com a subunidade CB (1, 5, 10, 25 e 50 µg/mL) ou meio de cultura apenas (controle negativo) por 24
horas em estufa de CO 2 (5% e 37 °C). (A) Análise do metabolismo oxidativo mitocondrial efetuada pelo ensaio
de MTT. (B) Integridade das monocamadas celulares avaliada pelo ensaio do cristal violeta. (C) Alterações das
membranas celulares avaliadas pelo ensaio do LDH. Cada valor representa a média ± E.P.M. de culturas de
células provenientes de 3-4 animais. *p< 0,05 em relação ao controle negativo (one-way ANOVA).
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Figura 3 Decurso temporal do efeito da subunidade CB na atividade metabólica e liberação de LDH em células
endoteliais: As células endoteliais em confluência foram incubadas com a subunidade CB (5 µg/mL) ou meio
de cultura apenas (controle negativo) por 2, 4, 6, 8, 12 ou 24 horas a 37 °C em estufa de CO 2 (5%). (A)
Análise do metabolismo oxidativo mitocondrial efetuada pelo ensaio de MTT. (B) Alterações das membranas
celulares avaliada pelo ensaio do LDH. Cada valor representa a média ± E.P.M. de culturas de células
provenientes de 3-4 animais. *p< 0,05 em relação ao controle negativo (one-way ANOVA).
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4.2 Efeito da subunidade CB na liberação de prostaciclina por células endoteliais

Para avaliar o efeito da subunidade CB na produção de PGI 2 , as células endoteliais em
confluência foram incubadas com concentrações crescentes de CB (1, 5, 10, 25 e 50 µg/mL) ou
meio de cultura apenas (controle negativo) pelo período de 24 horas. A liberação de prostaciclina
foi avaliada pela quantificação do seu metabólito estável, a 6-ceto PGF 1α por ensaio
imunoenzimático (EIA).
A Figura 4A mostra que as células controles apresentaram uma liberação basal de 549,1
±63,38 pg/mL de 6-ceto PGF 1α após 24 horas de incubação. A adição da subunidade CB às células
endoteliais, a partir da concentração de 5 µg/mL, induziu aumento significativo da liberação de
PGI2 , se comparado ao controle (906,1 ±50,13 pg/mL ou 65% de aumento). A liberação deste
mediador foi máxima na concentração de 10 µg/mL da subunidade CB (1194 ±95,67 pg/mL ou
117% de aumento em relação ao controle). Apesar da concentração de 10 µg/mL induzir efeito
máximo na liberação de PGI2 , a análise estatística revelou que não há diferença significativa entre
as concentrações de PGI 2 detectadas após estímulo pela CB, nas concentrações de 10 µg/mL e 5
µg/mL. A partir destes resultados, foi escolhida a concentração de 5 µg/mL para o
desenvolvimento dos estudos posteriores.
A seguir, foi analisado o perfil temporal da produção de PGI 2 induzida pela subunidade
CB (concentração de 5 µg/mL) em células endoteliais. Para tanto, as células endoteliais em
confluência foram incubadas com a subunidade CB ou meio de cultura apenas como controle
negativo por 2, 4, 6, 8, 12 ou 24 horas. A Figura 4B mostra que a subunidade CB induziu
aumento significativo da liberação de PGI 2 , a partir da 6ª até a 24ª hora de incubação com as
células endoteliais. Na sexta hora de incubação, a subunidade CB foi capaz de induzir um aumento
marcante de 221,3% na liberação de PGI 2 , significativa em relação ao controle deste período
(controle: 226,6 ±26,04 pg/mL e subunidade CB: 728,2 ±54,89 pg/mL). Desse modo, o período de
tempo de incubação de 6 horas das células endoteliais com a subunidade CB (5 µg/mL) foi tomada
como padrão para os estudos subsequentes.
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Figura 4 Efeito da subunidade CB na liberação de prostaciclina por células endoteliais: (A) Efeito de diferentes
concentrações da subunidade CB na liberação de PGI 2 . As células endoteliais em confluência foram incubadas
com a subunidade CB (1, 5, 10, 25 ou 50 µg/mL) ou meio de cultura apenas (controle negativo) por 24 horas a
37 °C em estufa de CO 2 (5%). (B) Decurso temporal da liberação de PGI 2 induzida pela subunidade CB. As
células endoteliais em confluência foram incubadas com a subunidade CB (5 µg/mL) ou meio de cultura apenas
(controle negativo) por 2, 4, 6, 8, 12 ou 24 horas a 37 °C em estufa de CO 2 (5%). A concentração de 6-ceto
prostaglandina F 1α foi determinada por EIA, como descrito em Material e Métodos. Cada valor representa a
média ± E.P.M. de culturas de células provenientes de 3-4 animais. *p< 0,05 em relação ao controle negativo.
**p< 0,01 em relação ao controle negativo. ***p< 0,001 em relação ao controle negativo (A: one-way ANOVA
e B: two-way ANOVA).
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4.3 Efeito do tratamento com inibidores de ciclooxigenases e do fator de transcrição NF-kB
na produção de prostaciclina induzida pela subunidade CB em células endoteliais

Para determinar o envolvimento das COX-1, COX-2 e do fator de transcrição NF-kB na
produção de PGI 2 estimulada pela subunidade CB, foram efetuados pré-tratamentos das células
endoteliais com os seguintes compostos: VSA (inibidor seletivo da COX-1), NS-398 (inibidor
seletivo da COX-2), SN50 (inibidor da translocação do NF-kB), TPCK (inibidor do NF-kB) ou
seus respectivos veículos (DMSO) por 1 hora. Após este período, a subunidade CB (5 µg/mL) foi
adicionada às culturas e incubada por 6 horas, seguido da determinação dos níveis de prostaciclina
nos sobrenadantes das culturas. Para este estudo, foram realizados ensaios prévios para a avaliação
do efeito citotóxico dos compostos VSA (10 µM), NS-398 (2 µM), SN50 (5 µM), TPCK (10 µM)
e do veículo dos mesmos (DMSO, nas respectivas concentrações demonstradas no item 3.7 de
Material e Métodos) sobre as células endoteliais pelo teste de redução do MTT. Nas
concentrações estudadas, esses agentes não causaram alterações significativas da viabilidade
celular (> 95% células viáveis) (dados não demonstrados).
A Figura 5 mostra que o controle negativo (células incubadas apenas com meio de cultura
na presença do veículo DMSO) apresentou uma liberação basal média de 6-ceto PGF 1α de 284,7
±27,05 pg/mL após 6 horas de incubação. Esta concentração de prostaciclina foi
significativamente aumentada após a incubação das células com a subunidade CB (controle
positivo), com valor médio de 566,5 ±62,18 pg/mL (98,9% de aumento). A pré-incubação das
células com o composto VSA, reduziu significativamente a liberação de PGI2 , se comparado ao
controle estimulado (valor médio de 326,1 ±28,86 pg/mL ou 46,1% de inibição). De modo
distinto, a pré-incubação com os compostos NS-398, SN50 ou TPCK não alterou a produção de
PGI2 , se comparado ao controle positivo (subunidade CB apenas).
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Figura 5 Participação das COX-1, COX-2 e do fator de transcrição NF-kB na produção de prostaciclina induzida
pela subunidade CB em células endoteliais: As células endoteliais foram incubadas com os compostos VSA
(10 µM) ou NS-398 (1 µM) ou SN50 (5 µM) ou TPCK (10 µM) ou meio de cultura na presença dos respectivos
veículos (CTRL: controle negativo) por 1 hora antes da adição de 5 µg/mL da subunidade CB (controle positivo)
por 6 horas a 37 °C em estufa de CO 2 (5%). A concentração de 6-ceto prostaglandina F 1α foi determinada por
EIA, como descrito em Material e Métodos. Cada valor representa a média ± E.P.M. de culturas de células
provenientes de 3-4 animais. *p< 0,05 em relação ao controle negativo. **p< 0,01 em relação ao controle
negativo. ***p< 0,001 em relação ao controle negativo. ++p< 0,01 em relação ao controle positivo (CB) (oneway ANOVA).
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4.4 Participação da prostaciclina sintase (PGIS) na produção de prostaciclina induzida pela
subunidade CB em células endoteliais

Para determinar o envolvimento da prostaciclina sintase (PGIS) na produção de PGI 2
estimulada pela subunidade CB, foram efetuados pré-tratamentos das células endoteliais com o
composto tranilcipromina (TCP) (inibidor da prostaciclina sintase) ou seu veículo (água ultrapura)
por 1 hora. Após este período, a subunidade CB (5 µg/mL) foi adicionada às culturas e incubada
por 6 horas, seguido da determinação dos níveis de prostaciclina nos sobrenadantes das culturas.
Para este estudo, foram realizados ensaios prévios para a avaliação do efeito citotóxico do
composto TCP (2 mM) e do seu veículo (água ultrapura, como descrito no item 3.7 de Material e
Métodos) sobre as células endoteliais pelo teste de redução do MTT. Na concentração estudada,
esse agente não causou alteração significativa da viabilidade celular (> 95% células viáveis)
(dados não demonstrados).
A Figura 6 mostra que o controle negativo (células incubadas apenas com meio de cultura
na presença do veículo) apresentou uma liberação basal média de 6-ceto PGF 1α de 205,9 ±20,71
pg/mL, após 6 horas de incubação. Esta concentração de prostaciclina foi significativamente
aumentada após a incubação das células com a subunidade CB (controle positivo), com valor
médio de 526,2 ±101,9 pg/mL (155% de aumento). A pré-incubação das células com o composto
TCP, reduziu significativamente a liberação de PGI2 , se comparado ao controle positivo (valor
médio de 272,9 ±67,32 pg/mL ou 48,1% de redução).
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Figura 6 Participação da prostaciclina sintase na produção de prostaciclina em células endoteliais. As células
endoteliais foram incubadas com o composto TCP (2 mM) ou meio de cultura na presença do respectivo veículo
(CTRL: controle negativo) por 1 hora antes da adição de 5 µg/mL da subunidade CB (controle positivo) por 6
horas a 37 °C em estufa de CO 2 (5%). A concentração de 6-ceto prostaglandina F 1α foi determinada por EIA,
como descrito em Material e Métodos. Cada valor representa a média ± E.P.M. de culturas de células
provenientes de 3-4 animais. *p< 0,05 em relação ao controle negativo. +p< 0,05 em relação ao controle positivo
(CB) (one-way ANOVA).
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4.5 Efeito do tratamento com inibidores de proteínas quinases na produção de prostaciclina
induzida pela subunidade CB em células endoteliais
Para determinar o envolvimento das proteínas quinases p38MAPK, MEK1/2, ERK1/2 e JNK
na produção de PGI2 estimulada pela subunidade CB, foram efetuados pré-tratamentos das células
endoteliais com os seguintes compostos: U0126 (inibidor seletivo da MEK1/2); PD98059
(inibidor seletivo da ERK1/2); SB202190 (inibidor seletivo da p38MAPK); JNK inhibitor II
(inibidor seletivo da JNK) ou seus respectivos veículos (DMSO) por 1 hora. Após este período, a
subunidade CB (5 µg/mL) foi adicionada às culturas e incubada por 6 horas, seguida da
determinação dos níveis de prostaciclina nos sobrenadantes das culturas. O período de incubação
de 6 horas com a subunidade CB foi definido a partir dos dados anteriores, que demonstraram que
a liberação de prostaciclina foi significativamente aumentada, a partir deste período de tempo
(Figura 4B).
Para este estudo, foram realizados ensaios prévios para a avaliação do efeito citotóxico dos
compostos U0126 (20 µM), PD98059 (20 µM), SB202190 (10 µM) e JNK inhibitor II (10 µM) e
do veículo dos mesmos (DMSO, nas respectivas concentrações descritas no item 3.7 de Material
e Métodos), sobre as células endoteliais pelo teste de redução do MTT. Nas concentrações
estudadas, esses agentes não causaram alterações significativas da viabilidade celular (> 95%
células viáveis) (dados não demonstrados).
A Figura 7 mostra que o controle negativo (células incubadas apenas com meio de cultura
na presença do veículo DMSO) apresentou uma liberação basal de 6-ceto PGF 1α de 270,7 ±30,08
pg/mL (valor da média) após 6 horas de incubação. Esta concentração de prostaciclina foi
significativamente aumentada após a incubação das células com a subunidade CB (controle
positivo), com valor médio de 550,6 ±26,56 pg/mL (103,4% de aumento). Contudo, a préincubação das células com o composto U0126, reduziu significativamente a liberação de PGI 2
induzida pela subunidade CB, em relação ao controle positivo (valor médio de 372,9 ±15,68
pg/mL ou 32% de redução). De modo semelhante, a pré-incubação das células com o composto
PD98059, causou redução significativa da produção de PGI2 , se comparado ao controle positivo
(valor médio de 165,1 ±4,790 pg/mL ou 67,7% de redução). Por outro lado, a pré-incubação com
os compostos SB202190 ou JNK inhibitor II, não alterou a liberação de PGI2 estimulada pela
subunidade CB nas mesmas condições (531,82 ±8,61 pg/mL e 560 ±45,2 pg/mL,
respectivamente).
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Figura 7 Efeitos dos inibidores de proteínas quinases na produção de prostaciclina induzida pela subunidade CB em
células endoteliais: As células endoteliais foram incubadas com os compostos SB202190 (10 µM) ou JNK
inhibitor II (10 µM) ou U0126 (20 µM) ou PD98059 (20 µM) ou meio de cultura na presença dos respectivos
veículos (CTRL: controle negativo) por 1 hora antes da adição de 5 µg/mL da subunidade CB (controle positivo)
por 6 horas a 37 °C em estufa de CO 2 (5%). A concentração de 6-ceto prostaglandina F 1α foi determinada por
EIA, como descrito em Material e Métodos. Cada valor representa a média ± E.P.M. de culturas de células
provenientes de 3-4 animais. *p< 0,05 em relação ao controle negativo. **p< 0,01 em relação ao controle
negativo. ***p< 0,001 em relação ao controle negativo. ++p< 0,01 em relação ao controle positivo (CB). +++p<
0,001 em relação ao controle positivo (CB) (one-way ANOVA).
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4.6 Efeito do tratamento com inibidores de fosfolipases intracelulares na produção de
prostaciclina induzida pela subunidade CB em células endoteliais

Para avaliar a participação das fosfolipases intracelulares citosólica (cFLA 2 ) e
independente de cálcio (iFLA 2 ), na produção de PGI 2 estimulada pela subunidade CB, foram
efetuados pré-tratamentos das células endoteliais com os compostos PYR-2 (inibidor seletivo da
isoforma alfa da FLA 2 citosólica) ou BEL (inibidor irreversível da FLA 2 independente de cálcio)
ou seus respectivos veículos (DMSO) por 1 hora. Após este período, a subunidade CB (5 µg/mL)
foi adicionada às culturas e incubada por 6 horas, seguido da determinação dos níveis de
prostaciclina nos sobrenadantes das culturas. Para este estudo, foram realizados ensaios prévios
para a avaliação do efeito citotóxico dos compostos PYR-2 (2 µM), BEL (2 µM) e do veículo dos
mesmos (DMSO, nas respectivas concentrações descritas no item 3.7 de Material e Métodos)
sobre as células endoteliais pelo teste de redução do MTT. Nas concentrações estudadas, esses
agentes não causaram alterações significativas da viabilidade celular (> 95% células viáveis)
(dados não demonstrados).
A Figura 8A mostra que o controle negativo (células incubadas apenas com meio de
cultura na presença do veículo DMSO) apresentou uma liberação basal média de 6-ceto PGF 1α de
141,4 ±20,83 pg/mL após 6 horas de incubação. Esta concentração de prostaciclina foi
significativamente aumentada após a incubação das células com a subunidade CB (controle
positivo), com valor médio de 416,4 ±9,96 pg/mL (194,4% de aumento). A pré-incubação das
células, com o composto PYR-2 reduziu significativamente a liberação de PGI 2 induzida pela
subunidade CB, em relação ao controle positivo (valor médio de 305,4 ±30,43 pg/mL). Por outro
lado, a Figura 8B mostra que a pré-incubação com o composto BEL, não alterou a produção de
PGI2 estimulada pela subunidade CB, nas mesmas condições.
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Figura 8 Efeito dos inibidores de fosfolipases intracelulares na produção de prostaciclina induzida pela subunidade
CB em células endoteliais: As células endoteliais foram incubadas com os compostos PYR-2 (2 µM) ou BEL (2
µM) ou meio de cultura na presença dos respectivos veículos (CTRL: controle negativo) por 1 hora antes da
adição de 5 µg/mL da subunidade CB (controle positivo) por 6 horas a 37 °C em estufa de CO 2 (5%). A
concentração de 6-ceto prostaglandina F 1α foi determinada por EIA, como descrito em Material e Métodos. Cada
valor representa a média ± E.P.M. de culturas de células provenientes de 3-4 animais. *p< 0,05 em relação ao
controle negativo. ***p< 0,001 em relação ao controle negativo. +p< 0,05 em relação ao controle positivo (CB)
(one-way ANOVA).
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4.7 Efeito do tratamento com inibidores da via do receptor IP na produção de prostaciclina
induzida pela subunidade CB em células endoteliais

