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RESUMO
GIANNOTTI, K. C. Estudo dos efeitos de duas fosfolipases A2 (MT-III e BthTx-II)
isoladas do venenos de serpentes Bothrops em células de músculo liso
vascular em cultura: formação de corpúsculos lipídicos e mecanismos
envolvidos. 2017. 141 f. Tese (Doutorado em: Imunologia) – Instituto de Ciências
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.
As fosfolipases A2 secretadas (sFLA2) de veneno de serpente apresentam homologia
estrutural e funcional com sFLA2s de mamíferos, cujos níveis estão elevados em
doenças como a aterosclerose. Nesta doença, as células de músculo liso vascular
(CMLVs) acumulam lipídeos sob a forma de corpúsculos lipídicos (CLs) e se diferenciam
em células espumosas. Porém, o papel das sFLA2s neste fenômeno não é conhecido. O
presente estudo teve por objetivo avaliar os efeitos das fosfolipases A 2 MT-III,
cataliticamente ativa e da BthTx-II, destituída de atividade catalítica, em CMLVs, com
ênfase na formação de CLs e a participação de fatores relacionados a homeostasia
lipídica. Os resultados obtidos demonstraram que tanto a MT-III, quanto a BthTx-II,
induziram a formação de CLs em CMLVs de fenótipo sintético, mas não contrátil. Ainda,
a BthTx-II, mas não a MT-III, induziu o aumento do teor protéico da PLIN2. Por outro
lado, nenhuma das FLA2s induziu alteração do teor protéico de PLIN3. Ambas as PLINs
foram recrutadas para os CLs em células incubadas com as FLA2s ofídicas. Ainda, a
MT-III e a BthTx-II induziram o aumento da expressão protéica dos receptores
scavengers SR-A1 e LOX-1. Entretanto, apenas a BthTx-II induziu aumento do receptor
CD36. Entretanto, estes receptores não participam da formação de CLs induzida pelas
sFLA2s. Ainda, as FLA2s aumentaram a expressão e a ativação dos receptores PPAR-γ
e PPAR β/δ. O bloqueio destes e das enzimas de síntese de lipídios ACAT (acilCoA:colesterol aciltransferase) e DGAT (diacil-glicerol aciltransferase) aboliu a formação
de CLs em CMLVs incubadas com as FLA2s. A BthTx-II e a MT-III induziram aumento do
teor protéico da COX-2, mas não da COX-1. Estes sistemas enzimáticos colocalizaram
com os CLs. Entretanto, os produtos destas vias não participam da formação de CLs
induzida pelas FLA2s. O mesmo resultado foi obtido quando as células foram tratadas
com o inibidor da cFLA2. Entretanto, o pré-tratamento das CMLVs com o inibidor da
iFLA2 em CMLVs incubadas com a BthTx-II reduziu a formação dessas inclusões. Da
mesma forma, a inibição da proteína PI3K, envolvida no processo de macropinocitose,
reduziu a formação de CLs em CMLVs incubadas com ambas FLA2s. Em adição, a MTIII e a BthTx-II induziram a liberação das citocinas IL-6, MCP-1 e fractalcina e dos
eicosanóides PGE2, PGI2 e TXA2 e a co-localização da PGE2 com os CLs. Finalmente,
CMLVs incubadas com a MT-III exibiram aumento da atividade fagocítica e a expressão
gênica de marcadores de macrófagos (CD68 e MAC2). Em conclusão, as sFLA2s MT-III
e BthTx-II, induzem a formação de CMLVs espumosas. Para tanto, estas FLA2s
recrutam diferentes fatores envolvidos na síntese e acúmulo de lipídios. Nessa
condição, os CLs constituem um local de síntese de prostaglandinas. Em adição, a
atividade catalítica não é relevante para a formação de CLs induzida por FLA 2s ofídicas.
Ainda, a MT-III induziu a diferenciação de CMLVs para um fenótipo de macrófago, com
capacidade fagocítica.
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ABSTRACT
GIANNOTTI, K. C. Study on the effects of two phospholipases A2 (MT-III and