Para avaliar o possível envolvimento da via de sinalização autócrina, de feedback positivo,
ativada pela prostaciclina na vigência de ação da subunidade CB, foram efetuados pré-tratamentos
das células endoteliais com os compostos CAY10441 (antagonista do receptor IP), SQ22536
(inibidor seletivo da adenilato ciclase) e H-89 (inibidor da PKA), ou seus respectivos veículos
(DMSO), por 1 hora antes da adição da subunidade CB (5 µg/mL). Decorridas 6 horas deste
estímulo, os níveis de prostaciclina foram determinados nos sobrenadantes das culturas. Para este
estudo, foram realizados ensaios prévios para a avaliação do efeito citotóxico dos compostos
CAY10441 (1 µM), SQ22536 (10 µM), H-89 (10 µM) e do veículo dos mesmos (DMSO, nas
respectivas concentrações descritas no item 3.7 de Material e Métodos) sobre as células
endoteliais pelo teste de redução do MTT. Nas concentrações estudadas, esses agentes, não
causaram alterações significativas da viabilidade celular (> 95% células viáveis) (dados não
demonstrados).
A Figura 9 mostra que controle negativo (células incubadas apenas com meio de cultura
na presença do veículo DMSO) apresentou uma liberação basal média de 6-ceto PGF 1α de 113,3
±12,92 pg/mL após 6 horas de incubação. Esta concentração de prostaciclina foi
significativamente aumentada após a incubação das células com a subunidade CB (controle
positivo), com valor médio de 372,9 ±49,30 pg/mL (229% de aumento). O pré-tratamento das
células com os compostos CAY10441, SQ22536 ou H-89 não alterou a liberação de PGI2
estimulada pela subunidade CB, em relação ao controle positivo.
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Figura 9 Efeitos do tratamento com inibidores da via do receptor IP na produção de prostaciclina induzida pela
subunidade CB em células endoteliais. As células endoteliais foram incubadas com os compostos CAY10441
(1 µM), ou H-89 (10 µM), ou SQ22536 (10 µM), ou meio de cultura na presença dos respectivos veículos
(CTRL: controle negativo) por 1 hora antes da adição de 5 µg/mL da subunidade CB (controle positivo) por 6
horas a 37 °C em estufa de CO 2 (5%). A concentração de 6-ceto prostaglandina F 1α foi determinada por EIA,
como descrito em Material e Métodos. Cada valor representa a média ± E.P.M. de culturas de células
provenientes de 3-4 animais. *p<0,05 em relação ao controle negativo. **p<0,01 em relação ao controle
negativo. ***p<0,001 em relação ao controle negativo (one-way ANOVA).
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4.8 Efeito da subunidade CB na expressão proteica de ciclooxigenases em células
endoteliais
A expressão proteica das enzimas COX-1 e COX-2 foi analisada após 6 horas da
incubação com a subunidade CB (5 µg/mL) ou LPS (1 µg/mL) como controle positivo ou meio de
cultura apenas (controle negativo).
A Figura 10A mostra as bandas imunorreativas para a COX-1, obtidas a partir do
precipitado celular, após incubação com a subunidade CB ou não. As bandas proteicas
correspondentes à COX-1 foram detectadas em todos os precipitados celulares analisados. A
análise densitométrica demonstrou que a incubação da subunidade CB com as células endoteliais,
não modificou a intensidade das bandas de COX-1 (Figura 10B) de modo significativo, em
relação ao controle negativo. Entretanto, na Figura 10C pode-se observar que não foi detectada a
presença de bandas imunorreativas para a isoforma COX-2, tanto no controle negativo quanto em
células incubadas com a subunidade CB. Para comprovação da eficácia do anticorpo para a COX2, na presente condição experimental, foi utilizado o LPS (lipopolissacarídeo) como controle
positivo. Neste caso, a análise das bandas imunorreativas para a COX-2 (Figura 10C) e a análise
densitométrica (Figura 10D), revelaram a presença da

proteína COX-2, cujo aumento foi

significativo em relação ao controle negativo e em relação às células incubadas com a subunidade
CB.
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Figura 10 Efeito da subunidade CB na expressão proteica de COX-1 e COX-2 em células endoteliais de cultura
primária. As células endoteliais foram incubadas com a subunidade CB (5 µg/mL), ou LPS (1 µg/mL), ou meio
de cultura apenas por 6 horas a 37 °C em estufa de CO 2 (5%). As células foram lisadas e analisadas por Western
blotting, como descrito em Material e Métodos. (A) Western blotting com anticorpo monoclonal anti-COX-1
(1:1000) e anticorpo monoclonal anti-β-actina (1:3000). (B) Quantificação por densitometria das bandas de COX1, normalizadas a partir das bandas de β-actina. (C): Western blotting com anticorpo monoclonal anti-COX-2
(1:1000) e anticorpo monoclonal anti-β-actina (1:3000). (D): Quantificação por densitometria das bandas de COX2, normalizadas a partir das bandas de β-actina. Cada valor representa a média ± E.P.M. de culturas de células
provenientes de 3-4 animais. *p< 0,05 em relação ao controle negativo (one-way ANOVA).
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4.9 Efeito da subunidade CB na expressão proteica de PGIS em células endoteliais

A expressão proteica da prostaciclina sintase (PGIS) foi analisada nos períodos de 2, 4, 6,
8, 12 ou 24 horas de incubação das células endoteliais com a subunidade CB (5 µg/mL), ou meio
de cultura apenas (controle negativo).
A Figura 11A mostra as bandas imunorreativas para a PGIS, que foram detectadas em
todos os precipitados celulares e em todos os períodos de tempo analisados. Porém, a análise
densitométrica (Figura 11B) demonstrou que apenas no período de 8 horas de incubação, com a
subunidade CB, houve alteração na intensidade das bandas proteicas referentes à PGIS. A análise
densitométrica destas bandas mostrou que neste período de incubação, a subunidade CB induziu
um aumento significativo do teor proteico de PGIS (2,021 ±0,58 U.A.), se comparado ao controle
negativo (1,165 ±0,33 U.A.), com percentual de aumento de 73,4%.
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Figura 11 Efeito da subunidade CB na expressão proteica de PGIS em células endoteliais. As células endoteliais
foram incubadas com a subunidade CB (5 µg/mL) ou meio de cultura apenas (CTRL: controle negativo) por 6
horas a 37 °C em estufa de CO 2 (5%). As células foram lisadas e analisadas por Western blotting, como descrito
em Material e Métodos. (A): Western blotting com anticorpo monoclonal anti-PGIS (1:1000) e anticorpo
monoclonal anti-β-actina (1:3000). (B): Quantificação por densitometria das bandas de PGIS, normalizadas a
partir das bandas de β-actina. Cada valor representa a média ± E.P.M. de culturas de células provenientes de 3-4
animais. **p< 0,01 em relação ao controle negativo (two-way ANOVA).
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4.10 Efeito da subunidade CB na expressão proteica de VCAM-1 (CD106) estimulada pelo
LPS em células endoteliais

Para investigação dos possíveis efeitos inibitórios da subunidade CB, na expressão de
moléculas de adesão em células endoteliais, utilizou-se o LPS como agente inflamatório e indutor
da expressão de moléculas de adesão. Inicialmente, com o intuito de estabelecer as condições
ideais para este estudo, as células endoteliais foram incubadas com concentrações crescentes de
LPS (5, 10, 25, 50 e 100 ng/mL), ou meio de cultura apenas (controle negativo) por 18 horas. Em
seguida, o perfil de expressão proteica da molécula VCAM-1, encontrada em baixos níveis em
condições basais, foi determinado por citometria de fluxo.
As Figuras 12A, B, C, D, e E ilustram as porcentagens da intensidade de fluorescência
para a molécula VCAM-1. Nesta figura, observa-se que após a incubação das células com o meio
de cultura apenas (controle negativo), um baixo percentual de células (1,2%) apresentou
intensidade de fluorescência relativa à VCAM-1. Em todas as concentrações estudadas, a adição
de LPS induziu aumento do porcentual de células, com intensidade de fluorescência relativa à
VCAM-1. De modo qualitativo, é possível notar que o LPS na concentração de 50 ng/mL induziu
a mudança mais marcante no perfil de expressão da molécula VCAM-1, pois 67% da população
celular apresentou intensidade de fluorescência aumentada. Na concentração de 10 ng/mL, o LPS
induziu um aumento da intensidade de fluorescência para VCAM-1, da ordem de 43%. A Figura
12F apresenta a média das intensidades de fluorescência e fornece dados quantitativos sobre a
expressão proteica de VCAM-1 em células endoteliais estimuladas pelo LPS. Esta figura mostra
que as células controles apresentaram baixa expressão da molécula de adesão VCAM-1, com valor
médio de 89,6 ±5,54 UA. Entretanto, nas concentrações de 50 e 100 ng/mL, o LPS induziu
aumento significativo na expressão de VCAM-1 (591,3 ±95,67 UA e 214,3 ±20,3 UA,
respectivamente), se comparado ao controle. De acordo com estes dados, a concentração de 50
ng/mL de LPS foi tomada como padrão para os estudos subsequentes.
A seguir, para avaliar o efeito da subunidade CB na expressão da VCAM-1, as células
endoteliais foram pré-incubadas com diferentes concentrações da subunidade CB (0,3125; 0,625;
1,25; 2,5; 5 e 10 µg/mL) por 2 horas. Após este período, os poços foram lavados para retirada da
subunidade CB e o LPS (50 ng/mL; controle positivo), ou meio de cultura apenas (controle
negativo), foram adicionados às culturas por 18 horas e o perfil de expressão proteica da molécula
de adesão VCAM-1 foi determinado por citometria de fluxo.
A Figura 13A ilustra as porcentagens da intensidade de fluorescência para a molécula
VCAM-1. Nesta figura, observa-se que após a incubação das células com o meio de cultura apenas
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(controle negativo), um baixo porcentual de células (≅3%) apresentou intensidade de
fluorescência relativa à VCAM-1. De modo semelhante, a incubação das culturas com a
subunidade CB (2 horas) resultou em baixo porcentual de células com intensidade de
fluorescência para VCAM-1 (aproximadamente 4%). Como demonstrado anteriormente, a adição
de LPS (50 ng/mL) induziu aumento do percentual de células com intensidade de fluorescência
relativa à VCAM-1 (aproximadamente 66%). Entretanto, a pré-incubação com a subunidade CB
nas concentrações de 5 e 10 µg/mL, reduziu o efeito do LPS, com queda do percentual de células
com intensidade de fluorescência relativa à VCAM-1, após estímulo pelo LPS (41,6% e 46%,
respectivamente). A Figura 13B mostra a média das intensidades de fluorescência e fornece dados
quantitativos sobre a expressão proteica de VCAM-1 em células endoteliais. Nesta figura, pode-se
observar que as células controles apresentaram baixa expressão da molécula de adesão VCAM-1,
com valor médio de 74,3 ±9,24 UA. Contudo, houve aumento significativo da expressão de
VCAM-1 em células estimuladas com o LPS (50 ng/mL) por 18 horas (429 ±75,34 UA), se
comparado ao controle negativo. A pré-incubação das células com a subunidade CB, nas
concentrações de 5 e 10 µg/mL, causou diminuição significativa da expressão proteica de VCAM1 (171 ±29,02 UA e 163,7 ±28,00 UA, respectivamente) induzida pelo LPS, na ordem de 60% e
62%, respectivamente, em comparação ao controle positivo (LPS apenas). De acordo com estes
dados, a pré-incubação das células com a subunidade CB (2 horas), na concentração de 5 µg/mL,
foi tomada como referência para os estudos subsequentes.
Todavia, uma vez que em modelos experimentais in vitro, não há um sistema de depuração
fisiológica, o efeito do LPS por 18 horas poderia ser cumulativo e, assim, suprimir a magnitude do
efeito inibitório da subunidade CB sobre a expressão da VCAM-1. Considerando esta hipótese,
avaliou-se o efeito da subunidade CB na expressão da molécula de adesão VCAM-1, estimulada
pelo LPS em um período de tempo menor (8 horas). As células endoteliais foram pré-incubadas
com a subunidade CB (5 µg/mL) por 2 horas e, após lavagem, o LPS (50 ng/mL) ou meio de
cultura apenas (controle negativo), foram adicionados às culturas e mantidos por 8 horas. O perfil
de expressão proteica da molécula de adesão VCAM-1 foi determinado por citometria de fluxo.
A Figura 14A ilustra as porcentagens da intensidade de fluorescência para a molécula
VCAM-1. Nesta figura, observa-se em células do controle negativo, um baixo porcentual de
células (2,7%) com intensidade de fluorescência relativa à VCAM-1. De modo semelhante, a
incubação das culturas com a subunidade CB (2 horas) resultou em baixo porcentual de células
com intensidade de fluorescência para VCAM-1 (aproximadamente 2%). Após 8 horas de
incubação, o LPS (50 ng/mL) induziu aumento do porcentual de células com intensidade de
fluorescência relativa à VCAM-1 (48,4%), se comparado ao controle negativo. Apesar do menor
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tempo de incubação do LPS com as células endoteliais, não houve diferença na magnitude do
aumento da intensidade de fluorescência para VCAM-1, em relação à observada após 18 horas de
incubação. A pré-incubação das células com a subunidade CB (5 µg/mL) causou queda no
aumento percentual de intensidade de fluorescência relativa à VCAM-1, estimulada pelo LPS
(26,7%). A Figura 14B mostra a média das intensidades de fluorescência e fornece dados
quantitativos sobre a expressão proteica de VCAM-1 em células endoteliais. Pode-se observar que
as células do controle negativo apresentam baixa expressão da molécula de adesão VCAM-1, com
valor médio de 78,6 ±7,12 UA. A pré-incubação das células com a subunidade CB não alterou
significativamente o perfil de expressão da VCAM-1, se comparado ao controle negativo (73
±6,02 UA). Contudo, houve aumento significativo na expressão de VCAM-1 nas células
estimuladas com o LPS (50 ng/mL) por 8 horas (506,7 ±37,26 UA), se comparado ao controle
negativo. A pré-incubação das células endoteliais com a subunidade CB (5 µg/mL) causou
diminuição significativa da expressão proteica de VCAM-1 (234,3 ±74,77 UA) induzida pelo
LPS, se comparado ao controle positivo (LPS apenas).
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Figura 12 Efeito do lipopolissacarídeo (LPS) na expressão proteica da molécula de adesão VCAM-1 em células
endoteliais: As células endoteliais foram incubadas com LPS (5, 10, 25, 50 ou 100 ng/mL) por 18 horas (5%
CO 2 /37 °C) e analisadas por citometria de fluxo, como descrito em Material e Métodos. (A-E) Porcentagem da
intensidade de fluorescência relativa à VCAM-1 em células endoteliais estimuladas com LPS (n=1
representativo de um total de 3 animais). (F) Média da intensidade de fluorescência relativa à VCAM-1 em
células endoteliais estimuladas com LPS. Cada valor representa a média ± E.P.M. de culturas de células
provenientes de 3 animais. *p< 0,05 em relação ao controle negativo. ***p< 0,001 em relação ao controle
negativo (one-way ANOVA).
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Figura 13 Efeito inibitório da subunidade CB na expressão proteica de VCAM-1 estimulada pelo LPS em células
endoteliais: As células endoteliais em confluência foram incubadas com a subunidade CB (0,3125; 0,625;
1,25; 2,5; 5 ou 10 µg/mL) por 2 horas antes da adição do LPS (50 ng/mL) por 18 horas (5% CO 2 /37 °C) e
analisadas por citometria de fluxo, como descrito em Material e Métodos. (A) Porcentagem da intensidade de
fluorescência relativa à VCAM-1 em células endoteliais (n=1 representativo de um total de 4 animais). (B)
Média da intensidade de fluorescência relativa à VCAM-1 em células endoteliais. Cada valor representa a
média ± E.P.M. de culturas de células provenientes de 3-4 animais. ***p< 0,001 em relação ao controle
negativo. +p< 0,05 em relação ao controle positivo (LPS) (one-way ANOVA).
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Figura 14 Efeito inibitório da subunidade CB sobre a expressão proteica de VCAM-1 estimulada pelo LPS em
células endoteliais no período de 8 horas: As células endoteliais em confluência foram incubadas com a
subunidade CB (5 µg/mL) por 2 horas antes da adição do LPS (50 ng/mL) por 8 horas (5% CO 2 /37 °C) e
analisadas por citometria de fluxo, como descrito em Material e Métodos. (A) Porcentagem da intensidade de
fluorescência relativa à VCAM-1 em células endoteliais (n=1 representativo de um total de 4 animais). (B)
Média da intensidade de fluorescência relativa à VCAM-1 em células endoteliais. Cada valor representa a
média ± E.P.M. de culturas de células provenientes de 4 animais. ***p< 0,001 em relação ao controle
negativo. ++p< 0,01 em relação ao controle positivo (LPS) (one-way ANOVA).
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4.11 Efeito da subunidade CB na expressão proteica de ICAM-1 (CD54) estimulada pelo
LPS em células endoteliais

Neste estudo, investigou-se inicialmente o efeito inibitório da subunidade CB em células
estimuladas pelo LPS por 18 horas. Para tanto, as células endoteliais foram pré-incubadas com a
subunidade CB (5 µg/mL) por 2 horas. Após este período, os poços foram lavados com PBS
estéril e as células estimuladas com LPS (50 ng/mL, controle positivo) ou meio de cultura apenas
(controle negativo) por 18 horas. O perfil de expressão proteica da molécula de adesão ICAM-1
foi determinado por citometria de fluxo.
A Figura 15A ilustra as porcentagens da intensidade de fluorescência para a molécula
ICAM-1. Nesta figura, observa-se que após a incubação das células com o meio de cultura apenas
(controle negativo), um baixo percentual de células (10,4%) apresentou intensidade de
fluorescência relativa à ICAM-1. De modo semelhante, a incubação das culturas com a
subunidade CB (2 horas) resultou em baixo percentual de células com intensidade de fluorescência
para ICAM-1 (aproximadamente 8%). Após 18 horas de incubação com o LPS (50 ng/mL),
ocorreu aumento do porcentual de células com intensidade de fluorescência relativa à ICAM-1
(45,6%), em comparação ao controle negativo. Porém, a pré-incubação das células com a
subunidade CB (5 µg/mL) não afetou o aumento percentual da intensidade de fluorescência
relativa à ICAM-1, induzida pelo LPS (41,1%). A Figura 15B mostra a média das intensidades de
fluorescência e fornece dados quantitativos sobre a expressão proteica de ICAM-1 em células
endoteliais. Desse modo, observa-se que as células controles apresentam expressão da molécula de
adesão ICAM-1, com valor médio de 214,5 ±7,12 UA. A pré-incubação das células com a
subunidade CB não alterou significativamente o perfil de expressão da ICAM-1, se comparado ao
controle negativo (212 ±14,00 UA). Contudo, houve aumento significativo na expressão de
ICAM-1 nas células estimuladas com o LPS (50 ng/mL) por 18 horas (502,5 ±37,50 UA), em
relação ao controle negativo. A pré-incubação das células com a subunidade CB (5 µg/mL), não
afetou a expressão proteica de ICAM-1 (455 ±30,00 UA), se comparado ao controle positivo
(LPS).
Com o intuito de avaliar o possível efeito inibitório da subunidade CB na expressão da
molécula de adesão ICAM-1, em período menor de estimulação com o LPS, as células endoteliais
foram pré-incubadas com a subunidade CB (5 µg/mL) por 2 horas e, a seguir, o LPS (50 ng/mL;
controle positivo) ou meio de cultura apenas (controle negativo), foram adicionados às culturas e
mantidos por apenas 8 horas. O perfil de expressão proteica da molécula de adesão ICAM-1 foi
determinado por citometria de fluxo.
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A Figura 16A ilustra as porcentagens da intensidade de fluorescência para a molécula
ICAM-1. Nesta figura, observa-se que após a incubação das células com o meio de cultura apenas
(controle negativo), um baixo porcentual de células (14,8%) apresentou intensidade de
fluorescência relativa à ICAM-1. De modo semelhante, a incubação das culturas com a
subunidade CB (2 horas) resultou em baixo porcentual de células com intensidade de
fluorescência para ICAM-1 (aproximadamente 13%). Após 8 horas de incubação com o LPS (50
ng/mL), ocorreu aumento do porcentual de células com intensidade de fluorescência relativa à
ICAM-1 (58,4%), em relação ao controle negativo. Nestas condições, a pré-incubação das células
com a subunidade CB (5 µg/mL) causou queda (28,6%) do aumento percentual de intensidade de
fluorescência relativa à ICAM-1, induzida pelo LPS. A Figura 16B mostra a média das
intensidades de fluorescência e fornece dados quantitativos sobre a expressão proteica de ICAM-1
em células endoteliais. Desse modo, pode-se observar que as células do controle negativo
apresentam expressão da molécula de adesão ICAM-1, com valor médio de 485,7 ±81,61 UA. A
pré-incubação das células com a subunidade CB não alterou significativamente o perfil de
expressão da ICAM-1, se comparado ao controle negativo (504,3 ±80,07 UA). O LPS (50 ng/mL)
induziu aumento significativo na expressão de ICAM-1 após 8 horas de incubação (1070 ±136,8
UA), se comparado ao controle negativo. Nestas condições, a pré-incubação das células com a
subunidade CB (5 µg/mL) diminuiu significativamente a expressão proteica de ICAM-1 (807,3
±135,50 UA) induzida pelo LPS, se comparado ao controle positivo (LPS apenas).
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Figura 15 Efeito da subunidade CB na expressão proteica de ICAM-1 estimulada pelo LPS em células endoteliais
no período de 18 horas: As células endoteliais em confluência foram incubadas com a subunidade CB (5
µg/mL) por 2 horas antes da adição do LPS (50 ng/mL) por 18 horas (5% CO 2 /37 °C) e analisadas por
citometria de fluxo, como descrito em Material e Métodos. (A) Porcentagem da intensidade de fluorescência
relativa à ICAM-1 em células endoteliais (n=1 representativo de um total de 4 animais). (B) Média da
intensidade de fluorescência relativa à ICAM-1 em células endoteliais. Cada valor representa a média ±
E.P.M. de culturas de células provenientes de 4 animais. **p< 0,01 em relação ao controle negativo. +p<
0,05 em relação ao controle positivo (LPS) (one-way ANOVA).
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Figura 16 Efeito inibitório da subunidade CB na expressão proteica de ICAM-1 estimulada pelo LPS em células
endoteliais no período de 8 horas: As células endoteliais em confluência foram incubadas com a
subunidade CB (5 µg/mL) por 2 horas antes da adição do LPS (50 ng/mL) por 8 horas (5% CO 2 /37 °C) e
analisadas por citometria de fluxo, como descrito em Material e Métodos. (A) Porcentagem da intensidade
de fluorescência relativa à ICAM-1 em células endoteliais (n=1 representativo de um total de 4 animais). (B)
Média da intensidade de fluorescência relativa à ICAM-1 em células endoteliais. Cada valor representa a
média ± E.P.M. de culturas de células provenientes de 4 animais. **p< 0,01 em relação ao controle negativo.
+p< 0,05 em relação ao controle positivo (LPS) (one-way ANOVA).
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4.12 Efeito da subunidade CB na expressão proteica de PECAM-1 estimulada pelo LPS em
células endoteliais