BthTx-II) isolated from Bothrops snake venoms in vascular smooth muscle
cells: lipid droplets formation and mechanisms involved. 2017. 141 p. Ph. D.
thesis (Immunology) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo,
São Paulo, 2017.
Bothrops snake venom GIIA secreted phospholipases A2 (sPLA2s) share structural and
functional features with mammalian GIIA sPLA2s, which are highly expressed during
inflammatory diseases, such as atherosclerosis. In this disease, vascular smooth muscle
cells (VSMCs) are loaded with lipids in form of lipid droples (LDs) and differentiate into
foam cells. However, the role of these enzymes in this process is still unknown. The aim
of this study was to evaluate the effects of the snake venom PLA2 MT-III, with catalytic
activity and BthTx-II, devoid of enzymatic activity, in VSMCs, with focus on LDs formation
and mechanisms involved in this effect. Results here obtained demonstrate that both
MT-III and BthTx-II were able to induce LDs formation in VSMCs in synthetic, but not
contractile phenotype. Moreover, BthTx-II, but not MT-III, increased PLIN2 protein
expression. In contrast, these FLA2s did not modify PLIN3 protein content. Both perilipins
were recruited to LDs in cells stimulated either with MT-III or BthTx-II. In addition, BthTxII, but not MT-III, induced CD36 protein expression. Both PLA2s up-regulated SR-A1 and
LOX-1 protein expression. However, these receptors were not involved in LDs formation
induced by these venom PLA2s. Both MT-III and BthTx-II up-regulated and activated
PPAR-γ e PPAR β/δ transcription factors. Moreover, blockage of these receptors as well
as the enzymes DGAT (acyl CoA:diacylglycerol acyltransferase) and ACAT (acylcoenzyme A (CoA):cholesterol acyltransferase) abolished LD formation in VSMCs
incubated with either MT-III or BthTx-II. Both PLA2s increased COX-2, but not COX-1
protein expression. Both COX-1 and COX-2 colocalized to LDs. However, the products
from these two pathways are not involved in LDs formation. Same result was obtained
when cells were incubated with an inhibitor of cPLA2. However, pre-treatment of cells
with iPLA2 inhibitor reduced LDs formation induced by BthTx-II, but not MT-III. Inhibition
of PI3K, a signaling protein relevant for macropinocytosis, also reduced LDs formation in
VSMCs incubated with both PLA2s. These PLA2s induced release of IL-6, MCP-1,
fractalkine, PGE2, PGI2 and TXA2. PGE2 was shown colocalized to LDs upon stimulation
by both PLA2s. Finally, MT-III induced phagocytic activity and gene expression of CD68
and MAC-2 molecules, both recognized as macrophages markers. In conclusion, data
here obtained indicate that MT-III and BthTx-II are able to induce formation of foam
VSMCs and recruitment of distinct factors involved in synthesis and storage of lipids in
these cells. In this condition, LDs constitute sites for synthesis of prostaglandins.
Moreover, our findings show the ability of MT-III to modulate VSMCs functions, leading
them to a phenotipic switch to macrophage-like cells. The catalytic activity is not relevant
to ophidic sPLA2-induced LDs formation.
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1 INTRODUÇÃO
As fosfolipases A2 secretadas (sFLA2s) são enzimas abundantes na natureza,
sendo encontradas tanto em fluidos e tecidos de mamíferos, quanto em venenos de
serpentes, abelhas e vespas (MURAKAMI; KUDO, 2003). Os venenos de serpentes
do gênero Bothrops contêm concentrações elevadas de sFLA2s, que apresentam
homologia estrutural e funcional com as sFLA2s de mamíferos, encontradas em
fluidos inflamatórios. A MT-III, uma sFLA2 isolada do veneno da serpente Bothrops
asper, induz a liberação de mediadores inflamatórios e ativa funções de macrófagos.
Dentre estas funções, esta sFLA2 induz, nestas células, aumento da formação de
corpúsculos lipídicos e da expressão protéica da perilipina 2 (PLIN2), uma proteína
relevante para a formação de corpúsculos lipídicos e o influxo de lipídeos. Os
cospúsculos lipídicos são organelas encontradas em células denominadas
espumosas e estão relacionados, principalmente, a processos inflamatórios e à
síntese de mediadores lipídicos, por conterem, em seu interior, enzimas dos
sistemas ciclooxigenase (COX) e 5-lipoxigenase (5-LO). Ainda, estas organelas
possuem proteínas quinases em seu interior e estão envolvidas na sinalização
celular de diversos processos celulares (BOZZA et al., 1996; 1997).
Classicamente, o principal tipo celular envolvido na formação de células
espumosas são os macrófagos, entretanto, as células de músculo liso vascular
(CMLVs) também apresentam uma elevada capacidade de acumular lipídios e de
transformarem-se em células espumosas, que sintetizam níveis elevados de fatores
amplificadores da aterosclerose, incluindo citocinas e quimiocinas. Ainda, durante
esta doença, as CMLVs expressam níveis elevados de FLA2s do grupo IIA (HURTCAMEJO, 1997). Contudo, as ações deste grupo de enzimas, nestas células, não
são conhecidas e o seu papel no desenvolvimento da aterosclerose não foi
esclarecido. Tomando essas informações em conjunto e considerando a homologia
funcional e estrutural da MT-III com as sFLA2s do GIIA inflamatórias, estudos
voltados para a capacidade da MT-III induzir a formação de CLs e os efeitos desta
sFLA2 em fatores relacionados à captação, síntese e efluxo de lipídios, em CMLVs,
revestem-se de importância. Neste contexto, o detalhamento dos mecanismos de
ação da MT-III poderá favorecer a compreensão das ações da família de sFLA 2s em
processos intracelulares, que regulam a funcionalidade das CMLVs, elementos
importantes para a formação da placa ateromatosa e progressão da aterosclerose.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Fosfolipases A2
As FLA2s constituem uma ampla família de enzimas, com inúmeras funções
biológicas, que compreendem desde a síntese e o reparo de membranas, até a
geração de segundos mensageiros, envolvidos em processos biológicos e
transdução de sinais (BROWN et al.,2003, GUIJAS et al., 2014; VALENTIN;
LAMBEAU, 2000). Estas enzimas estão presentes no reino vegetal e animal e são
encontradas em altas concentrações nos venenos de serpentes, abelhas e vespas
(HARRIS, 1991). As FLA2s hidrolisam a ligação acil-éster, na posição sn-2 de
fosfolipídios, gerando ácidos graxos livres, tais como o ácido araquidônico (AA), o
ácido oléico e lisofosfolipídios, como o liso-PAF (VALENTIN; LAMBEAU, 2000). A
reação de hidrólise é dependente de íons cálcio e a unidade catalítica da enzima é
constituída pelos aminoácidos His 48, Asp 99 e uma molécula de água (RIZZO et al.,
2000).
A superfamília das fosfolipases A2 foi dividida em FLA2s secretadas (sFLA2) e
FLA2 intracelulares, sendo estas últimas representadas pelas enzimas citosólicas
(cFLA2), independentes de Ca+2 (iFLA2), acetil-hidrolases do fator ativador de
plaquetas (PAF-AH) e as fosfolipases lisossomais (SCHALOSKE; DENNIS, 2006).
Em adição, foi demonstrada a existência de uma interação funcional entre as FLA 2s
secretadas e as FLA2s intracelulares (cFLA2 e iFLA2), através de mecanismos de
feedback positivo, para a produção de mediadores inflamatórios e na resposta
celular