Para avaliar o possível efeito inibitório da subunidade CB sobre a expressão da molécula
de adesão PECAM-1, sob estímulo inflamatório do LPS, as células endoteliais foram préincubadas com a subunidade CB (5 µg/mL) por 2 horas. Após este período, os poços foram
lavados com PBS estéril e as células estimuladas com LPS (50 ng/mL, controle positivo) ou meio
de cultura apenas (controle negativo) por 18 horas. O perfil de expressão proteica da molécula de
adesão PECAM-1 foi determinado por citometria de fluxo.
A Figura 17A ilustra as porcentagens da intensidade de fluorescência para a molécula
PECAM-1. Nesta figura, observa-se que após a incubação das células com o meio de cultura
apenas (controle negativo), um baixo porcentual de células (3%) apresentou intensidade de
fluorescência relativa à PECAM-1. De modo semelhante, a incubação das culturas com a
subunidade CB (2 horas) resultou em baixo porcentual de células com intensidade de
fluorescência para PECAM-1 (2,36%). Após 18 horas de incubação com o LPS (50 ng/mL), não
houve alteração no porcentual de intensidade de fluorescência relativa à PECAM-1 (4,08%), se
comparado ao controle negativo. De modo semelhante, a pré-incubação com a subunidade CB (5
µg/mL), seguida da estimulação pelo LPS, não causou alteração na intensidade de fluorescência
relativa à PECAM-1 (2,61%). A Figura 17B mostra a média das intensidades de fluorescência e
fornece dados quantitativos sobre a expressão proteica de PECAM-1 em células endoteliais. Nesta
figura, pode-se observar que as células do controle negativo apresentam expressão da molécula de
adesão PECAM-1, com valor médio de 33,5 ±3,50 UA. A pré-incubação das células com a
subunidade CB não alterou significativamente o perfil de expressão da PECAM-1, se comparado
ao controle negativo (28,5 ±0,50 UA). De modo similar, não houve aumento significativo na
expressão de PECAM-1 nas células estimuladas com o LPS (50 ng/mL) por 18 horas (30,5 ±0,67
UA), se comparado ao controle negativo. A pré-incubação com a subunidade CB (5 µg/mL) não
afetou, de modo significativo, a expressão proteica de PECAM-1 (28,5 ±0,63 UA) induzida pelo
LPS, em comparação ao controle positivo ou ainda, ao controle negativo.
A seguir, foram realizados ensaios em que as células endoteliais foram pré-incubadas com
a subunidade CB (5 µg/mL) por 2 horas e, na sequência, o LPS (50 ng/mL; controle positivo) ou
meio de cultura apenas (controle negativo), foram adicionados às culturas por apenas 8 horas. O
perfil de expressão proteica da molécula de adesão PECAM-1 foi determinado por citometria de
fluxo.
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A Figura 18A ilustra as porcentagens da intensidade de fluorescência para a molécula
PECAM-1. Nesta figura, observa-se que após a incubação das células com o meio de cultura
apenas (controle negativo), um baixo porcentual de células (1,46%) apresentou intensidade de
fluorescência relativa à PECAM-1. De modo semelhante, a incubação das culturas com a
subunidade CB (2 horas) resultou em baixo porcentual de células com intensidade de
fluorescência para PECAM-1 (1,65%). Após 8 horas de incubação com o LPS (50 ng/mL), não
houve alteração no porcentual de células com intensidade de fluorescência relativa à PECAM-1
(7,37%), em relação ao controle negativo. A pré-incubação das células com a subunidade CB (5
µg/mL) não causou alteração do percentual de intensidade de fluorescência relativa à PECAM-1
(2,25%), induzida pelo LPS. A Figura 18B mostra a média das intensidades de fluorescência e
fornece dados quantitativos sobre a expressão proteica de PECAM-1 em células endoteliais. Desse
modo, pode-se observar que as células controles apresentaram expressão da molécula de adesão
PECAM-1 com valor médio de 68,0 ±3,05 UA. A pré-incubação das células com a subunidade CB
não alterou significativamente o perfil de expressão da PECAM-1, em relação ao controle
negativo (65,3 ±2,40 UA). Em células estimuladas com o LPS (50 ng/mL) por 8 horas (68,0 ±4,58
UA), não houve aumento significativo na expressão de PECAM-1, se comparado ao controle
negativo. Curiosamente, não houve aumento nas células estimuladas com o LPS (68,0 ±4,58 UA).
A pré-incubação com a subunidade CB (5 µg/mL) não afetou significativamente a expressão
proteica de PECAM-1 (61,3 ±1,85 UA) induzida pelo LPS, se comparada ao controle positivo ou
ainda, ao controle negativo.
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Figura 17 Efeito da subunidade CB na expressão proteica de PECAM-1 estimulada pelo LPS em células
endoteliais no período de 18 horas: As células endoteliais em confluência foram incubadas com a
subunidade CB (5 µg/mL) por 2 horas antes da adição do LPS (50 ng/mL) por 18 horas (5% CO 2 /37 °C) e
analisadas por citometria de fluxo, como descrito em Material e Métodos. (A) Porcentagem da intensidade
de fluorescência relativa à PECAM-1 em células endoteliais (n=1 representativo de um total de 4 animais).
(B) Média da intensidade de fluorescência relativa à PECAM-1 em células endoteliais. Cada valor representa
a média ± E.P.M. de culturas de células provenientes de 4 animais (one-way ANOVA).
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Figura 18 Efeito da subunidade CB na expressão proteica de PECAM-1 estimulada pelo LPS em células
endoteliais no período de 8 horas: As células endoteliais em confluência foram incubadas com a
subunidade CB (5 µg/mL) por 2 horas antes da adição do LPS (50 ng/mL) por 8 horas (5% CO 2 /37 °C) e
analisadas por citometria de fluxo, como descrito em Material e Métodos. (A) Porcentagem da intensidade
de fluorescência relativa à PECAM-1 em células endoteliais (n=1 representativo de um total de 4 animais).
(B) Média da intensidade de fluorescência relativa à PECAM-1 em células endoteliais. Cada valor representa
a média ± E.P.M. de culturas de células provenientes de 4 animais (one-way ANOVA).
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4.13 Participação dos receptores PPAR na atividade inibitória da subunidade CB sobre a
expressão de ICAM-1 estimulada pelo LPS

É conhecido que os receptores nucleares PPAR são reguladores negativos do processo
inflamatório que atuam por mecanismos transcricionais. Um dos ligantes para as 3 isoformas
conhecidas destes receptores (alfa, beta/delta e gama) é a prostaciclina. Uma vez que a subunidade
CB é capaz de aumentar, de modo marcante, a produção de prostaciclina em células endoteliais,
foi de interesse determinar a participação dos receptores PPARs no efeito inibitório exercido por
essa FLA 2 . Para tanto, as células endoteliais foram pré-incubadas com os respectivos inibidores
específicos de cada isoforma: PPAR-alfa (GW6471, 20 µM), PPAR beta/delta (GSK0660, 20 µM)
ou PPAR gama (GW9662, 20 µM) ou com seus respectivos veículos (dados não demonstrados)
por 3 horas. Em seguida, a subunidade CB (5 µg/mL) foi adicionada às culturas celulares e
mantida por 2 horas na presença dos inibidores. Após este período, os poços foram lavados com
PBS estéril e as células estimuladas com LPS (50 ng/mL; controle positivo) ou meio de cultura
apenas (controle negativo) por 8 horas. O perfil de expressão proteica da molécula de adesão
ICAM-1 (CD54) foi determinado por citometria de fluxo.
As Figuras 19A, 19B, 19C, 19D, 19E e 19F ilustram as médias de intensidade de
fluorescência para a molécula ICAM-1. A Figura 19A mostra que as células incubadas com a
subunidade CB apenas, não apresentaram diferenças na intensidade de fluorescência, em
comparação com o controle negativo. Contudo, observa-se na Figura 19B que o LPS causou um
aumento na intensidade de fluorescência das células endoteliais, se comparadas ao controle
negativo. Como demonstrado anteriormente, a subunidade CB diminuiu o efeito estimulatório do
LPS sobre a expressão de ICAM-1 (Figura 19C). O tratamento das células com o inibidor da
isoforma alfa do PPAR (GW6471), previamente à incubação das mesmas com a subunidade CB,
aboliu o efeito inibitório desta FLA 2 sobre a expressão de ICAM-1, estimulada pelo LPS (Figura
19D). De mesmo modo, o tratamento das células com o composto GSK0660 (inibidor da isoforma
beta/delta), aboliu a atividade inibitória da subunidade CB, sobre a expressão de ICAM-1 induzida
pelo LPS (Figura 19E). Por outro lado, a Figura 19F mostra que o tratamento das células
endoteliais com o inibidor da isoforma gama do PPAR (GW9662), não alterou o perfil inibitório
da subunidade CB sobre a expressão de ICAM-1 induzida pelo LPS.
A Figura 19G apresenta a média das intensidades de fluorescência e fornece dados
quantitativos sobre a expressão proteica de ICAM-1 em células endoteliais. Desse modo, pode-se
observar que as células controles apresentam expressão da molécula de adesão ICAM-1, com
valor médio de 419,8 ±79,62 UA. A estimulação das células endoteliais com o LPS aumentou
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significativamente a expressão de ICAM-1 após 8 horas de incubação (569,8 ±91,54 UA), se
comparado ao controle negativo. A incubação prévia das células endoteliais com a subunidade CB
(5 µg/mL), causou diminuição significativa da expressão proteica de ICAM-1 (428,8 ±55,77 UA),
quando comparado ao controle positivo (LPS). Em relação aos tratamentos com os inibidores dos
receptores PPAR, é possível observar que tanto o inibidor da isoforma alfa quanto o da isoforma
beta/delta do PPAR, aboliram o efeito inibitório da subunidade CB (649,3 ±115,10 UA; 687
±135,6 UA, respectivamente). É possível observar que estes níveis de expressão da molécula
ICAM-1, foram muito similares àqueles verificados com as células estimuladas apenas com LPS
apenas (controle positivo). Por outro lado, o pré-tratamento das células com o inibidor da isoforma
gama do PPAR, não modificou a atividade inibitória da subunidade CB sobre a expressão de
ICAM-1, apresentando neste caso, valor muito próximo àquele verificado com as células préincubadas com a subunidade CB, antes da adição de LPS (446 ±80,7 UA). Vale mencionar que o
pré-tratamento das células endoteliais com os compostos GW6471 ou GSK0660 ou GW9662,
seguido apenas da estimulação com o LPS (sem incubação da subunidade CB), não apresentou
diferenças no perfil de expressão de ICAM-1 em relação às células estimuladas apenas com LPS
(dados não demonstrados).
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Figura 19. Participação dos receptores PPAR no efeito inibitório da subunidade CB sobre a expressão de ICAM-1
estimulada pelo LPS em células endoteliais: As células endoteliais em confluência foram pré-incubadas
com os inibidores dos receptores PPAR alfa, beta/delta e gama (GW6471, 20 µM; GSK0660, 20 µM e
GW9662, 20 µM, respectivamente) por 3 horas. Em seguida, a subunidade CB (5 µg/mL) foi adicionada às
culturas por 2 horas antes da adição do LPS (50 ng/mL), incubado por 8 horas e a expressão de ICAM-1 foi
analisada por citometria de fluxo, como descrito em Material e Métodos. (A) Histograma representativo da
média de intensidade de fluorescência em células incubadas com meio de cultura apenas (controle negativo)
versus subunidade CB; (B) Histograma representativo da média de intensidade de fluorescência em células
incubadas com meio de cultura apenas versus LPS (controle positivo); (C) Histograma representativo da
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média de intensidade de fluorescência em células incubadas com LPS versus CB/LPS; (D) Histograma
representativo da média de intensidade de fluorescência em células incubadas com LPS versus CB/LPS
versus inibidor PPAR alfa + CB/LPS; (E) Histograma representativo da média de intensidade de
fluorescência em células incubadas com LPS versus CB/LPS versus inibidor PPAR beta/delta + CB/LPS; (F)
Histograma representativo da média de intensidade de fluorescência em células incubadas com LPS versus
CB/LPS versus inibidor PPAR gama + CB/LPS); (G) Média da intensidade de fluorescência relativa à
ICAM-1 em células endoteliais. Cada valor representa a média ± E.P.M. de culturas de células provenientes
de 4 animais. *p<0,05 em relação ao controle negativo. #p<0,05 em relação ao controle positivo. ++P<0,01
em relação às células com CB/LPS. +++P<0,001 em relação às células inibidas com CB/LPS (one-way
ANOVA).
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4.14 Participação dos receptores PPAR na atividade inibitória da subunidade CB sobre a
expressão de VCAM-1 estimulada pelo LPS

O próximo passo foi avaliar se os receptores PPAR participariam do efeito inibitório da
subunidade CB sobre a expressão de VCAM-1 (CD106) induzida pelo LPS. Para tanto, as células
endoteliais foram pré-incubadas com os inibidores específicos de cada isoforma: PPAR-alfa
(GW6471, 20 µM), PPAR beta/delta (GSK0660, 20 µM) e PPAR gama (GW9662, 20 µM) ou
com seus respectivos veículos (dados não demonstrados) por 3 horas. Em seguida, a subunidade
CB (5 µg/mL) foi adicionada às culturas celulares e mantida por 2 horas na presença dos
inibidores. Após este período, os poços foram lavados com PBS estéril e as células estimuladas
com LPS (50 ng/mL, controle positivo) ou meio de cultura apenas (controle negativo) por 8 horas.
O perfil de expressão proteica da molécula de adesão VCAM-1 foi determinado por citometria de
fluxo.
As Figuras 20A, 20B, 20C, 20D, 20E e 20F ilustram as médias de intensidade de
fluorescência para a molécula VCAM-1. Em relação à Figura 20A, é possível verificar que as
células incubadas com a subunidade CB apenas, não apresentaram diferenças na intensidade de
fluorescência, em comparação com o controle negativo. Contudo, observa-se na Figura 20B que o
LPS causou um aumento na intensidade de fluorescência das células endoteliais, se comparadas ao
controle negativo.