a

diversos

agentes

inflamatórios

como

citocinas

e

eicosanóides

(ANTHONSEN et al., 2001; BALSINDE et al., 1998; CHAKRABORTI, 2003;
MOREIRA et al., 2008). Da mesma forma, a interação funcional entre as sFLA 2s
secretadas também foi relatada em condições inflamatórias, sendo que as sFLA 2s
do grupo IB, induziram a expressão e secreção dassFLA2s do GIIA (KITSIOULI et
al., 2009)
A família das fosfolipases A2 citosólicas é constituída por seis isoformas, com
pesos moleculares que variam entre 60 a 85 kDa, sendo encontradas no citoplasma
das células. Estas enzimas são ativadas na presença de concentrações milimolares
de cálcio e possuem preferência por grupamentos de colina, da porção sn-2 de

fosfolipídios de membrana e pelo ácido araquidônico. Desta forma, estas enzimas
possuem papel essencial na cascata de sinalização de prostanoides (DENNIS et al.,
2011).
O grupo VIA de fosfolipases A2 independentes de cálcio é o mais amplamente
descrito dentre as iFLA2s e, diferentemente das cFLA2s, essas enzimas não
requerem cálcio para exercerem sua função e não possuirem especificidade para
substratos. Ainda, as iFLA2s possuem maior peso molecular (55-146 kDa) e
atividades de lisofosfolipase, transacilase e tioesterase (JENKINS et al., 2006; LIO;
DENNIS, 1998). Atualmente, estão descritas seis isoformas de iFLA 2s (A-F), que
são encontradas tanto no citosol, quanto em membranas celulares, retículo
endoplasmático e membrana mitocondrial, sendo relacionadas, principalmente, ao
remodelamento lipídico (BAULANDE et al., 2001).
Recentemente, as FLA2s foram classificadas em 15 grupos, denominados de I
a XV, com diversos subgrupos, de acordo com vários critérios físico-químicos
(BROWN et al., 2003; DAVIDSON; DENNIS, 1990; HEINRIKSON et al., 1977;
RIZZO et al., 2000; SCHALOSKE; DENNIS, 2006; SIX; DENNIS, 2000). Nesta
classificação, as fosfolipases A2, de interesse no presente estudo, estão inseridas no
grupo II, subgrupo IIA. Este subgrupo compreende as fosfolipases A 2 secretadas
(sFLA2s) encontradas em venenos de serpentes da família Viperidae (subfamílias
Viperinae e Crotalinae) e no fluido sinovial e exsudato inflamatório humanos, bem
como em plaquetas e mastócitos de mamíferos (MURAKAMI et al., 1995;
TAKAYAMA et al., 1991). Características relevantes estão conservadas neste grupo,
tais como: baixo peso molecular, termoestabilidade, presença de uma alfa hélice
anfipática amino-terminal, uma alça de ligação ao cálcio e um grande número de
pontes dissulfídicas intramoleculares (MUKHERJEE et al., 1994; RIZZO et al., 2000).
A literatura mostra que as sFLA2s dos grupos II, V e X participam de inúmeros
processos inflamatórios. Dentre eles, destaca-se a atividade proaterogênica na
parede dos vasos (GUIJAS et al., 2014; JAULMES et al., 2006; KIMURAMATSUMOTO et al., 2008; MURAKAMI; KUDO, 2003; PRUZANSKI et al., 2015;
ROSENGREN et al., 2006). Estas atividades são atribuídas à capacidade destas
enzimas gerarem mediadores lipídicos pró-inflamatórios, como os eicosanóides e
hidrolisarem lipoproteínas de baixa densidade (LDL), convertendo-as em partículas
proaterogênicas.

A aterosclerose é uma doença de natureza inflamatória, responsável por um
número crescente de mortes, ao redor do mundo e acarreta problemas
socioeconômicos graves. Esta doença é caracterizada pela disfunção do endotélio,
de células musculares lisas vasculares e de elementos circulantes do sangue, com a
produção de agentes inflamatórios e aumento do conteúdo lipídico no citoplasma de
macrófagos e de células musculares lisas dos vasos sanguíneos (GALKINA; LEY,
2009; LIBBY et al., 2010). O aumento do número de inclusões lipídicas (corpúsculos
lipídicos), em tais células, resulta na diferenciação das mesmas em células
espumosas, que são características do processo aterosclerótico (CHOUDHURY et
al., 2005; MA et al., 2011; RONG et al., 2003). A etiopatogenia da aterosclerose não
é conhecida e tem sido o foco de muitos estudos (FEBBRAIO et al., 2000; GOSLING
et al., 1999; KUSUNOKI et al., 2001). Apesar das fosfolipases A2 (FLA2s) do GIIA
serem encontradas em níveis aumentados durante o processo aterosclerótico e
exercerem múltiplas atividades proaterogênicas na parede dos vasos ( GUIJAS et
al., 2014; KIMURA-MATSUMOTO et al., 2008; MURAKAMI e KUDO, 2003;
PRUZANSKI et al., 2015; ROSENGREN et al., 2006), o seu papel na síntese e no
acúmulo de lipídios, em células musculares lisas vasculares (CMLVs), ainda não foi
esclarecido e demanda estudos a respeito.
As FLA2s do grupo IIA são expressas de modo constitutivo em artérias
normais, porém, durante a aterosclerose, estas enzimas são encontradas em
concentrações elevadas no tecido vascular e no plasma. Alguns dos efeitos destas
proteínas, na função celular, são dependentes da liberação de derivados do ácido
araquidônico (AA) e de lisofosfolipídeos (RIZZO et al., 2000); outros estão
associados à ligação das mesmas a receptores específicos de membranas
celulares, descritos como do tipo M (muscular) e N (neuronal). As isoformas de
sFLA2s, predominantes em células musculares lisas, pertencem ao grupo IIA
(HURT-CAMEJO, 1997) e sua síntese é estimulada por citocinas inflamatórias, como
as interleucinas-1 e -6 (IL-1 e IL-6) e o fator de necrose tumoral-alfa (TNF-α).
Jaulmes et al. (2005; 2006) demonstraram que estas sFLA2s induzem aumento de
sua própria expressão em CMLVs, tendo sido descrito que estas enzimas
desempenham funções parácrinas e autócrinas nestas células, de modo
independente de sua atividade catalítica, associadas à interação com o receptor do
tipo M e/ou proteoglicanos.

Os venenos de serpentes do gênero Bothrops contêm concentrações
elevadas de sFLA2s, que apresentam homologia estrutural e funcional com as
sFLA2s do grupo IIA de mamíferos, encontradas em fluidos inflamatórios
(DAVIDSON; DENNIS, 1990; SCOTT et al., 1990). Desse modo, as sFLA2s, isoladas
de venenos de serpentes,constituem ferramentas úteis para o estudo das ações de
sFLA2s do grupo IIA de mamíferos. Além disso, os venenos ofídicos apresentam
concentrações variáveis de proteínas homólogas de FLA 2s, destituídas de atividade
catalítica, porém com atividades biológicas potentes.
A partir do veneno da serpente Bothrops asper, da América Central, foi
isolada uma miotoxina com estrutura de fosfolipase A2, enzimaticamente ativa,
denominada de MT-III (GUTIÉRREZ; LOMONTE, 1995; 1997). A MT-III, uma sFLA2
Asp49, além da ação miotóxica, induz efeito inflamatório marcante, caracterizado por
edema e infiltrado leucocitário (CHAVES et al., 1998; GUTIERREZ et al., 1986;
LOMONTE; GUTIERREZ, 1989; LOMONTE et al., 1993; ZULIANI et al., 2005a),
liberação de eicosanóides (leucotrieno B4, tromboxano A2, prostaglandina E2 e D2),
aumento da expressão protéica da ciclooxigenase-2 e liberação de citocinas de perfil
Th1 (TNF-α, IL-1 e IL-6), no foco inflamatório, em diferentes modelos experimentais
in vivo (MOREIRA et al., 2008; ZULIANI et al., 2005a). Em modelos experimentais in
vitro, esta miotoxina ativa funções dos macrófagos, tais como a produção de
agentes microbicidas e a fagocitose (ZULIANI et al., 2005b). Além disso, a
estimulação destas células pela MT-III, causou a liberação de AA, substrato para a
síntese de mediadores lipídicos (MOREIRA et al., 2008). Leiguez et al. (2011)
demonstraram, ainda, que a MT-III induz o aumento na formação de corpúsculos
lipídicos, em macrófagos peritoneais isolados, dependente da ativação de proteínas
sinalizadoras, como a PKC, PI3K e p38MAPK e do receptor TLR2. Além disso, a
MT-III induziu o aumento da expressão da perilipina 2 (PLIN2) (LEIGUEZ, 2011;
LEIGUEZ et al., 2014), uma proteína envolvida na captação de ácidos graxos de
cadeia longa e na formação dessas inclusões, bem como na liberação de ácido
palmítico e oléico a partir dessas células (LEIGUEZ et al., 2014). Estes dados
sugerem que as fosfolipases A2 sejam fatores determinantes no desequilíbrio lipídico
em macrófagos. Contudo, as ações da MT-III em outros tipos celulares, capazes de
acumular lipídeos, como as CMLVs, e os fatores envolvidos nesse fenômeno,
necessitam ser investigados, justificando estudos a este respeito.