Como demonstrado anteriormente, a subunidade CB diminuiu o efeito

estimulatório do LPS sobre a expressão de VCAM-1 (Figura 20C). O tratamento das células com
os inibidores das isoformas alfa (Figura 20D) ou beta/delta (Figura 20E) ou gama (Figura 20F)
do PPAR, previamente à incubação das mesmas com a subunidade CB, não alterou o perfil
inibitório da subunidade CB sobre a expressão de VCAM-1 induzida pelo LPS.
Para melhor visualização destes dados, a Figura 20G apresenta a média das intensidades
de fluorescência e fornece dados quantitativos sobre a expressão proteica de VCAM-1 em células
endoteliais. Desse modo, pode-se observar que as células controles apresentam expressão da
molécula de adesão VCAM-1, com valor médio de 68,2 ±8,4 UA. A estimulação das células
endoteliais com o LPS aumentou significativamente a expressão de VCAM-1 após 8 horas de
incubação (187,8 ±33,47 UA), se comparado ao controle negativo. A incubação prévia das células
endoteliais com a subunidade CB (5 µg/mL), causou diminuição significativa da expressão
proteica de VCAM-1 (84,25 ±13,66 UA), quando comparado ao controle positivo. Em relação aos
tratamentos com os inibidores dos receptores PPAR, é possível observar que os inibidores das
isoformas alfa ou beta/delta ou gama do PPAR, não foram capazes de abolir o efeito inibitório da
subunidade CB (alfa: 108 ±27,44 UA; beta/delta: 122,8 ±30,92 UA; gama: 83,25 ±11,06 UA,
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respectivamente). Nestes casos, é possível observar que os níveis de expressão da molécula
VCAM-1, são muito similares àqueles verificados com as células pré-incubadas com a subunidade
CB, antes da adição de LPS (CB/LPS). Vale mencionar que o pré-tratamento das células
endoteliais com os compostos GW6471 ou GSK0660 ou GW9662, seguido apenas da estimulação
com o LPS (sem incubação da subunidade CB), não acarretou diferenças no perfil de expressão de
VCAM-1, em relação às células estimuladas apenas com LPS (dados não demonstrados).
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Figura 20 Participação dos receptores PPAR no efeito inibitório da subunidade CB sobre a expressão de VCAM1 estimulada pelo LPS em células endoteliais: As células endoteliais em confluência foram pré-incubadas
com os inibidores dos receptores PPAR alfa, beta/delta e gama (GW6471, 20 µM; GSK0660, 20 µM e
GW9662, 20 µM, respectivamente) por 3 horas. Em seguida, a subunidade CB (5 µg/mL) foi adicionada às
culturas por 2 horas antes da adição do LPS (50 ng/mL), incubado por 8 horas e a expressão de VCAM-1 foi
analisada por citometria de fluxo, como descrito em Material e Métodos. (A) Histograma representativo da
média de intensidade de fluorescência em células incubadas com meio de cultura apenas (controle negativo)
versus subunidade CB; (B) Histograma representativo da média de intensidade de fluorescência em células
incubadas com meio de cultura apenas versus LPS (controle positivo); (C) Histograma representativo da
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média de intensidade de fluorescência em células incubadas com LPS versus CB/LPS; (D) Histograma
representativo da média de intensidade de fluorescência em células incubadas com LPS versus CB/LPS
versus inibidor PPAR alfa + CB/LPS; (E) Histograma representativo da média de intensidade de
fluorescência em células incubadas com LPS versus CB/LPS versus inibidor PPAR beta/delta + CB/LPS; (F)
Histograma representativo da média de intensidade de fluorescência em células incubadas com LPS versus
CB/LPS versus inibidor PPAR gama + CB/LPS); (G) Média da intensidade de fluorescência relativa à
VCAM-1 em células endoteliais. Cada valor representa a média ± E.P.M. de culturas de células provenientes
de 4 animais. ***p<0,001 em relação ao controle negativo. ##P<0,01 em relação ao controle positivo (LPS
apenas) (one-way ANOVA).
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4.15 Participação da via de sinalização autócrina da prostaciclina na atividade inibitória da
subunidade CB sobre a expressão de ICAM-1 estimulada pelo LPS

Para avaliar o envolvimento da via de sinalização autócrina da prostaciclina (via do
receptor IP, adenilato ciclase e PKA), na atividade inibitória da subunidade CB sobre a expressão
de ICAM-1, foram efetuados pré-tratamentos das células endoteliais com os compostos
CAY10441 (antagonista do receptor IP), SQ22536 (inibidor seletivo da adenilato ciclase) ou H-89
(inibidor da PKA) ou com os seus respectivos veículos (dados não demonstrados) por 3 horas. Em
seguida, a subunidade CB (5 µg/mL) foi adicionada às culturas celulares, por 2 horas, na presença
dos compostos CAY10441 ou SQ22536 ou H-89. Após este período, os poços foram lavados com
PBS estéril e as células estimuladas com LPS (50 ng/mL) ou meio de cultura apenas (controle
negativo) por 8 horas. O perfil de expressão proteica da molécula de adesão ICAM-1 foi
determinado por citometria de fluxo.
Primeiramente, foi avaliado o efeito do composto CAY10441 na atividade inibitória da
subunidade CB, sobre a expressão da molécula de adesão ICAM-1. As Figuras 21A, 21B, 21C e
21D ilustram as médias de intensidade de fluorescência para a molécula ICAM-1. Em relação à
Figura 21A, é possível verificar que as células incubadas com a subunidade CB apenas, não
apresentaram diferenças na intensidade de fluorescência, em comparação com o controle negativo.
Contudo, observa-se na Figura 21B que o LPS causou um aumento na intensidade de
fluorescência nas células endoteliais, em comparação ao controle negativo. Como demonstrado
anteriormente, a subunidade CB diminuiu o efeito estimulatório do LPS sobre a expressão de
ICAM-1 (Figura 21C). Porém, a pré-incubação das células com o composto CAY10441,
previamente à incubação das células com a subunidade CB, diminuiu o efeito inibitório desta
FLA 2 sobre a expressão de ICAM-1, após estimulação com o LPS (Figura 21D).
A Figura 21E mostra a média das intensidades de fluorescência e fornece dados
quantitativos sobre a expressão proteica de ICAM-1 em células endoteliais. Desse modo, pode-se
observar que as células do controle negativo apresentam expressão da molécula de adesão ICAM1, com valor médio de 480,8 ±158,5 UA. A estimulação das células endoteliais com o LPS
aumentou significativamente a expressão de ICAM-1 após 8 horas de incubação (724,3 ±186,7
UA), se comparado ao controle negativo. A incubação prévia das células endoteliais com a
subunidade CB (5 µg/mL), causou diminuição significativa da expressão proteica de ICAM-1
(537,5 ±156,9 UA), quando comparado ao controle positivo (LPS). Porém, a pré-incubação com o
composto CAY10441 aboliu o efeito inibitório da subunidade CB sobre a expressão de ICAM-1
estimulada pelo LPS (702,8 ±172,7 UA). Vale mencionar que o pré-tratamento das células
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endoteliais com o composto CAY10441, seguido apenas da estimulação com o LPS (sem
incubação com a subunidade CB), não apresentou diferenças no perfil de expressão de ICAM-1
em relação às células estimuladas apenas com LPS (dados não demonstrados).
Em seguida, foi avaliado o efeito do composto SQ22536 na atividade inibitória da
subunidade CB sobre a expressão da molécula de adesão ICAM-1. As Figuras 22A, 22B, 22C e
22D ilustram as médias de intensidade de fluorescência para a molécula ICAM-1. Em relação à
Figura 22A, é possível verificar que as células incubadas com a subunidade CB apenas, não
apresentaram diferenças na intensidade de fluorescência, em comparação com o controle negativo.
Contudo, observa-se na Figura 22B que o LPS causou um aumento na intensidade de
fluorescência nas células endoteliais, em comparação ao controle negativo. Como demonstrado
anteriormente, a subunidade CB diminuiu o efeito estimulatório do LPS sobre a expressão de
ICAM-1 (Figura 22C). Porém, a pré-incubação das células com o composto SQ22536,
previamente à incubação das células com a subunidade CB, aboliu o efeito inibitório desta FLA 2
sobre a expressão de ICAM-1, após estimulação com o LPS (Figura 22D).
A Figura 22E mostra a média das intensidades de fluorescência e fornece dados
quantitativos sobre a expressão proteica de ICAM-1 em células endoteliais. Desse modo, pode-se
observar que as células controles apresentam expressão da molécula de adesão ICAM-1, com
valor médio de 258 ±17,24 UA. A estimulação das células endoteliais com o LPS aumentou
significativamente a expressão de ICAM-1 após 8 horas de incubação (476,8 ±40,53 UA), se
comparado ao controle negativo. A incubação prévia das células endoteliais com a subunidade CB
(5 µg/mL), causou diminuição significativa da expressão proteica de ICAM-1 (375,5 ±38,31 UA),
quando comparado ao controle positivo (LPS). Porém, a pré-incubação com o composto SQ22536
aboliu o efeito inibitório da subunidade CB sobre a expressão de ICAM-1 estimulada pelo LPS
(490,5 ±47,42 UA). Vale mencionar que o pré-tratamento das células endoteliais com o composto
SQ22536, seguido apenas da estimulação com o LPS (sem incubação com a subunidade CB), não
apresentou diferenças no perfil de expressão de ICAM-1 em relação às células estimuladas apenas
com LPS (dados não demonstrados).
O próximo passo foi avaliar o efeito do composto H-89 na atividade inibitória da
subunidade CB sobre a expressão da molécula de adesão ICAM-1. As Figuras 23A, 23B, 23C e
23D ilustram as médias de intensidade de fluorescência para a molécula ICAM-1. Em relação à
Figura 23A, é possível verificar que as células incubadas com a subunidade CB apenas, não
apresentaram diferenças na intensidade de fluorescência, em comparação com o controle negativo.
Na Figura 23B observa-se que o LPS estimulou um aumento na intensidade de fluorescência nas
células endoteliais, se comparadas ao controle negativo.

Como esperado, a subunidade CB
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diminuiu o efeito estimulatório do LPS sobre a expressão de ICAM-1 (Figura 23C). Todavia, a
pré-incubação das células com o inibidor H-89, aboliu o efeito inibitório da subunidade CB sobre
a expressão de ICAM-1 estimulada pelo LPS (Figura 23D).
A Figura 23E mostra a média das intensidades de fluorescência e fornece dados
quantitativos sobre a expressão proteica de ICAM-1 em células endoteliais. Desse modo, pode-se
observar que as células controles apresentam expressão da molécula de adesão ICAM-1, com
valor médio de 258 ±17,24 UA. A estimulação das células endoteliais com o LPS aumentou
significativamente a expressão de ICAM-1 após 8 horas de incubação (476,8 ±40,53 UA), se
comparado ao controle negativo. A incubação prévia das células endoteliais com a subunidade CB
(5 µg/mL) causou diminuição significativa da expressão proteica de ICAM-1 (375,5 ±38,31 UA),
quando comparado ao controle positivo. Contudo, a pré-incubação com o composto H-89 aboliu o
efeito inibitório da subunidade CB sobre a expressão de ICAM-1 estimulada pelo LPS (492,5
±49,04 UA). Vale mencionar que o pré-tratamento das células endoteliais com o composto H-89,
seguido apenas da estimulação com o LPS (sem incubação da subunidade CB), não apresentou
diferenças no perfil de expressão de ICAM-1, em relação às células estimuladas apenas com LPS
(dados não demonstrados).
A
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Figura 21 Efeito do antagonista do receptor IP na atividade inibitória da subunidade CB sobre a expressão de
ICAM-1 estimulada pelo LPS: As células endoteliais foram pré-incubadas com o antagonista do receptor IP
CAY10441 (1 µM) ou meio de cultura apenas (controle negativo) por 3 horas. Em seguida, a subunidade CB
(5 µg/mL) foi adicionada às culturas por 2 horas antes da adição do LPS (50 ng/mL) por 8 horas e a
expressão de ICAM-1 foi analisada por citometria de fluxo, como descrito em Material e Métodos. (A)
Histograma representativo da média de intensidade de fluorescência em células incubadas com meio de
cultura apenas versus subunidade CB; (B) Histograma representativo da média de intensidade de
fluorescência em células incubadas com meio de cultura apenas versus LPS (controle positivo); (C)
Histograma representativo da média de intensidade de fluorescência em células incubadas com LPS versus
CB/LPS; (D) Histograma representativo da média de intensidade de fluorescência em células incubadas com
LPS versus CB/LPS versus CAY10441 [1 µM] + CB/LPS; (E) Média da intensidade de fluorescência
relativa à ICAM-1 em células endoteliais. Cada valor representa a média ± E.P.M. de culturas de células
provenientes de 4 animais. *p<0,05 em relação ao controle negativo. #p<0,05 em relação ao controle positivo
(LPS apenas). +P<0,05 em relação às células inibidas com CB/LPS (one-way ANOVA).
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Figura 22 Efeito do inibidor da adenilato ciclase na atividade inibitória da subunidade CB sobre a expressão de
ICAM-1 estimulada pelo LPS: As células endoteliais foram pré-incubadas com o inibidor da adenilato
ciclase SQ22536 (50 µM) ou meio de cultura apenas (controle negativo) por 3 horas. Em seguida, a
subunidade CB (5 µg/mL) foi adicionada às culturas por 2 horas antes da adição do LPS (50 ng/mL) por 8
horas e a expressão de ICAM-1 foi analisada por citometria de fluxo, como descrito em Material e Métodos.
(A) Histograma representativo da média de intensidade de fluorescência em células incubadas com meio de
cultura apenas versus subunidade CB; (B) Histograma representativo da média de intensidade de
fluorescência em células incubadas com meio de cultura apenas versus LPS (controle positivo); (C)
Histograma representativo da média de intensidade de fluorescência em células incubadas com LPS versus
CB/LPS; (D) Histograma representativo da média de intensidade de fluorescência em células incubadas com
LPS versus CB/LPS versus SQ22536 [50 µM] + CB/LPS; (E) Média da intensidade de fluorescência relativa
à ICAM-1 em células endoteliais. Cada valor representa a média ± E.P.M. de culturas de células provenientes
de 4 animais. *p<0,05 em relação ao controle negativo. #p<0,05 em relação ao controle positivo (LPS
apenas). ++P<0,01 em relação às células inibidas com CB/LPS (one-way ANOVA).
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Figura 23 Efeito do inibidor da proteína quinase A na atividade inibitória da subunidade CB sobre a expressão de
ICAM-1 estimulada pelo LPS: As células endoteliais foram pré-incubadas com o inibidor da proteína
quinase A H-89 (1 µM) ou meio de cultura apenas (controle negativo) por 3 horas. Em seguida, a subunidade
CB (5 µg/mL) foi adicionada às culturas por 2 horas antes da adição do LPS (50 ng/mL) por 8 horas e a
expressão de ICAM-1 foi analisada por citometria de fluxo, como descrito em Material e Métodos. (A)
Histograma representativo da média de intensidade de fluorescência em células incubadas com meio de
cultura apenas (controle negativo) versus subunidade CB; (B) Histograma representativo da média de
intensidade de fluorescência em células incubadas com meio de cultura apenas versus LPS (controle
positivo); (C) Histograma representativo da média de intensidade de fluorescência em células incubadas com
LPS versus CB/LPS; (D) Histograma representativo da média de intensidade de fluorescência em células
incubadas com LPS versus CB/LPS versus H-89 [50 µM] + CB/LPS; (E) Média da intensidade de
fluorescência relativa à ICAM-1 em células endoteliais. Cada valor representa a média ± E.P.M. de culturas
de células provenientes de 4 animais. *p<0,05 em relação ao controle negativo. #p<0,05 em relação ao
controle positivo (LPS apenas). +P<0,05 em relação às células inibidas com CB/LPS (one-way ANOVA).
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4.16 Participação da via de sinalização autócrina da prostaciclina na atividade inibitória da
subunidade CB sobre a expressão de VCAM-1 estimulada pelo LPS

O envolvimento da via de sinalização autócrina da prostaciclina (via do receptor IP,
adenilato ciclase e PKA) no efeito inibitório da subunidade CB sobre a expressão de VCAM-1
endotelial induzida pelo LPS foi avaliado. Para tanto, foram efetuados pré-tratamentos das células
endoteliais com os compostos CAY10441 (antagonista do receptor IP) ou SQ22536 (inibidor
seletivo da adenilato ciclase) ou H-89 (inibidor da PKA) ou com os seus respectivos veículos
(dados não demonstrados) por 3 horas. Em seguida, a subunidade CB (5 µg/mL) foi adicionada às
culturas celulares por 2 horas na presença dos compostos CAY10441 ou SQ22536 ou H-89. Após
este período, os poços foram lavados com PBS estéril e as células estimuladas com LPS (50
ng/mL) ou meio de cultura apenas (controle negativo) por 8 horas. O perfil de expressão proteica
da molécula de adesão VCAM-1 foi determinado por citometria de fluxo.
Primeiramente, foi avaliado o efeito do composto CAY10441 na atividade inibitória da
subunidade CB, sobre a expressão da molécula de adesão VCAM-1. As Figuras 24A, 24B, 24C e
24D ilustram as médias de intensidade de fluorescência para a molécula VCAM-1. Em relação à
Figura 24A, é possível verificar que as células incubadas com a subunidade CB apenas, não
apresentaram diferenças na intensidade de fluorescência, em comparação com o controle negativo.
Contudo, observa-se na Figura 24B que o LPS causou um aumento na intensidade de
fluorescência nas células endoteliais, em comparação ao controle negativo. Como demonstrado
anteriormente, a subunidade CB diminuiu o efeito estimulatório do LPS sobre a expressão de
VCAM-1 (Figura 24C). A pré-incubação das células com o composto CAY10441, previamente à
incubação das células com a subunidade CB, não aboliu o efeito inibitório desta FLA 2 sobre a
expressão de VCAM-1, após estimulação com o LPS (Figura 24D).
A Figura 24E mostra a média das intensidades de fluorescência e fornece dados
quantitativos sobre a expressão proteica de VCAM-1 em células endoteliais. Desse modo, pode-se
observar que as células do controle negativo apresentam expressão da molécula de adesão ICAM1, com valor médio de 99,25 ±10,59 UA. A estimulação das células endoteliais com o LPS
aumentou significativamente a expressão de VCAM-1 após 8 horas de incubação (496,5 ±139,2
UA), se comparado ao controle negativo. A incubação prévia das células endoteliais com a
subunidade CB (5 µg/mL) causou diminuição significativa da expressão proteica de VCAM-1
(245,8 ±71,69 UA), quando comparado ao controle positivo (LPS). A pré-incubação com o
composto CAY10441 não modificou o efeito inibitório da subunidade CB sobre a expressão de
VCAM-1 estimulada pelo LPS (279,5 ±66,86 UA). Vale mencionar que o pré-tratamento das

Resultados_______________________________________________________________

95

células endoteliais com o composto CAY10441, seguido apenas da estimulação com o LPS (sem
incubação com a subunidade CB), não apresentou diferenças no perfil de expressão de VCAM-1
em relação às células estimuladas apenas com LPS (dados não demonstrados).
Em seguida, foi avaliado o efeito do composto SQ22536 na atividade inibitória da
subunidade CB sobre a expressão da molécula de adesão VCAM-1. As Figuras 25A, 25B, 25C e
25D ilustram as médias de intensidade de fluorescência para a molécula VCAM-1. Em relação à
Figura 24A, é possível verificar que as células incubadas com a subunidade CB apenas, não
apresentaram diferenças na intensidade de fluorescência, em comparação com o controle negativo.
Contudo, observa-se na Figura 25B que o LPS causou um aumento na intensidade de
fluorescência nas células endoteliais, em comparação ao controle negativo. Como demonstrado
anteriormente, a subunidade CB diminuiu o efeito estimulatório do LPS sobre a expressão de
VCAM-1 (Figura 25C). A pré-incubação das células com o composto SQ22536, previamente à
incubação das células com a subunidade CB, não afetou a ação inibitória desta FLA 2 sobre a
expressão de VCAM-1, após estimulação com o LPS (Figura 25D).
A Figura 25E mostra a média das intensidades de fluorescência e fornece dados
quantitativos sobre a expressão proteica de VCAM-1 em células endoteliais. Desse modo, pode-se
observar que as células controles (negativo) apresentam expressão da molécula de adesão VCAM1, com valor médio de 99,2 ±7,86 UA. A estimulação das células endoteliais com o LPS aumentou
significativamente a expressão de VCAM-1 após 8 horas de incubação (496,5 ±105,8 UA), se
comparado ao controle negativo. A incubação prévia das células endoteliais com a subunidade CB
(5 µg/mL), causou diminuição significativa da expressão proteica de VCAM-1 (245,8 ±57,87
UA), quando comparado ao controle positivo (LPS). A pré-incubação com o composto SQ22536
não modificou o efeito inibitório da subunidade CB sobre a expressão de VCAM-1 estimulada
pelo LPS (316,5 ±72,50 UA). Vale mencionar que o pré-tratamento das células endoteliais com o
composto SQ22536, seguido apenas da estimulação com o LPS (sem incubação com a subunidade
CB), não apresentou diferenças no perfil de expressão de VCAM-1 em relação às células
estimuladas apenas com LPS (dados não demonstrados).
O próximo passo foi avaliar o efeito do composto H-89 na atividade inibitória da
subunidade CB sobre a expressão da molécula de adesão ICAM-1. As Figuras 26A, 26B, 26C e
26D ilustram as médias de intensidade de fluorescência para a molécula VCAM-1. Em relação à
Figura 26A, é possível verificar que as células incubadas com a subunidade CB apenas, não
apresentaram diferenças na intensidade de fluorescência, em comparação ao controle negativo. Na
Figura 26B observa-se que o LPS induziu um aumento na intensidade de fluorescência nas
células endoteliais, se comparadas ao controle negativo.