A partir do veneno da serpente Bothrops jararacussu, foi isolada uma sFLA2
Asp49 miotóxica, denominada BthTx-II. Curiosamente, embora conserve os resíduos
catalíticos responsáveis pela coordenação e ligação ao Ca2+, esta sFLA2 Asp49 é
destituída de atividade catalítica (SANTOS et al., 2011). Diferentemente de outras
fosfolipases A2 Asp49 clássicas, o sítio de ligação ao cálcio, da BthTx-II, é distorcido.
Além disso, esta sFLA2 possui uma grande quantidade de cargas positivas na região
C terminal. Este padrão de cargas positivas é bastante comum em homólogos de
FLA2 Lys49, destituídos de atividade catalítica, porém, com atividades biológicas.
Acredita-se que esta característica contribua para o mecanismo de miotoxicidade
destes homólogos (BABU, GOWDA, 1994; FALCONI et al., 2000; MURAKAMI et al.,
2001). Ainda, no caso da BthTx-II, foi demonstrado que a região entre os resíduos
Tir112 e Pro121, da molécula, é a responsável por seu efeito miotóxico (FRANCIS
et al., 1991; PEREIRA et al., 1998). A BthTx-II, além de miotóxica, apresenta efeito
inflamatório e ativa a hemólise e a agregação plaquetária (BONFIM et al., 2009;
FULY et al., 2004; HOMSI-BRANDEBURGO et al., 1988).
A partir de estudos que demonstraram que as sFLA 2 do grupo IIA são as
principais isoformas de FLA2s secretadas por células de músculo liso vascular e
sabendo que estas enzimas podem ter atividades paracrinas e autócrinas,
independentes, ou não, de sua atividade catalítica, justifica-se avaliar a ação da MTIII e da

FLA2 BthTx-II, destituída de atividade catalítica, quanto à formação de

corpúsculos lipídicos (CLs) em CMLVs. Este estudo poderá elucidar também a
contribuição da atividade catalítica de sFLA 2s para a formação de CMLVs
espumosas.

2.2 Considerações gerais sobre os Corpúsculos Lipídicos
Os corpúsculos lipídicos são inclusões citoplasmáticas, não ligadas à
membrana, ricas em proteolipídios, relativamente heterogêneas quanto ao tamanho
e à composição, cuja formação é rapidamente induzida em processos inflamatórios.
Essas inclusões estão envolvidas na regulação do homeostasia lipídica, sinalização
celular, distribuição de proteínas e regulação da transcrição gênica (ARRESE et al.,
2014; POL et al., 2014; TAN et al., 2014; WELTE, 2015). O corpúsculo lipídico é
considerado uma das maiores estruturas celulares, sendo constituído por agregados