Como esperado, a subunidade CB

Resultados_______________________________________________________________

96

diminuiu o efeito estimulatório do LPS sobre a expressão de VCAM-1 (Figura 26C). A préincubação das células com o inibidor H-89, não aboliu o efeito inibitório da subunidade CB sobre
a expressão de VCAM-1 estimulada pelo LPS (Figura 26D).
A Figura 26E mostra a média das intensidades de fluorescência e fornece dados
quantitativos sobre a expressão proteica de VCAM-1 em células endoteliais. Desse modo, pode-se
observar que as células do controle negativo apresentam expressão da molécula de adesão VCAM1, com valor médio de 99,2 ±7,86 UA. A estimulação das células endoteliais com o LPS aumentou
significativamente a expressão de VCAM-1 após 8 horas de incubação (496,5 ±105,8 UA), se
comparado ao controle negativo. A incubação prévia das células endoteliais com a subunidade CB
(5 µg/mL), causou diminuição significativa da expressão proteica de VCAM-1 (245,8 ±57,87
UA), quando comparada ao controle positivo (LPS).
A pré-incubação com o composto H-89 não aboliu o efeito inibitório da subunidade CB
sobre a expressão de VCAM-1 estimulada pelo LPS (273,5 ±67,16 UA). Vale mencionar que o
pré-tratamento das células endoteliais com o composto H-89, seguido apenas da estimulação com
o LPS (sem incubação da subunidade CB), não apresentou diferenças no perfil de expressão de
VCAM-1 em relação às células estimuladas apenas com LPS (dados não demonstrados).
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Figura 24 Efeito do antagonista do receptor IP na atividade inibitória da subunidade CB sobre a expressão de
VCAM-1 estimulada pelo LPS: As células endoteliais foram pré-incubadas com o antagonista do receptor
IP CAY10441 (1 µM) ou meio de cultura apenas (controle negativo) por 3 horas. Em seguida, a subunidade
CB (5 µg/mL) foi adicionada às culturas por 2 horas antes da adição do LPS (50 ng/mL) por 8 horas e a
expressão de VCAM-1 foi analisada por citometria de fluxo, como descrito em Material e Métodos. (A)
Histograma representativo da média de intensidade de fluorescência em células incubadas com meio de
cultura apenas versus subunidade CB; (B) Histograma representativo da média de intensidade de
fluorescência em células incubadas com meio de cultura apenas versus LPS (controle positivo); (C)
Histograma representativo da média de intensidade de fluorescência em células incubadas com LPS versus
CB/LPS; (D) Histograma representativo da média de intensidade de fluorescência em células incubadas com
LPS versus CB/LPS versus CAY10441 [1 µM] + CB/LPS; (E) Média da intensidade de fluorescência
relativa à VCAM-1 em células endoteliais. Cada valor representa a média ± E.P.M. de culturas de células
provenientes de 4 animais. **p<0,01 em relação ao controle negativo. #p<0,05 em relação ao controle
positivo (LPS apenas) (one-way ANOVA).
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Figura 25 Efeito do inibidor da adenilato ciclase na atividade inibitória da subunidade CB sobre a expressão de
VCAM-1 estimulada pelo LPS: As células endoteliais foram pré-incubadas com o inibidor da adenilato
ciclase SQ22536 (50 µM) ou meio de cultura apenas (controle negativo) por 3 horas. Em seguida, a
subunidade CB (5 µg/mL) foi adicionada às culturas por 2 horas antes da adição do LPS (50 ng/mL) por 8
horas e a expressão de VCAM-1 foi analisada por citometria de fluxo, como descrito em Material e Métodos.
(A) Histograma representativo da média de intensidade de fluorescência em células incubadas com meio de
cultura apenas versus subunidade CB; (B) Histograma representativo da média de intensidade de
fluorescência em células incubadas com meio de cultura apenas versus LPS (controle positivo); (C)
Histograma representativo da média de intensidade de fluorescência em células incubadas com LPS versus
CB/LPS; (D) Histograma representativo da média de intensidade de fluorescência em células incubadas com
LPS versus CB/LPS versus SQ22536 [50 µM] + CB/LPS; (E) Média da intensidade de fluorescência relativa
à VCAM-1 em células endoteliais. Cada valor representa a média ± E.P.M. de culturas de células
provenientes de 4 animais. **p<0,01 em relação ao controle negativo. #p<0,05 em relação ao controle
positivo (LPS apenas) (one-way ANOVA).

Resultados_______________________________________________________________

99

Figura 26 Efeito do inibidor da proteína quinase A na atividade inibitória da subunidade CB sobre a expressão de
VCAM-1 estimulada pelo LPS: As células endoteliais foram pré-incubadas com o inibidor da proteína
quinase A H-89 (1 µM) ou meio de cultura apenas (controle negativo) por 3 horas. Em seguida, a subunidade
CB (5 µg/mL) foi adicionada às culturas por 2 horas antes da adição do LPS (50 ng/mL) por 8 horas e a
expressão de VCAM-1 foi analisada por citometria de fluxo, como descrito em Material e Métodos. (A)
Histograma representativo da média de intensidade de fluorescência em células incubadas com meio de
cultura apenas (controle negativo) versus subunidade CB; (B) Histograma representativo da média de
intensidade de fluorescência em células incubadas com meio de cultura apenas versus LPS (controle
positivo); (C) Histograma representativo da média de intensidade de fluorescência em células incubadas com
LPS versus CB/LPS; (D) Histograma representativo da média de intensidade de fluorescência em células
incubadas com LPS versus CB/LPS versus H-89 [50 µM] + CB/LPS; (E) Média da intensidade de
fluorescência relativa à VCAM-1 em células endoteliais. Cada valor representa a média ± E.P.M. de culturas
de células provenientes de 4 animais. **p<0,01 em relação ao controle negativo. #p<0,05 em relação ao
controle positivo (LPS apenas) (one-way ANOVA).
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4.17 Efeito da subunidade CB na produção de AMP cíclico após 2 horas de incubação com
as células endoteliais

Para confirmar os resultados anteriores, que demonstraram a participação do receptor IP,
adenilato ciclase e da PKA no efeito inibitório da subunidade CB, sobre a expressão da molécula
ICAM-1, avaliou-se a biodisponibilidade de AMP cíclico nos sobrenadantes celulares.
Adicionalmente, foi feita a dosagem de PGI 2 com o mesmo sobrenadante utilizado para dosagem
do AMP cíclico, como parâmetro de referência da atividade da subunidade CB. Desse modo, após
o término da incubação das células endoteliais com subunidade CB (5 µg/mL por 2 horas), o
sobrenadante foi coletado e, em seguida, os níveis de prostaciclina e de AMP cíclico foram
determinados por ensaio imunoenzimático. A Figura 27A mostra que mostra que as células
controles (meio de cultura apenas) apresentaram uma liberação basal média de AMP cíclico de
0,3750 ±0,07 pg/mL, após 2 horas de incubação. Não houve alteração significativa na
concentração de AMP cíclico nas células estimuladas com a subunidade CB (valor médio de
0,4773 ±0,02 pg/mL). Em relação à dosagem de prostaciclina, a Figura 27B mostra que as células
controles (meio de cultura apenas) apresentaram uma liberação basal média de 6-ceto PGF 1α de
283,4 ±39,93 pg/mL, após 2 horas de incubação. Esta concentração de prostaciclina foi
significativamente aumentada em células estimuladas com a subunidade CB, com valor médio de
662,2 ±42,06 pg/mL (133% de aumento).
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Figura 27 Efeito da subunidade CB na produção de AMP cíclico e de prostaciclina após 2 horas de incubação com
as células endoteliais: As células endoteliais foram incubadas (2 horas) com a subunidade CB (5 µg/mL) ou
meio de cultura apenas (37 °C em estufa de CO 2 a 5%). A concentração de AMP cíclico e 6-ceto
prostaglandina F 1α foram determinadas por EIA, como descrito em Material e Métodos. Cada valor
representa a média ± E.P.M. de culturas de células provenientes de 3-4 animais. *** p< 0,001 em relação ao
controle (one-way ANOVA).

Resultados_______________________________________________________________

102

4.18 Participação da prostaciclina sintase na atividade inibitória da subunidade CB sobre a
expressão de ICAM-1 estimulada pelo LPS

Para avaliar o papel da prostaciclina no efeito inibitório da subunidade CB sobre a
expressão da molécula de adesão ICAM-1 estimulada pelo LPS, as células endoteliais foram préincubadas com o inibidor da prostaciclina sintase TCP (1 mM) ou com seu respectivo veículo
(dados não demonstrados) por 12 horas. Em seguida, a subunidade CB (5 µg/mL) foi adicionada
às culturas celulares por 2 horas na presença do inibidor TCP. Após este período, os poços foram
lavados com PBS estéril e as células estimuladas com LPS (50 ng/mL) ou meio de cultura apenas
(controle negativo) por 8 horas. O perfil de expressão proteica da molécula de adesão ICAM-1 foi
determinado por citometria de fluxo.
As Figuras 28A, 28B, 28C e 28D ilustram as médias de intensidade de fluorescência para
a molécula ICAM-1. Em relação à Figura 28A, é possível verificar que as células incubadas com
a subunidade CB apenas, não apresentaram diferenças na intensidade de fluorescência, em
comparação com o controle negativo. Contudo, observa-se na Figura 28B que o LPS causou um
aumento na intensidade de fluorescência nas células endoteliais, se comparadas ao controle
negativo. Como demonstrado anteriormente, a subunidade CB diminuiu o efeito estimulatório do
LPS sobre a expressão de ICAM-1 (Figura 28C). Todavia, a pré-incubação das células com o
inibidor TCP, previamente à incubação das células com a subunidade CB, aboliu o efeito
inibitório desta FLA 2 sobre a expressão de ICAM-1, após estimulação com o LPS (Figura 28D).
A Figura 28E mostra a média das intensidades de fluorescência e fornece dados
quantitativos sobre a expressão proteica de ICAM-1 em células endoteliais. Desse modo, pode-se
observar que as células controles apresentam expressão da molécula de adesão ICAM-1, com
valor médio de 680,3 ±173,9 UA. A estimulação das células endoteliais com o LPS aumentou
significativamente a expressão de ICAM-1 após 8 horas de incubação (1051,0 ±249,5 UA), se
comparado ao controle negativo. A incubação prévia das células endoteliais com a subunidade CB
(5 µg/mL), causou diminuição significativa da expressão proteica de ICAM-1 (740,3 ±182,7 UA),
quando comparado ao controle positivo (LPS). A pré-incubação das células com o inibidor TCP
aboliu o efeito inibitório da subunidade CB sobre a expressão de ICAM-1 estimulada pelo LPS,
sendo que o valor médio de expressão (1142,2 ±254,9 UA) não diferiu, de modo significativo, do
observado em células estimuladas apenas pelo LPS. Vale mencionar que o pré-tratamento das
células endoteliais com o composto TCP seguido apenas da estimulação com o LPS (sem
incubação da subunidade CB), não apresentou diferenças no perfil de expressão de ICAM-1 em
relação às células estimuladas apenas com LPS (dados não demonstrados).
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Adicionalmente, foi feita a dosagem de prostaciclina com o sobrenadante das mesmas
células submetidas à análise por citometria de fluxo, para comprovação da eficácia do inibidor
TCP sobre a prostaciclina sintase. A Figura 30 mostra que as células controles (não estimuladas)
apresentaram uma liberação basal de 6-ceto PGF 1α de 283,4 ±39,93 pg/mL (valor da média) após
2 horas de incubação. Esta concentração de prostaciclina foi significativamente aumentada em
células estimuladas com a subunidade CB, com valor médio de 662,2 ±42,06 pg/mL (133% de
aumento). Porém, o pré-tratamento das células endoteliais com o inibidor TCP, diminuiu
significativamente a biossíntese de prostaciclina (228,4 ±28,32 pg/mL ou 65% de diminuição), se
comparado às células incubadas com a subunidade CB apenas.
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Figura 28 Participação da prostaciclina na atividade inibitória da subunidade CB sobre a expressão de ICAM-1
estimulada pelo LPS: As células endoteliais em confluência foram pré-incubadas com o inibidor da
prostaciclina sintase TCP (1 mM) por 12 horas. Em seguida, a subunidade CB (5 µg/mL) foi adicionada às
culturas por 2 horas antes da adição do LPS (50 ng/mL) por 8 horas e a expressão de ICAM-1 foi analisada
por citometria de fluxo, como descrito em Material e Métodos. (A) Histograma representativo da média de
intensidade de fluorescência em células incubadas com meio de cultura apenas (controle negativo) versus
subunidade CB; (B) Histograma representativo da média de intensidade de fluorescência em células
incubadas com meio de cultura apenas versus LPS (controle positivo); (C) Histograma representativo da
média de intensidade de fluorescência em células incubadas com LPS versus CB/LPS; (D) Histograma
representativo da média de intensidade de fluorescência em células incubadas com LPS versus CB/LPS
versus TCP [1 mM] + CB/LPS; (E) Média da intensidade de fluorescência relativa à ICAM-1 em células
endoteliais. Cada valor representa a média ± E.P.M. de culturas de células provenientes de 4 animais.
**p<0,01 em relação ao controle negativo. #p<0,05 em relação ao controle positivo (LPS apenas). ++P<0,01
em relação às células inibidas com CB/LPS (one-way ANOVA).
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4.19 Participação da prostaciclina na atividade inibitória da subunidade CB sobre a
expressão de VCAM-1 estimulada pelo LPS

A participação da prostaciclina no efeito inibitório da subunidade CB sobre a expressão de
VCAM-1 induzida pelo LPS também foi investigada. Para tanto, as células endoteliais foram préincubadas com o inibidor TCP (1 mM) ou com seu respectivo veículo (dados não demonstrados)
por 12 horas. Em seguida, a subunidade CB (5 µg/mL) foi adicionada às culturas celulares por 2
horas na presença do inibidor TCP. Após este período, os poços foram lavados com PBS estéril e
as células estimuladas com LPS (50 ng/mL) ou meio de cultura apenas (controle negativo) por 8
horas. O perfil de expressão proteica da molécula de adesão VCAM-1 foi determinado por
citometria de fluxo.
As Figuras 29A, 29B, 29C e 29D ilustram as médias de intensidade de fluorescência para
a molécula VCAM-1. Em relação à Figura 29A, é possível verificar que as células incubadas com
a subunidade CB apenas, não apresentaram diferenças na intensidade de fluorescência, em
comparação com o controle negativo. Contudo, observa-se na Figura 29B que o LPS causou um
aumento na intensidade de fluorescência nas células endoteliais, se comparadas ao controle
negativo. Como demonstrado anteriormente, a subunidade CB diminuiu o efeito estimulatório do
LPS sobre a expressão de VCAM-1 (Figura 29C). A pré-incubação das células com o inibidor
TCP, previamente à incubação das células com a subunidade CB, não alterou o efeito inibitório
desta FLA 2 sobre a expressão de VCAM-1, após estimulação com o LPS (Figura 29D).
A Figura 29E mostra a média das intensidades de fluorescência e fornece dados
quantitativos sobre a expressão proteica de VCAM-1 em células endoteliais. Desse modo, pode-se
observar que as células controles (negativo) apresentam expressão da molécula de adesão VCAM1, com valor médio de 87,75 ±15,8 UA. A estimulação das células endoteliais com o LPS é capaz
de aumentar significativamente a expressão de VCAM-1 após 8 horas de incubação (447,8 ±131,8
UA), se comparado ao controle negativo. A incubação prévia das células endoteliais com a
subunidade CB (5 µg/mL), causou diminuição significativa da expressão proteica de VCAM-1
(245,3 ±57,9 UA), quando comparado ao controle positivo (LPS). A pré-incubação com o inibidor
TCP não alterou o efeito inibitório da subunidade CB sobre a expressão de VCAM-1 estimulada
pelo LPS (154,5 ±36,34 UA). Vale mencionar que o pré-tratamento das células endoteliais com o
composto TCP, seguido apenas da estimulação com o LPS (sem incubação da subunidade CB),
não apresentou diferenças no perfil de expressão de VCAM-1 em relação às células estimuladas
apenas com LPS (dados não demonstrados).
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Para comprovar a eficácia do inibidor TCP sobre a PGIS, efetuou-se a dosagem de
prostaciclina com o sobrenadante das mesmas células submetidas à análise por citometria de
fluxo. A Figura 30 mostra que as células controles (não estimuladas) apresentaram uma liberação
basal de 6-ceto PGF 1α de 283,4 ±39,93 pg/mL (valor da média) após 2 horas de incubação. Esta
concentração de prostaciclina foi significativamente aumentada em células estimuladas com a
subunidade CB, com valor médio de 662,2 ±42,06 pg/mL (133% de aumento). Porém, o prétratamento das células endoteliais com o inibidor TCP, diminuiu significativamente a biossíntese
de prostaciclina (228,4 ±28,32 pg/mL ou 65% de diminuição), se comparado às células incubadas
com a subunidade CB apenas.
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Figura 29 Participação da prostaciclina no efeito inibitório da subunidade CB sobre a expressão de VCAM-1
estimulada pelo LPS: As células endoteliais em confluência foram pré-incubadas com o inibidor da
prostaciclina sintase TCP (1 µM) por 12 horas. Em seguida, a subunidade CB (5 µg/mL) foi adicionada às
culturas por 2 horas antes da adição do LPS (50 ng/mL) por 8 horas e a expressão de VCAM-1 foi analisada
por citometria de fluxo, como descrito em Material e Métodos. (A) Histograma representativo da média de
intensidade de fluorescência em células incubadas com meio de cultura apenas (controle negativo) versus
subunidade CB; (B) Histograma representativo da média de intensidade de fluorescência em células
incubadas com meio de cultura apenas versus LPS (controle positivo); (C) Histograma representativo da
média de intensidade de fluorescência em células incubadas com LPS versus CB/LPS; (D) Histograma
representativo da média de intensidade de fluorescência em células incubadas com LPS versus CB/LPS
versus TCP [1 mM] + CB/LPS; (E) Média da intensidade de fluorescência relativa à VCAM-1 em células
endoteliais. Cada valor representa a média ± E.P.M. de culturas de células provenientes de 4 animais
diferentes. **p<0,01 em relação ao controle negativo. #p<0,05 em relação ao controle positivo (LPS apenas)
(one-way ANOVA).
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Figura 30 Efeito da tranilcipromina (TCP) na liberação de prostaciclina estimulada pela subunidade CB em
células endoteliais: As células endoteliais foram incubadas com o composto TCP (1 mM) ou meio de cultura
na presença do respectivo veículo (CTRL: controle negativo) por 1 hora antes da adição de 5 µg/mL da
subunidade CB (controle positivo) por 6 horas a 37 °C em estufa de CO 2 (5%). A A concentração de 6-ceto
prostaglandina F 1α foi determinada por EIA, como descrito em Material e Métodos. Cada valor representa a
média ± E.P.M. de culturas de células provenientes de 3-4 animais. ***p< 0,001 em relação ao controle.
+++p< 0,001 em relação à subunidade CB (controle positivo) (one-way ANOVA).
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4.20 Efeito da subunidade CB na expressão gênica das moléculas de adesão ICAM-1 e
VCAM-1 induzida pelo LPS

Para determinar se o efeito inibitório da subunidade CB, sobre a expressão proteica de
ICAM-1 e VCAM-1 (induzidas pelo LPS), envolveria alterações na transcrição gênica dessas
moléculas, as células endoteliais foram pré-incubadas com a subunidade CB (5 µg/mL) por 2
horas. Após este período, o LPS (50 ng/mL; controle positivo) ou meio de cultura apenas (controle
negativo) foram adicionados às culturas por 4 horas. Após esse período, as células foram
processadas para quantificação do teor de RNA mensageiro das moléculas de adesão ICAM-1 e
VCAM-1, pela técnica de qPCR em tempo real.
As Figuras 31A e 31B mostram que as células incubadas apenas com a subunidade CB
não induziram alterações significativas, no conteúdo de RNAs mensageiros que codificam as
moléculas ICAM-1 ou VCAM-1, se comparados às células incubadas com meio de cultura apenas
(controle basal). Por outro lado, quando as células foram estimuladas pelo LPS (controle positivo),
houve um aumento significativo no teor de RNA mensageiro tanto de ICAM-1 quanto de VCAM1 (7 vezes e 29 vezes, respectivamente), se comparado ao controle basal. Quando as células foram
incubadas com a subunidade CB, antes da adição do LPS, houve uma diminuição significativa no
teor de RNA mensageiro de ICAM-1 e VCAM-1 (3 vezes e 13 vezes, respectivamente), em
relação tanto ao controle basal quanto ao controle positivo (LPS apenas).
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Figura 31 Efeito da subunidade CB na expressão gênica das moléculas ICAM-1 e VCAM-1 induzida pelo LPS: As
células endoteliais foram incubadas com a subunidade CB (5 µg/mL) por 2 horas antes da adição do LPS (50
ng/mL) por 4 horas (5% CO 2 /37 °C). A seguir, as células foram processadas e o teor de RNA mensageiro foi
determinado pela técnica de rt-PCR em tempo real, como descrito em Material e Métodos. (A) Quantidade
relativa de RNA mensageiro que codifica a proteína ICAM-1. (B) Quantidade relativa de RNA mensageiro
que codifica a proteína VCAM-1. Cada valor representa a média ± E.P.M. de culturas de células provenientes
de 4 animais. ***p<0,001 em relação ao controle negativo (meio de cultura apenas). ++p<0,01 em relação ao
controle positivo (LPS). +++p<0,001 em relação ao controle positivo (LPS) (one-way ANOVA).
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4.21 Efeito da subunidade CB sobre a expressão gênica das citocinas TNF-alfa e IL-6
induzida pelo LPS

Para determinar se o efeito da subunidade CB, sobre a expressão gênica das citocinas
inflamatórias TNF-alfa e IL-6 induzida pelo LPS, as células endoteliais foram pré-incubadas com
a subunidade CB (5 µg/mL) por 2 horas. Após este período, o LPS (50 ng/mL; controle positivo),
ou meio de cultura apenas (controle basal) foram adicionados às culturas por 4 horas. Após esse
período, as células foram processadas para quantificação do teor de RNA mensageiro das citocinas
TNF-alfa e IL-6 pela técnica de qPCR em tempo real.
As Figuras 32A e 32B mostram que as células incubadas apenas com a subunidade CB
não induziram alterações significativas, no conteúdo de RNAs mensageiros que codificam as
citocinas TNF-alfa ou IL-6, se comparado às células incubadas com meio de cultura apenas. Por
outro lado, quando as células foram estimuladas pelo LPS, houve um aumento significativo no
teor de RNA mensageiro, tanto de TNF-alfa quanto de IL-6 (11 vezes e 15 vezes,
respectivamente), se comparado ao controle basal. Quando as células foram incubadas com a
subunidade CB, antes da adição do LPS, ocorreu uma diminuição significativa do teor de RNA
mensageiro de TNF-alfa e IL-6 (6 vezes de aumento para ambos), em relação ao controle basal.
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Figura 32 Efeito da subunidade CB na expressão gênica das citocinas TNF-alfa e IL-6 induzida pelo LPS. As
células endoteliais foram incubadas com a subunidade CB (5 µg/mL) por 2 horas antes da adição do LPS (50
ng/mL) por 4 horas (5% CO 2 /37 °C). Após, as células foram processadas e o teor de RNA mensageiro foi
determinado pela técnica de rt-PCR em tempo real, como descrito em Material e Métodos. (A) Quantidade
relativa de RNA mensageiro que codifica a citocina TNF-alfa. (B) Quantidade relativa de RNA mensageiro
que codifica a citocina IL-6. Cada valor representa a média ± E.P.M. de culturas de células provenientes de 4
animais. **p<0,01 em relação ao controle negativo. ***p<0,001 em relação ao controle negativo (meio de
cultura apenas). +p<0,05 em relação ao controle positivo (LPS) (one-way ANOVA).
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5 DISCUSSÃO

O veneno da serpente Crotalus durissus terrificus é conhecido pelas suas propriedades
inibitórias sobre a resposta imune inata e adaptativa, em diversos parâmetros experimentais,
como edema, dor, migração leucocitária, função microbicida de macrófagos e produção de
anticorpos. A responsabilidade destes efeitos é atribuída ao componente majoritário do veneno
crotálico, à crotoxina e à sua subunidade CB, uma fosfolipase A 2 . (BOLANO; CERDAS, 1978;
BORDON et al., 2012; CARDOSO et al., 2001; CARDOSO; MOTA, 1997; FAVORETTO et
al., 2011; MULLER et al., 2012; NUNES et al., 2007, 2010; RANGEL-SANTOS et al., 2004;
SAMPAIO et al., 2003, 2005, 2006, 2010; SCHAEFFER et al., 1988; SOUSA-E-SILVA et al.,
1996; ZHANG et al., 2006). Embora existam estudos que demonstrem as ações modulatórias da
FLA 2 crotálica em eventos inflamatórios, pouco se conhece sobre os mecanismos de ação
envolvidos. Em função do papel central das células endoteliais, que revestem internamente os
vasos do sistema cardiovascular, no controle da inflamação, no presente estudo, foram
investigadas as ações da subunidade CB nestas células, em particular nos mecanismos de síntese
de prostaciclina e sua participação nos efeitos inibitórios desta FLA 2 . Neste sentido, o presente
estudo evidenciou uma importante relação entre a prostaciclina, o principal mediador lipídico
produzido pelas células endoteliais, e os efeitos inibitórios induzidos pela FLA 2 de C. d.
terrificus sobre a inflamação.
Para estes estudos, as células endoteliais primárias de microcirculação representaram o
modelo mais adequado. É conhecido que o processo inflamatório se desenvolve,
fundamentalmente, na rede microcirculatória, especialmente no segmento de vênulas póscapilares (KIRKPATRICK et al., 1997). Além disso, as células de cultura primária apresentam
maior estabilidade genética, em relação à linhagens imortalizadas e, por possuírem um ciclo de
replicação finito, exigem novos isolamentos, proporcionando uma amostragem populacional
mais ampla.
A presença das células endoteliais nas culturas celulares foi confirmada pela
imunodetecção do fator de von Willebrand (vWF). Este fator é uma glicoproteína multimérica
envolvida no processo de coagulação e conhecido marcador de células endoteliais (RUGGERI;
WARE, 1993; SADLER et al., 2009; VALENTIJN et al., 2011). O vWF é expresso apenas em
células endoteliais e plaquetas e atua como estabilizador do fator VIII da coagulação e como
cofator para adesão de plaquetas à matriz extracelular, após injúria dos vasos sanguíneos
(SUMPIO et al., 2002). A célula endotelial produz duas formas de vWF: uma forma dimérica,