macromoleculares. Esta organela é envolta por uma monocamada de fosfolipídeos
anfipáticos, glicolipídios e/ou esteróis, que circunda um núcleo hidrofóbico,
constituido de lipídios neutros, sendo os principais o triacilglicerol (TAG),
diacilglicerol (DAG) e ésteres de colesterol (Fig.1) (CHABAN; CANDELIA, 2014).
Além de ácidos graxos esterificados, como o AA, os CLs compartimentalizam
um grupo diversificado de proteínas. Dentre estas, estão as proteínas da família
perilipina (PLIN), amplamente estudadas e presentes na superfície dos CLs. As
proteínas da família PLIN atuam na captação de ácidos graxos e estão envolvidas
na formação de células espumosas (GAO; SERRERO, 1999; LONDOS et al., 2005).
Dentre as proteínas da família PLIN, a PLIN2 é a principal proteína estrutural
associada aos corpúsculos lipídicos. Esta proteína é constitutiva e está localizada na
membrana plasmática, tendo sido demonstrado que a PLIN2 interage com os CLs a
partir de seus domínios N- e C-terminais (KOHR et al., 2014). Ainda, da mesma
forma que a PLIN2, a PLIN3 está presente em diversos tipos celulares. Entretanto,
diferentemente da PLIN2, a PLIN3 encontra-se no citoplasma das células, onde
interage com outras organelas intracelulares e proteínas e, sob estímulo por ácidos
graxos, liga-se, rapidamente, aos CLs e facilita a incorporação de lipídios nestas
inclusões (WOLINS et al., 2001). Em mamíferos, os CLs estão presentes, de modo
constitutivo, em muitos tipos celulares, como leucócitos, fibroblastos e CMLVs
(BRASAEMLE et al., 1997; DVORAK et al., 1983; GALLI et al., 1985;
LARIGAUDERIE et al., 2004; ROBENEK et al., 2005), porém o número dessas
inclusões torna-se aumentado, nestas células, durante processos inflamatórios.
Os mecanismos relacionados à biogênese dos corpúsculos lipídicos ainda não
foram completamente esclarecidos. Há indícios de que os corpúsculos lipídicos
sejam

formados

em

membranas

microssomais,

derivadas

do

retículo

endoplasmático (RE) e do complexo de Golgi (CG). Entretanto, é possível que os
corpúsculos lipídicos também sejam formados na membrana plasmática, pois foi
evidenciado um acúmulo de triacilglicerol na membrana plamática de adipócitos e
este ácido graxo pode ser precursor destas inclusões lipídicas (OST et al., 2005).
Embora ocorram divergências entre autores, a literatura aponta as membranas do
retículo endoplasmático como o sítio mais provável para a biogênese dos
corpúsculos lipídicos. Este modelo pressupõe que os corpúsculos lipídicos se origine
a partir de um núcleo convexo, formado de lipídeos neutros, entre as membranas do
retículo endoplasmático. Este agregado se expandiria, sendo finalmente liberado no

citoplasma, envolto por uma única membrana de fosfolipídios, oriunda do retículo
endoplasmático (WOLLINS et al., 2006). No entanto, uma vez que não foram
observados pontos de aparente continuidade entre as estruturas do retículo
endoplasmático e os corpúsculos lipídicos, em monócitos humanos, este modelo
não é universalmente aceito (ROBENEK et al., 2006)
A gênese de corpúsculos lipídicos é um fenômeno rápido e altamente
regulado, na vigência de um estímulo. Diversos estudos demonstraram que a
formação destas inclusões lipídicas envolve a ativação de segundos mensageiros,
tais como as proteínas das famílias da proteína quinase C (PKC), fosfatidilinositol 3quinase (PI3K), p38MAPK e ERK 1/2 (BANDEIRA-MELO et al., 2001; BOZZA et al.,
1996; BOZZA; BANDEIRA-MELO, 2005; LEIGUEZ et al., 2011; WELLER et al.,
1991) além das fosfolipases A2 intracelulares, como a cFLA2 e a iFLA2 ( GUBERN et
al., 2008; GUBERN et al., 2009; LEIGUEZ et al., 2011; MOREIRA et al., 2009).
Desta forma, justifica-se avaliar o envolvimento de segundos mensageiros ativados
pela MT-III e pela BthTx-II, quanto a formação de corpúsculos lipídicos, em CMLVs.
Além de segundos mensageiros, as sFLA2 figuram como reguladores críticos
da biogênese de CLs: (1) por sua ação provedora de ácidos graxos livres, a partir de
fosfolipídios de membrana, para a síntese de lipídios neutros (AKIBA et al., 2003;
GUBERN et al., 2009; LEIGUEZ et al., 2011) e (2) como modificadoras de partículas
contendo fosfolipídios, facilitando a sua captação e internalização pelas células
(BOYANOVSKY et al., 2005; HANASAKI et al., 2002). A partir das considerações
acima e em função da capacidade das fosfolipases A 2 liberarem ácidos graxos,
matéria-prima para a formação de CLs e de induzirem a formação de CLs em
macrófagos (LEIGUEZ et al., 2011), é plausível supor que estas enzimas estimulem
a formação dos CLs em outros tipos celulares, como as CMLVs.