Discussão______________________________________________________________________

114

que é secretada no plasma e na matriz subendotelial e outra forma, multimérica, encontrada tanto
na membrana perinuclear (forma imatura), quanto associada ao citoesqueleto de actina e aos
microtúbulos (após maturação). Em geral, o fator de von Willebrand é encontrado no interior dos
corpúsculos de Weibel-Palade, os quais podem se fundir com a membrana extracelular para a sua
exocitose (JAFFE et al., 1973; SUMPIO et al., 2002; VALENTIJN et al., 2011; WEIBEL;
PALADE, 1964).
Os dados iniciais, obtidos neste estudo, evidenciaram uma baixa citotoxicidade da
subunidade CB, visto que, apenas na concentração de 50 µg/mL, esta FLA 2 causou redução do
metabolismo celular e somente após 24 horas de incubação. Outros parâmetros de viabilidade
celular não foram afetados pela CB, em nenhuma das concentrações utilizadas (integridade das
monocamadas celulares e lesão necrótica). Estes dados corroboram a literatura acerca da baixa
toxicidade desta FLA 2 , em outros tipos celulares, inclusive células endoteliais (COLLARESBUZATO et al., 2002; TANJONI et al., 2005). Lomonte e colaboradores (1999) sugeriram que a
FLA 2 -subunidade CB é menos tóxica, se comparada àquelas isoladas do veneno de serpentes do
gênero Bothrops. Curiosamente, a subunidade CB, nas concentrações de 1 e 5 µg/mL, causou
diminuição da liberação basal da lactato desidrogenase, uma enzima liberada como subproduto
do catabolismo celular, ou em decorrência de lesões necróticas em membranas celulares
(KARAHASHI et al., 2009; STODDART, 2011). Estes dados são intrigantes e podem sugerir
um papel citoprotetor da subunidade CB, porém, para comprovação desta hipótese, são
necessários estudos adicionais.
A seguir, foi avaliado o efeito da subunidade CB na produção de prostaciclina. Como
mencionado na Introdução, o endotélio é um tecido metabolicamente ativo, envolvido na síntese
de diversos mediadores com função regulatória (VANE et al., 1990; VANE; BOTTING, 1995;
POBER; SESSA, 2007; SIMMONS et al., 2004). Dentre estas substâncias, o principal produto
do metabolismo do ácido araquidônico, na célula endotelial, é a prostaciclina. Este mediador é
membro da família das prostaglandinas e exerce importante papel fisiológico, atuando no
controle da homeostasia vascular e da coagulação (KELTON et al., 1980; MITCHELL et al.,
2007; VANE; CORIN, 2003). Os resultados do presente estudo demonstraram que a subunidade
CB foi capaz de aumentar, de modo marcante, a produção de prostaciclina pelas células
endoteliais. Estes dados corroboram estudos anteriores, iniciados no mestrado, que mostraram
que a CB induziu aumento dos níveis de PGI 2 , em células endoteliais imortalizadas e apontam a
capacidade da subunidade CB estimular, de modo direto, as células endoteliais da
microcirculação. Deve-se ressaltar que esta é a primeira demonstração do efeito indutor da CB
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em células endoteliais primárias de microcirculação, para a produção de prostaciclina. A seguir,
foram avaliados os mecanismos intracelulares envolvidos nesse efeito.
Em condições fisiológicas, a via biossintética da prostaciclina no endotélio envolve a
participação de três enzimas-chaves: a ciclooxigenase-1 (COX-1), a prostaciclina sintase (PGIS)
e as fosfolipases A 2 intracelulares (VANE; CORIN, 2003, MITCHELL et al., 2007). Nesse
sentido, avaliou-se a participação das ciclooxigenases nos efeitos da subunidade CB, ora
evidenciados. Como mencionado na Introdução, o ácido araquidônico, gerado a partir da
hidrólise de fosfolipídeos de membrana celular, pelas fosfolipases A 2 , é prontamente
metabolizado por diferentes complexos enzimáticos, em particular as COX-1 e COX-2
(BAKHLE, 1999; SMITH et al., 2000). A metabolização do AA, por este sistema, leva à
produção das prostaglandinas via ação de enzimas sintases terminais tecido-específicas. Os
dados obtidos neste estudo, a partir de intervenções farmacológicas, indicaram que a isoforma
COX-1, mas não a COX-2, está envolvida na biossíntese de PGI2 induzida pela CB no endotélio.
Os resultados referentes ao estudo de expressão proteica das isoformas de COXs, que
demonstraram que a subunidade CB não induziu a expressão de COX-2 e não alterou a
expressão constitutiva de COX-1, corroboram os dados acima e indicam que as ações
estimulatórias da CB, para a produção de PGI2 endotelial, dependem exclusivamente da
atividade enzimática da COX-1. Ainda neste contexto, vale ressaltar que a incubação das células
endoteliais com o LPS, conhecido estimulador inflamatório, induziu aumento marcante da
expressão proteica da isoforma COX-2, demonstrando que o modelo experimental empregado
responde a estímulos específicos, com a expressão de COX-2.
A literatura mostra que a ativação catalítica das COX-1 e COX-2 está relacionada ao
nível de ácido araquidônico liberado no citoplasma celular (MURAKAMI et al., 2000). Assim
sendo, estímulos que ocasionam um grande aumento no teor de ácido araquidônico, ativam
imediatamente a COX-1 (MORITA et al., 1995; REDDY et al., 1997; REDDY; HERSCHMAN,
1997). Há evidências de que, durante um processo inflamatório, as COX-1 e -2 regulam
diferentes fases da biossíntese de prostanoides e não exercem funções sobrepostas (NARABA, et
al., 1998). O fato de a subunidade CB possuir potente atividade catalítica e ter causado um
aumento marcante na liberação de ácido araquidônico em neutrófilos, como demonstrado por
Moreira et al., (2008), pode explicar os resultados obtidos no presente estudo, indicando a
importância da COX-1 para a síntese da PGI 2 endotelial. Adicionalmente, considerando que os
componentes do veneno crotálico não estão associados a efeitos inflamatórios (DONATO et al.,
1996; MOUNIER et al., 1996; SAMPAIO et al., 2005; SOARES et al., 2001; ZAMBELLI et al.,
2008), a ausência de participação da isoforma COX-2, que normalmente é superexpressa em
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condições inflamatórias, era esperada. A expressão de COX-2 está intimamente associada à
ativação do fator de transcrição inflamatório NF-kB (WU et al., 2003). Desse modo, os dados do
presente estudo, demonstrando que a ativação do NF-kB não está envolvida no efeito indutor da
subunidade CB, para produção de PGI 2 , concordam com a ausência da participação da COX-2
neste efeito.
Como supracitado, a etapa final da síntese de prostaglandinas envolve a ação de sintases e
isomerases específicas (VANE; BOTTING, 1995). Na célula endotelial, a principal sintase é a
prostaciclina sintase (PGIS) (WU; LIOU, 2005). A PGIS é uma isomerase que pertence a família
do citocromo P450 e está localizada na membrana do retículo endoplasmático e na membrana
perinuclear (DENG et al., 2002; SPISNI et al., 2001; WU; LIOU, 2005). Na célula endotelial, a
PGIS é constitutiva, mas pode ser induzida sob ação de citocinas, fatores de crescimento ou
hormônios reprodutivos (WU; LIOU, 2005). Com base nestas informações, avaliou-se o papel da
PGIS na produção de prostaciclina induzida pela CB. Como esperado, a inibição da PGIS pela
tranilcipromina reduziu os níveis de prostaciclina liberada pelas células endoteliais, na vigência
de ação da CB. Estes dados confirmam que esta sintase é requerida para a síntese de PGI 2 , na
presente condição experimental. O fato de termos observado uma redução de 48% na produção
de PGI2 pode ser explicado pela baixa concentração do inibidor tranilcipromina, utilizada neste
estudo.
Para melhor compreender os resultados obtidos, avaliou-se a expressão proteica da PGIS
pelas células endoteliais, sob estímulo da subunidade CB. Em concordância com os dados
anteriores e com a literatura (WU; LIOU, 2005), a PGIS foi detectada em todos os períodos de
incubação avaliados, tanto no controle quanto nas células incubadas com a CB. Entretanto, no
período de incubação de 8 horas, a subunidade CB induziu um aumento significativo da
expressão proteica da PGIS. Com base neste dado, é plausível sugerir que o aumento dos níveis
proteicos da PGIS, contribua para a manutenção dos níveis elevados de PGI2 , verificado até a
24ª hora de estimulação pela CB. Este dado é interessante e tem relevância frente ao número
crescente de trabalhos da literatura, que evidenciam os efeitos benéficos da PGIS na diminuição
da resposta inflamatória. Por exemplo, Bachschmid e colegas (2003) demonstraram que a adesão
de leucócitos à parede endotelial, induzida por LPS, é maior quando os níveis de PGIS estão
reduzidos. Ainda, outros autores sugerem a prevenção da ativação da PGIS, como estratégia
terapêutica para o tratamento de doenças cardiovasculares (CAMACHO et al., 2008; DORRIS;
PEEBLES, 2012; NAKAYAMA, 2006; ZOU et al., 1998; ZOU; ULRICH, 1996). De outra
parte, Liou e colaboradores (2000) demonstraram, por estudos de imunofluorescência, que a
PGIS está colocalizada com a COX-1, tanto no retículo endoplasmático, quanto na membrana
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perinuclear. No entanto, Shyue e colaboradores (2001) sugerem que os níveis de PGIS per se,
não determinam aumento da produção de prostaciclina no endotélio. Estes autores mostraram
que a superexpressão de PGIS em HUVECs, não resultou em aumento dos níveis de
prostaciclina liberada; esta condição ocorreu somente quando foi feita a coexpressão de PGIS e
COX-1. Assim, de acordo com estes autores, a existência de uma razão apropriada entre as
enzimas COX-1 e PGIS é fundamental para indução da biossintese de prostaciclina pelo
endotélio. Embora não tenha sido investigada neste estudo, a razão ideal de COX-1:PGIS, deve
ter sido alcançada na oitava hora de estímulo com a subunidade CB.
A seguir, investigou-se a participação das fosfolipases A 2 intracelulares no efeito da
subunidade CB, uma vez que estas enzimas regulam positivamente a biodisponibilidade do ácido
araquidônico para as ciclooxigenases e favorecem a síntese de eicosanoides, como a
prostaciclina. Além disso, a interação funcional entre as fosfolipases A 2 secretadas e
intracelulares, para formação de prostanoides é bem conhecida (ANTHONSEN et al., 2001;
BALSINDE et al., 1998; CHAKRABORTI, 2003; THOMMENSEN et al., 1998). Os dados
obtidos mostraram que o tratamento com o inibidor da FLA 2 citosólica (cFLA 2 ) aboliu a
produção de PGI 2 estimulada pela subunidade CB. Este resultado sugere que a FLA 2 citosólica é
relevante para a produção da prostaciclina, induzida pela subunidade CB em células endoteliais.
Os dados indicam, ainda, a capacidade de uma FLA 2 secretada de veneno de serpente em ativar
uma FLA 2 citosólica de mamífero. Estes resultados estão de acordo com a literatura, que
demonstra que as cFLA 2 s, especialmente a cFLA 2 α, do grupo IV e as sFLA 2 dos grupos IIA,
IID, V e X, são as principais isoformas envolvidas na liberação de AA e formação de
prostaglandinas, em resposta a estímulos exógenos (MURAKAMI et al., 1998; 2000;
SHINOHARA et al., 1999). Em concordância com nossos dados, Houliston e Wheeler-Jones
(2001) verificaram que uma FLA 2 secretada de veneno da serpente Crotalus atrox é capaz
induzir a fosforilação de FLA 2 citosólicas, para aumento da síntese de prostaciclina em células
endoteliais. Os resultados do presente estudo mostraram também que, o tratamento com o
inibidor da FLA 2 independente de cálcio (iFLA 2 ), não alterou a liberação de PGI 2 induzida pela
CB no endotélio. Diferentemente dos nossos dados, Rastogi e McHowat (2009) verificaram que
a produção de PGI 2 , induzida pela trombina em células endoteliais, foi dependente da iFLA 2 .
Contudo, a atividade da iFLA 2 tem sido relacionada, principalmente, ao fornecimento de ácido
araquidônico para a remodelagem e manutenção de membranas celulares (BALSINDE et al.,
1995; MURAKAMI et al., 1998, 2000;).
Na literatura, é conhecido que a fosfolipase A 2 citosólica pode ser ativada pelas proteínas
quinases da família MAPK (proteínas quinases ativadas por mitógenos) e, deste modo, aumentar
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a biodisponibilidade de AA para síntese de prostaglandinas (HOULISTON; WHEELER-JONES,
2001). As proteínas quinases da família MAPK são importantes mediadores das vias de
transdução de sinal e podem ser ativadas por diferentes estímulos extracelulares, que atuam
sobre a membrana celular (e.g. mitógenos, stress, FLA 2 ), ou sobre receptores ligados à proteína
G. Com base em diferenças estruturais, a família MAPK foi dividida em 3 subfamílias: ERK1/2
(quinase regulada por sinal extracelular); JNK/SAPK (quinase C-jun N-terminal) e p38MAPK
(LIM et al., 2009; WADA; PENNINGER, 2004). As principais representantes da família MAPK,
envolvidos na ativação da FLA 2 citosólica, são a p38MAPK, MEK1/2 e ERK1/2 e a JNK. Com
base nestas informações, investigou-se a participação das proteínas quinases da família MAPK
no efeito indutor da subunidade CB sobre a biossíntese prostaciclina.
A partir de intervenções farmacológicas, os dados obtidos neste estudo revelaram que a
inibição dos representantes da subfamília ERK1/2 e MEK1/2 reduziram a produção de PGI 2 ,
induzida pela subunidade CB . Estes dados indicam que estas proteínas quinases estão implicadas
na cadeia de sinalização desencadeada pela subunidade CB, que culmina na produção de PGI 2
pelo endotélio. Por outro lado, a inibição das proteínas sinalizadoras JNK e p38MAPK não
modificou o efeito da subunidade CB, indicando que estas quinases não participam do
mecanismo de ação da CB para a produção de prostaciclina. A ativação das proteínas da
subfamília ERK1/2 está associada a estímulos extracelulares, cuja resposta celular está
relacionada à regulação de processos de crescimento, diferenciação e sobrevivência celular
(ALESSI et al., 1994; CREWS et al., 1992; LIM et al., 2009; ROSEN et al., 1994). Nesse
sentido, os dados da literatura demonstram que diversas biomoléculas, com ação citoprotetora,
atuam por meio da via de sinalização das ERK quinases (BAINES et al., 2005; COBB, 1999;
LIM et al., 2009; YU et al., 2009; ZHANG et al., 2009). De modo distinto, as vias de sinalização
da p38MAPK e da JNK estão associadas a respostas de stress celular, cuja ativação está
frequentemente associada à indução de apoptose (ARMSTRONG, 2004; BAINES et al., 2005;
He et al., 1999; ROOVERS; ASSOIAN, 2000; XIE et al., 2009; ZHANG et al., 2009). Nesse
sentido, vários autores sugerem a inibição da JNK quinase como estratégia para a obtenção de
cardioproteção após injúria isquêmica (FERRANDI et al., 2004; HRENIUK et al., 2001;
MILANO et al., 2007). Liu e colaboradores (2011) demonstraram que proteínas quinases da
família das MAPK, participam dos efeitos vasoprotetores da prostaciclina, em resposta ao HDL
(high-density lipoprotein) em células endoteliais. Assim, diversos estímulos extracelulares e
segundos mensageiros estão envolvidos na síntese de prostaciclina endotelial. Portanto, os
efeitos da PGI 2 e sua repercussão na célula endotelial variam de acordo com a natureza do
estímulo e podem contribuir tanto para a inflamação, quanto para sua resolução (STITHAM et
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al., 2011; WISE, 2003). Estas informações, em conjunto aos dados obtidos, sugerem um papel
citoprotetor da subunidade CB, que deve ser mediado, ao menos em parte, pela prostaciclina.
Adicionalmente, estes resultados sugerem uma correlação da proteína quinase da subfamília
ERK1/2 e da FLA 2 citosólica, no efeito da subunidade CB sobre a biossíntese de prostaciclina
endotelial.
Outro aspecto relevante para o entendimento da via biossintética de PGI 2 , induzida pela
subunidade CB, envolve o efeito autócrino desta prostaglandina sobre o seu receptor IP. O
receptor de superfície IP está envolvido na sinalização clássica da prostaciclina em células
endoteliais, sendo responsável pelos seus efeitos parácrinos, em plaquetas e células musculares
lisas, e autócrinos, na célula endotelial (SCHWARZ et al., 2001). A ativação parácrina/autócrina
do receptor IP induz aumento dos níveis de AMP cíclico, pela ativação da adenilato ciclase, com
subsequente fosforilação da proteína quinase A (PKA) e aumento da biossíntese de prostaciclina
(feedback positivo) via COX-2 (FETALVERO et al., 2008; KASZA et al., 2009; LIU et al.,
2011; MICHAELIS; FLEMING, 2006; NORATA et al., 2004). Desse modo, avaliou-se o
envolvimento de um possível mecanismo de retroalimentação positiva, via sinalização autócrina
do receptor IP de prostaciclina. Os dados obtidos evidenciaram que o receptor IP, a adenilato
ciclase e a PKA não contribuem para o aumento da produção de PGI 2 , induzida pela subunidade
CB no endotélio. Todavia, não pode ser descartada a hipótese de que a ativação deste receptor
esteja envolvida em outro tipo de resposta das células endoteliais frente à subunidade CB.
Diferentemente dos nossos resultados, Kasza e colaboradores (2009) mostraram que o efeito
vasoprotetor da prostaciclina endotelial na aterosclerose, depende do aumento de COX-2 via
sinalização AMPc/PKA. Neste contexto, diversos autores mostraram que o aumento dos níveis
de AMP cíclico, em células endoteliais, está relacionado à inibição da produção de espécies
reativas de oxigênio e inflamação (CHEN et al., 2008; DORRIS; PEEBLES, 2012; FUJITA et
al., 2006; KIM et al., 2002; OUCHI et al., 2000; OUEDRAOGO et al., 2006; RAYNAUD et al.,
1997).
Em síntese, os resultados obtidos, até esta etapa do estudo, demonstraram que a
fosfolipase A 2 de Crotalus durissus terrificus, induziu a liberação de prostaciclina, por ação
direta em células endoteliais primárias de microcirculação de ratos. Este efeito foi dependente
das proteínas quinases da subfamília MEK1/2 e ERK1/2, mas não da p38MAPK, nem da JNK.
Ainda, a COX-1 e a PGIS, são essenciais para este efeito da CB. Em adição, a subunidade CB
induziu a expressão de PGIS, sugerindo que este seja um mecanismo relevante para a biossíntese
de prostaciclina endotelial em períodos tardios. Por outro lado, as fosfolipases A 2 intracelulares,
assim como as vias do NF-kB e da COX-2 não estão envolvidos no efeito da CB.
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Adicionalmente, foi demonstrado que a via biossintética de prostaciclina induzida pela FLA 2 do
veneno de C. d. terrificus, em células endoteliais, não é dependente da sinalização autócrina via
receptor IP.
Como mencionado na Introdução, o veneno de Cdt e seus componentes são conhecidos
por exercerem atividades inibitórias sobre a resposta imune humoral e celular, infecções virais e
bacterianas, tumores, dor e inflamação em diversos modelos experimentais (BOLANO;
CERDAS, 1978; BORDON et al., 2012; CARDOSO et al., 2001; CARDOSO; MOTA, 1997;
FAVORETTO et al., 2011; MULLER et al., 2012; NUNES et al., 2007, 2010; RANGELSANTOS et al., 2004; SAMPAIO et al., 2003, 2005, 2006, 2010; SCHAEFFER et al., 1988;
SOUSA-E-SILVA et al., 1996). Em muitos destes trabalhos, a responsabilidade dos efeitos
inibitórios desencadeados pelo VCdt, é atribuída ao complexo heterodimérico crotoxina ou,
ainda, ao seu componente fosfolipásico, a subunidade CB. Recentemente, a proteômica do VCdt
mostrou que este veneno é composto, essencialmente, por sete famílias proteicas: fosfolipases
A 2 , serinoproteinases, ecto-5’-nucleotidases, metaloproteinases, fatores de crescimento,
fosfodiesterases e glutaminil ciclases (GEORGIEVA et al., 2010). A família das fosfolipases A 2
se destaca por constituir 45,8% da composição proteica total do veneno de C. d. terrificus. De
modo geral, as FLA 2 secretadas estão implicadas em diversas patologias de origem inflamatória,
devido ao seu papel estimulatório sobre a produção de citocinas e mediadores lipídicos
inflamatórios em diversos contextos biológicos (PRUZANSKI; VADAS, 1991; VADAS;
PRUZANSKI, 1990; VANE, 1976; WEISS; WRIGHT, 1990). Por outro lado, a subunidade CB
isolada do veneno de C. d. terrificus é descrita na literatura como anti-inflamatória (SAMPAIO
et al., 2005).
É conhecido que durante os estágios iniciais do processo inflamatório, a expressão de
moléculas de adesão no endotélio é etapa determinante na transmigração de leucócitos para o
foco inflamatório (ABBAS; LICHTMAN, 2005). Desse modo, investigou-se o efeito da
subunidade CB, na expressão de moléculas de adesão em células endoteliais, sob estímulo
inflamatório.
Durante o processo inflamatório, a expressão de moléculas de adesão pela parede dos
vasos sanguíneos é reconhecida como etapa determinante do processo de extravasamento de
leucócitos para o foco inflamatório (ABBAS; LICHTMAN, 2005). Como já mencionado,
diversos estímulos inflamatórios são capazes de induzir a expressão das moléculas de adesão na
superfície de células endoteliais. Dentre estes estímulos, se destacam as citocinas TNF-alfa, IL-1
beta e IFN-gama e os padrões moleculares associados à patógenos (PAMPs), como

LPS

(MAKÓ et al., 2010; MEAGER et al., 2009). O LPS é uma molécula de lipopolissacarídeo
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presente na membrana externa de bactérias gram-negativas. Esta endotoxina induz respostas
imunológicas a partir da ativação do receptor Toll-like-4, gerando sinalização intracelular de
ativação do fator de transcrição NF-kB, que, por sua vez, promove indução transcricional de
genes de diversas citocinas e quimiocinas inflamatórias e de moléculas de adesão em células
endoteliais. O efeito estimulatório do LPS sobre a expressão de moléculas de adesão no
endotélio, em condições experimentais, está bem descrito na literatura (MAKÓ et al., 2010;
MORICONI et al., 2012; POBER et al., 1991; VIEIRA et al., 2007; WANG et al., 2006).
A partir das informações acima, foram realizados diversos ensaios preliminares de
padronização do uso do LPS, para indução da expressão das moléculas de adesão. A primeira
molécula de adesão a ser estudada foi a VCAM-1. A VCAM-1 é expressa em baixos teores no
endotélio em condições fisiológicas. Sua expressão na célula endotelial pode ser induzida por
mediadores inflamatórios, como por exemplo, o LPS (POBER; COTRAN, 1991). As interações
entre a VCAM-1 e a VLA-4 (α4β7 integrina), expressa principalmente em linfócitos e
monócitos, estão relacionadas ao processo de transmigração celular do sangue para o tecido
injuriado e, consequentemente, ao início do processo inflamatório (BOCHNER et al., 1991;
PETRUZZELLI et al., 1991). Os resultados obtidos mostraram que a exposição das células
endoteliais ao LPS induziu aumento da expressão proteica da molécula de adesão VCAM-1
(CD106), após 18 horas, com uma concentração relativamente baixa e não-citotóxica de LPS (50
ng/mL). Os resultados seguintes, do presente estudo, demonstraram que a subunidade CB possui
capacidade de diminuir, de modo marcante, a expressão de VCAM-1 induzida pelo LPS. Este
efeito foi observado apenas com as duas maiores concentrações testadas (5 e 10 µg/mL), sendo
que não houve uma relação concentração-efeito para a inibição observada. Por outro lado,
considerando que no presente protocolo experimental in vitro não há um sistema de depuração
fisiológica e, portanto, que o LPS pode manter sua concentração e efeitos relativamente estáveis,
durante as 18 horas de incubação, foi de interesse verificar se a magnitude do efeito inibitório da
subunidade CB seria maior em períodos mais curtos de estimulação com o LPS. Nesse sentido,
após o tratamento com a subunidade CB, as células foram estimuladas com o LPS por apenas 8
horas. Os dados obtidos indicaram que não houve diferença na magnitude do efeito inibitório da
subunidade CB, sobre a expressão de VCAM-1, entre os dois períodos de estimulação
analisados. Até o presente, esta é a primeira demonstração do efeito inibitório de uma fosfolipase
A 2 secretada sobre a expressão de moléculas de adesão. Diferentemente dos nossos dados,
inúmeros autores descreveram o papel estimulatório de FLA 2 s secretadas do Grupo IIA, V ou
citosólica, para o aumento da expressão de moléculas de adesão pelo endotélio (BARNETT et
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al., 2001; HADAD et al., 2011; LAPOINTE et al., 2010; SADARIA et al., 2011; THOMMESEN
et al., 1998; YOKOTE et al., 1993).
Outra molécula de adesão importante para o processo inflamatório é a imunoglobulina
ICAM-1 (CD54), cuja expressão constitutiva pode ser aumentada frente a estímulos como o LPS
(MEAGER et al., 1999; MORICONI et al., 2012). Durante o processo inflamatório, a molécula
CD54 endotelial está envolvida nos eventos de firme adesão de leucócitos à parede dos vasos
sanguíneos, via interação com os contra-receptores de integrina (MAC-1 e LFA-1) presentes em
leucócitos (MEAGER et al., 1999). Os dados obtidos no presente estudo corroboram a literatura,
uma vez que foram detectados níveis constitutivos da molécula ICAM-1 nas células controles.
Em contrapartida, a estimulação das células endoteliais com o LPS, por 8 ou 18 horas, induziu
um aumento expressivo no percentual proteico da molécula CD54. O pré-tratamento das células
com a subunidade CB, diminuiu a expressão proteica da molécula ICAM-1, porém, este efeito
foi observado apenas 8 horas após o estímulo com o LPS. Este resultado pode ser decorrente da
falta de um sistema de depuração fisiológica do modelo in vitro de nossos ensaios. Como
mencionado anteriormente, o estímulo contínuo do LPS nas células endoteliais (18 horas), pode
ter sobrepujado a atividade inibitória da subunidade CB sobre a expressão de ICAM-1, nesse
longo período de tempo. Em concordância com os nossos dados, Stach e colaboradores (2012)
evidenciaram o papel inibitório de estatinas (simvastatina e atorvastatina) na expressão de
ICAM-1 estimulada pelo LPS em células endoteliais. Por outro lado, fica evidente que a inibição
observada no presente estudo se contrapõe aos relatos da literatura, que indicam o papel indutor
das FLA 2 secretadas, na expressão de ICAM-1 em células endoteliais (SADARIA et al., 2011;
YOKOTE et al., 1993).
A molécula de adesão PECAM-1 (CD31) é encontrada na região apical da membrana de
células endoteliais e a sua função, no processo inflamatório, é mediar as interações leucócitoendotélio na adesão heterotípica (via CD31-CD177) ou homotípica (via CD31-CD31), durante o
processo de extravasamento leucocitário para o foco inflamatório (DeLISSER et al., 1997;
MULLER et al., 1993, 1995). Estudos sobre a biologia da molécula PECAM-1, mostraram que
após estimulação com LPS ou TNF-alfa, ocorre um fenômeno de redistribuição das moléculas de
CD31, na membrana das células endoteliais, que são agrupadas no sentido de promover aumento
na mobilidade de leucócitos através das junções aderentes nas regiões interendoteliais
(MEAGER, 1999; MULLER et al., 1995; ROMER et al., 1995). Desse modo, não há
necessidade de indução transcricional para que a molécula CD31 exerça suas atividades
inflamatórias. Nesse sentido, Moriconi e colaboradores (2012) observaram que o TNF-alfa e o
IFN-gama diminuíram a expressão gênica da molécula PECAM-1 no endotélio e sugeriram que
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este efeito contribui para passagem de leucócitos entre as junções interendoteliais. Por outro
lado, foi demonstrado que a citocina IL-1 beta e o LPS são capazes de aumentar a expressão
proteica da PECAM-1 em modelos experimentais (TAMURA et al., 2010; THOMPSON et al.,
2001; WOODFIN et al., 2009) Neste contexto, os dados do presente estudo mostraram que a
incubação das células endoteliais com o LPS não alterou a expressão constitutiva de PECAM-1,
após 8 ou 18 horas. Além disso, verificou-se que a subunidade CB não foi capaz de alterar o
padrão constitutivo de expressão de PECAM-1, tanto em células controles, quanto naquelas
tratadas com a subunidade CB e pós-estimuladas com o LPS. Diferentemente dos nossos dados,
Tamura e colaboradores (2010) demonstraram o efeito inibitório da melatonina sobre a
expressão de CD31, em células endoteliais, isoladas a partir de animais injetados com LPS.
Porém, estes autores avaliaram a expressão da molécula PECAM-1 em células aderidas e semiconfluentes pela a técnica de imunocitoquímica. De modo semelhante aos dados apresentados
neste trabalho, Romer e colaboradores (1995) avaliaram a expressão de PECAM-1 endotelial por
citometria de fluxo. Neste trabalho, foi verificado que a análise celular, de modo individual,
desfavorece a observação da expressão da molécula PECAM-1, uma vez que esta pode ser mais
bem caracterizada em células endoteliais aderidas ou em monocamadas confluentes.
A migração de leucócitos do sangue para os locais de injúria é mediada por uma
sequência de interações adesivas entre os leucócitos e o endotélio. Este processo possui uma
etapa inicial de rolamento dos leucócitos sobre o endotélio (adesão transiente), seguida de uma
firme adesão e transmigração (PIQUERAS et al., 2009). As moléculas ICAM-1 e VCAM-1 estão
envolvidas na última etapa deste processo, a transmigração. Portanto, o fato de a subunidade CB
inibir a expressão de ICAM-1 e VCAM-1, mas não PECAM-1, indica que esta FLA 2 interfere no
processo de migração de leucócitos para o foco inflamatório, por mecanismos que afetam a firme
adesão e a subsequente transmigração de células inflamatórias. Em suma, os dados obtidos nesta
etapa do estudo reforçam os dados da literatura que apontam que FLA 2 em estudo possui
características anti-inflamatórias, que são opostas àquelas descritas para outras FLA 2 secretadas
do mesmo grupo (IIA).
Está bem estabelecido que os genes das moléculas de adesão VCAM-1 e ICAM-1 estão
sob o controle transcricional do NF-kB, AP-1 e T-bet, cuja ativação é altamente regulada pelos
receptores/fatores de transcrição PPAR (MORAES et al., 2006). Atualmente, são conhecidas três
isoformas do PPAR (alfa, beta/delta e gama) e todas possuem a capacidade de regular
negativamente o NF-kB, o que resulta em diminuição ou inibição da transcrição de genes que
codificam citocinas, quimiocinas e moléculas de adesão (CHINETTI et al., 2001; STRAUS;
GLASS, 2007; THAM et al., 2003). Com base nesse conhecimento, foi avaliada a possibilidade
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de participação destes receptores no efeito inibitório da subunidade CB sobre a expressão de
VCAM-1 e ICAM-1 induzida pelo LPS.
Em relação à molécula de adesão ICAM-1, os dados obtidos mostraram que as isoformas
alfa e beta/delta do PPAR são relevantes para os efeitos inibitório da subunidade CB em células
endoteliais ativadas. O pré-tratamento das células com antagonistas seletivos para as isoformas
alfa e beta/delta, impediu o efeito inibitório anteriormente demonstrado. Por outro lado, a
antagonização da isoforma gama do PPAR não influenciou a atividade inibitória da subunidade
CB sobre a expressão de ICAM, demonstrando que esta isoforma não contribui para este efeito.
No caso da molécula VCAM-1, a antagonização as três isoformas do PPAR, não repercutiu no
efeito inibitório da subunidade CB, demonstrando que a regulação negativa desta FLA 2 sobre a
expressão de CAMs, deve estar relacionada à outras vias regulatórias.
De modo congruente aos nossos dados, está descrito na literatura que a ativação da
isoforma alfa do PPAR, inibiu a transcrição de ICAM-1, o que acarretou efeitos benéficos dos
agonistas em doenças coronarianas, atividade anti-inflamatória em modelos de aterosclerose e
inibição da produção de citocinas como TNF-alfa, IL-6 e IL-8 (CHEN et al., 2011; GOUNIBERTHOLD; KRONE, 2005; HAN et al., 2005; ISRAELIAN-KONARAKI; REAVEN, 2005;
MORAES et al., 2006; PIQUERAS et al., 2009; ZAPOLSKA-DOWNAR, 2012; ZHOU et al.,
2011). Todavia, agonistas farmacológicos do PPAR-alfa também possuem efeito inibitório sobre
a transcrição de VCAM-1, fato que não ocorreu em nosso modelo experimental. Mais uma vez,
fica evidente que a regulação da expressão dessas moléculas de adesão, pela subunidade CB,
ocorre por mecanismos distintos. Em relação à isoforma beta/delta do PPAR, foi demonstrado
que sua ativação também promove a regulação negativa de processos inflamatórios, como a
aterosclerose, pela diminuição da transcrição de ICAM-1 no endotélio (FAN et al., 2008; LIOU
et al., 2006; MORAES et al., 2006). Por outro lado, embora a isoforma gama do PPAR não tenha
se mostrado relevante para o mecanismo anti-inflamatório da subunidade CB, tanto no caso da
molécula ICAM-1, quanto VCAM-1, há diversos relatos na literatura sobre as propriedades
inibitórias desta isoforma sobre moléculas de adesão no endotélio (CHACKÓ et al., 2005, 2011;
DOLEZALOVÁ et al., 2007; DUÁN et al., 2008; RIUS et al., 2010; WANG et al., 2002).
Entretanto, em apoio aos nossos dados, Orasanu e colaboradores (2008), mostraram o efeito
inibitório da pioglitazona (fármaco usado na terapêutica da diabetes do tipo 2), na expressão de
moléculas de adesão endoteliais, ocorre por uma ação específica sobre o PPAR-alfa, mas não
sobre a isoforma gama.
Os receptores PPAR são conhecidos por serem promíscuos em relação aos seus ligantes,
sendo que diversos ácidos graxos e prostaglandinas, como a PGI 2 , são capazes de ativar uma

Discussão______________________________________________________________________

125

mesma isoforma destes receptores. Embora as isoformas do PPAR estejam relacionadas a muitos
processos, de modo simultâneo, podem desencadear efeitos distintos frente à diferentes agonistas
(KATUSIC et al., 2012). Neste contexto, é conhecido que a prostaciclina ativa as isoformas alfa
e beta/delta do PPARs em células endoteliais. Porém, ainda não há informações sobre a
capacidade da PGI 2 , liberada pela ação da subunidade CB, em ativar os receptores PPAR.
A etapa seguinte do presente estudo foi realizada com base em informações da literatura
que descrevem o potencial efeito anti-inflamatório da via de sinalização autócrina da
prostaciclina em células endoteliais. Como demonstrado na literatura, o receptor IP pode ser
ativado autocrinamente em células endoteliais e desencadear efeitos regulatórios sobre a
expressão de CAMs, decorrente da ativação da adenilato ciclase (AC), AMP cíclico e PKA
(PARNELL et al., 2012). Apesar deste processo ser primariamente envolvido na manutenção
homeostática do sistema cardiovascular, há um número crescente de trabalhos que evidenciam o
papel regulador do AMP cíclico sobre a inflamação. A via do receptor IP resulta em atividades
anti-inflamatórias por interferir na resposta celular à algumas citocinas. Este efeito envolve a
diminuição da sinalização intracelular dos receptores de citocinas, o que repercute diretamente
na expressão de moléculas de adesão pelo endotélio (SHIH et al., 2013). A partir da ativação do
receptor IP, tanto o AMP cíclico, quanto a PKA (ativada pelo AMPc), podem induzir a
transcrição do fator SOCS-3 (suppressor of cytokine signaling-3), que atua inibindo a sinalização
JAK/STAT-1, associada à cauda citoplasmática dos receptores de citocinas inflamatórias, como
a IL-6 e o IFN-gama. Desse modo, a inibição da via sinalizadora da IL-6 e do IFN-gama
contribui para diminuição da expressão de moléculas de adesão induzida por estímulos
inflamatórios, como por exemplo, o LPS (LORENOWICS et al., 2008).
Os resultados obtidos no presente estudo mostram que o receptor IP, a adenilato ciclase e
a PKA são moléculas importantes para o efeito inibitório da CB sobre a inflamação, uma vez que
a inibição farmacológica destas moléculas impediu a subunidade CB de exercer suas atividades
inibitórias sobre a expressão de ICAM-1. Mais uma vez, no caso da molécula VCAM-1, o
mecanismo desencadeado pela subunidade CB foi distinto, pois nenhuma molécula da via
autócrina da prostaciclina se mostrou relevante para seus efeitos inibitórios. No que se refere à
adenilato ciclase, em apoio aos dados obtidos, Braun e colaboradores (1997) mostraram que um
ativador da adenilato ciclase (cicaprost, análogo estável da PGI2 ) foi capaz de diminuir a
expressão de ICAM-1 induzida pelo TNF-alfa em células endoteliais. Contudo, há controvérsia
na literatura a este respeito, pois outros autores evidenciaram que ativadores da adenilato ciclase
não modificaram a expressão da molécula ICAM-1, mas apenas da molécula VCAM-1
(BLEASE et al., 1998; POBER et al., 1993). No que se refere à participação da PKA, os dados
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obtidos são similares aos publicados por SHIH e colaboradores (2013), que demonstraram o
envolvimento da PKA no efeito inibitório de um peptídeo anti-inflamatório, isolado de algas
verdes, sobre a expressão de ICAM-1. Ainda, em trabalho de revisão, Katusic e colegas (2012)
forneceram indícios de uma correlação entre PKA e PPAR em modelos de anti-inflamação. Esta
revisão bibliográfica descreve que tanto a síntese de AMP cíclico, quanto a ativação da PKA,
estão relacionadas ao aumento da atividade da isoforma beta/delta do PPAR, em modelos que
envolvem células vasculares, prostaciclina e regulação da inflamação (BLANQUART et al.,
2003; HANSEN et al., 2001; KROGSDAM et al., 2002; LAZENNEC et al., 2000). Com base
nestas informações, é possível sugerir que a PKA e o PPAR, envolvidos no efeito inibitório da
subunidade CB, possam estar relacionados. No entanto, para uma análise definitiva, estudos mais
detalhados são necessários.
Para detalhar melhor os dados acima discutidos, foram avaliados os níveis AMP cíclico
na vigência de ação da subunidade CB, antes da estimulação das células endoteliais com o LPS.
Os dados obtidos mostraram que não houve alteração dos níveis de AMP cíclico após incubação
das células endoteliais com a subunidade CB. Portanto, é possível sugerir que o AMP cíclico não
esteja envolvido com a ativação do PPAR-beta/delta, porém, outras vias relacionadas à PKA
podem estar relacionadas. Como mencionado anteriormente, é conhecido que a PKA pode
induzir a ativação de SOCS-3, de modo independente do cAMP (KATUSIC et al., 2012).
Adicionalmente, a PKA é capaz de inibir o NF-kB e a transcrição de citocinas pró-inflamatórias,
envolvidas na expressão de moléculas de adesão (CAMPO et al., 2012).
A seguir, foi investigada a participação da prostaciclina no efeito inibitório da subunidade
CB, para a expressão de CAMs. Os resultados obtidos mostraram que a inibição da enzima
PGIS, pela tranilcipromina, preveniu o efeito inibitório da subunidade CB sobre a expressão de
ICAM-1, mas não sobre a expressão de VCAM-1. Este dado evidencia a prostaciclina como
segundo mensageiro da propriedade inibitória da subunidade CB sobre a expressão de ICAM-1
endotelial. Apesar da prostaciclina estar envolvida nos efeitos anti-inflamatórios da subunidade
CB, não pode ser descartado o envolvimento de outros prostanoides ou ácidos graxos, uma vez
que as FLA 2 s são conhecidas por induzirem a liberação desses mediadores, que também podem
ativar os receptores PPAR alfa e beta/delta (MORAES et al., 2005).
Os dados obtidos nesta fase do estudo evidenciaram que as 2 isoformas dos receptores
PPAR, alfa e beta/delta, a via autócrina da prostaciclina (receptor IP, adenilato ciclase e
proteína quinase A) e a própria prostaciclina, estão envolvidos nos efeitos inibitórios da
subunidade CB sobre a expressão da molécula ICAM-1, mas não da VCAM-1. Neste contexto,
vale ressaltar a evidência de que a prostaciclina, liberada pela ação da subunidade CB, é
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relevante para o efeito inibitório desta FLA 2 sobre um dos principais determinantes moleculares
que iniciam o processo inflamatório, as moléculas de adesão endoteliais.
Está bem estabelecido que diversas citocinas são determinantes moleculares na ativação
endotelial e inflamação. As citocinas pró-inflamatórias TNF-alfa e IL-6 têm o seu efeito
relacionado diretamente com à expressão de moléculas de adesão pelo endotélio. O LPS é
conhecido por induzir a transcrição gênica dessas citocinas, assim como de moléculas de adesão
em células endoteliais. Nesse sentido, a expressão das moléculas de adesão ICAM-1 e VCAM-1,
no presente modelo experimental, poderia ser resultante da liberação de TNF-alfa e IL-6, ambas
induzíveis pelo LPS. Para testar a hipótese da subunidade CB diminuir a expressão das
moléculas de adesão, por regular negativamente a produção de citocinas, avaliou-se a expressão
gênica das moléculas de adesão ICAM-1 e VCAM-1 e também das citocinas TNF-alfa e IL-6 no
mesmo protocolo experimental de anti-inflamação. Os dados obtidos evidenciaram que a
subunidade CB foi capaz de diminuir a expressão gênica das moléculas de adesão ICAM-1,
VCAM-1 e das citocinas pró-inflamatórias TNF-alfa e IL-6, estimulada pelo LPS. Esta
informação sugere que subunidade CB atue em nível transcricional, para exercer suas atividades
anti-inflamatórias sobre as moléculas de adesão. Ainda, é possível sugerir que os receptores
PPAR alfa e beta/delta podem estar envolvidos neste efeito, especialmente no caso da ICAM-1,
TNF-alfa e IL-6, já que o PPAR ativado compete com o NF-kB, pela região promotora dos genes
relacionados à inflamação, como no caso das moléculas de adesão e das citocinas próinflamatórias (MORAES et al., 2006). Porém, em relação à molécula VCAM-1, outro
mecanismo transcricional deve estar envolvido, visto que o efeito inibitório sobre esta molécula
de adesão, não é dependente de nenhuma das 3 isoformas do PPAR.
Em síntese, o conjunto de dados obtidos neste estudo, evidenciou importantes vias de
sinalização envolvidas na biossíntese de prostaciclina, induzida pela subunidade CB, em células
endoteliais. Assim sendo, verificou-se que a COX-1 e a PGIS, mas não a COX-2 ou o NF-kB,
são essenciais para o efeito estimulatório da subunidade CB sobre a biossíntese de PGI2 . As
proteínas MEK1/2 e ERK1/2, mas não p38 ou JNK, também são relevantes para este efeito.
Ainda, a cFLA 2 , mas não a iFLA 2 , é importante para a produção de PGI 2 . A inibição do receptor
IP, da adenilato ciclase, ou da PKA, não modificou a liberação de PGI 2 induzida pela CB. Em
adição, a subunidade CB não alterou os níveis basais de COX-1 e não induziu a expressão de
COX-2, porém, aumentou o teor proteico da PGIS. Este feito deve contribuir para a manutenção
da produção de PGI 2 , em períodos tardios da ação da subunidade CB.
Além disso, este estudo correlacionou a produção de prostaciclina e outros requerimentos
moleculares no efeito inibitório da subunidade CB na inflamação. O veneno da serpente Crotalus
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durissus terrificus é amplamente conhecido por exercer atividades anti-inflamatórias, todavia,
não haviam estudos que detalhassem os mecanismos envolvidos nesse efeito. Nesse sentido, os
resultados obtidos mostraram que a CB inibiu a expressão proteica de ICAM-1 e VCAM-1, mas
não de PECAM-1, induzida pelo LPS. A CB reduziu a transcrição gênica das ICAM-1 e VCAM1 e este deve ser um dos mecanismos da inibição da expressão proteica destas moléculas. A
inibição farmacológica do PPAR mostrou que as isoformas alfa e beta/delta, mas não gama, são
relevantes para o efeito da CB na expressão de ICAM-1. Quanto à VCAM-1, nenhuma isoforma
do PPAR está envolvida. Ainda, a via autócrina da prostaciclina (receptor IP, adenilato ciclase e
PKA) está envolvida no efeito inibitório da CB, apenas para molécula ICAM-1. A inibição da
PGIS reverteu o efeito inibitório da CB sobre a expressão de ICAM-1, mas não VCAM-1,
indicando a importância da PGI2 para o efeito inibitório da CB no endotélio. Adicionalmente, a
CB inibiu a transcrição gênica das citocinas inflamatórias TNF-alfa e IL-6, induzida pelo LPS.
Este efeito deve contribuir para a atividade inibitória sobre a expressão de ICAM-1 e VCAM-1.
Finalmente, considerando o exposto acima, o presente estudo forneceu informações
inéditas e relevantes para a compreensão das atividades anti-inflamatórias de uma fosfolipase A 2
do grupo IIA, isolada do veneno da serpente Crotalus durissus terrificus e, em última análise, da
fisiopatologia do veneno bruto desta serpente, que apresenta teores elevados de fosfolipases A 2
em sua composição.

.
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6 CONCLUSÕES

A subunidade CB não induz alterações de membrana ou afeta a integridade das
monocamadas de células endoteliais em cultura, em nenhuma concentração ou tempo
estudados, mas altera o metabolismo oxidativo mitocondrial, na maior concentração e no
maior tempo estudado;
1

2

A subunidade CB induz aumento da produção de prostaciclina pelas células
endoteliais, de modo concentração-dependente e tempo-dependente;

3

A via enzimática da COX-1, mas não da COX-2, contribui para biossíntese de
prostaciclina, induzida pela subunidade CB em células endoteliais;

4

O fator de transcrição NF-kB não é relevante para biossíntese de prostaciclina,
induzida pela subunidade CB em células endoteliais;

5

A prostaciclina sintase é essencial para biossíntese de prostaciclina, induzida pela
subunidade CB em células endoteliais;

6

As proteínas quinases MEK1/2 e ERK1/2, mas não p38MAPK ou JNK, contribuem para
biossíntese de prostaciclina, induzida pela subunidade CB em células endoteliais;

7

A FLA 2 intracelular citosólica, mas não a independente de cálcio, contribui para
biossíntese de prostaciclina, induzida pela subunidade CB em células endoteliais;

A via autócrina da prostaciclina (receptor IP, adenilato ciclase e PKA) não é relevante
para a biossíntese de prostaciclina, induzida pela subunidade CB em células
endoteliais;
8

9

A subunidade CB induz a expressão proteica de PGIS, mas não de COX-1 ou COX-2,
em células endoteliais;

10

A subunidade CB diminui a expressão das moléculas de adesão ICAM-1 e VCAM-1,
mas não de PECAM-1, induzida pelo LPS em células endoteliais;

11

O efeito inibitório da subunidade CB sobre a expressão de ICAM-1, mas não de
VCAM-1, induzida pelo LPS, depende da prostaciclina;
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O efeito inibitório da subunidade CB sobre a expressão de ICAM-1, mas não de
VCAM-1, induzida pelo LPS, depende da isoforma alfa e beta/delta do PPAR;

O efeito inibitório da subunidade CB sobre a expressão de ICAM-1, mas não de
VCAM-1, induzida pelo LPS, depende da via autócrina da prostaciclina (receptor
IP, adenilato ciclase e PKA);
13

14

A subunidade CB diminui a expressão gênica das moléculas de adesão ICAM-1 e
VCAM-1, induzida pelo LPS em células endoteliais;

15

A subunidade CB diminui a expressão gênica das citocinas TNF-alfa e IL-6,
induzida pelo LPS em células endoteliais.
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