Lipídeos Neutros

Proteínas

PLIN2

Membrana

Figura 1 - Representação esquemática de um CL (modificada de Olofsson et al., 2008).

2.3 Célula de músculo liso vascular (CMLV)
As CMLVs são células altamente especializadas, que representam o principal
componente da túnica média da parede dos vasos. Sua principal função fisiológica é
manter o tônus vascular, a partir da contração e relaxamento, em resposta a uma
variedade de estímulos metabólicos e hormonais, bem como a integridade dos
vasos, por sua capacidade de proliferação e síntese de matriz extracelular (OWENS,
1995; OWENS et al., 2004).
As CMLVs têm origem complexa, pois derivam de diferentes precursores,
durante o desenvolvimento do embrião. As CMLVs de artérias coronárias, por
exemplo, são derivadas do revestimento do epicárdio, de origem mesodérmica. Em
contraste, as células de músculo liso do arco aórtico têm como origem provável, o
neuroectoderma, enquanto as células da aorta descendente se originam,
predominantemente, do mesenquima local (GITTENBERGER-DE GROOT et al.,
1999). Durante o desenvolvimento, as CMLVs apresentam taxas elevadas de
proliferação (COOK et al., 1994) e de síntese de componentes de matriz
extracelular, incluindo colágeno, elastina, proteoglicanos, caderinas e integrinas.
Uma vez diferenciada em célula contrátil, a CMLV prolifera a uma velocidade
extremamente baixa, exibe baixa atividade sintética e expressa um repertório
exclusivo de proteínas contráteis, canais iônicos e moléculas de sinalização,
envolvidos na função contrátil (OWENS, 1995). Em seu fenótipo contrátil as CMLVs,
apresentam forma alongada e fusiforme, com feixes de filamentos abundantes no
citoplasma e pequeno número de organelas, como o RE, o CG e ribossomos.Em
condições fisiopatológicas, as CMLVs podem sofrer alterações profundas e

reversíveis do fenótipo, com redução da expressão de proteínas contráteis, aumento
da taxa de proliferação e de síntese de matriz extracelular, proteases, citocinas e
quimiocinas, que caracterizam o fenótipo denominado sintético (CAMPBELL;
CAMPBELL 1994; HOOFNAGLE et al., 2006; OWENS et al., 2004; WORTH et al.,
2001). Estas mudanças ocorrem, principalmente, em resposta a lesões vasculares
ou em doenças de natureza inflamatória, dentre as quais a aterosclerose
(CHAABANE et al., 2014; OWENS, 1995,). As CMLVs em estado sintético,
apresentam uma forma menos alongada e morfologia cubóide, referida como
epitelióide ou rombóide (HAO et al., 2003). Do ponto de vista ultraestrutural, neste
fenótipo, as CMLVs apresentam um número elevado de organelas, compatível com
o aumento das taxas de proliferação, migração e de síntese de componentes da
matriz extracelular. Além disso, observa-se queda da expressão de α-actina de
músculo liso, miosina de cadeia pesada e de esmotelina, marcadores das CMLVs de
fenótipo contrátil (Figura 2).

Figura 2 - Mudança de fenótipo em CMLVs. As CMLVs maduras são capazes de alternar seu fenótipo entre um
estado dito diferenciado/contrátil e um dediferenciado/sintético. A célula à direita representa uma CMLV de
fenótipo contrátil, que tem como principal característica a abundância de fibras contráteis e pouca capacidade
secretória. A célula à esquerda (fenótipo sintético) possui, como principal característica, a capacidade de
responder a injúrias vasculares através de proliferação, migração e remodelamento da matriz extracelular para
reparo da parede dos vasos (Milewicz et al., 2010).

No que se refere à formação de células espumosas, embora os macrófagos
sejam classicamente reconhecidos como as principais células que originam as
células espumosas, durante a aterosclerose (CHOUDHURY et al., 2005), as CMLVs
também têm a capacidade de transformarem-se em células espumosas e exercem
papel relevante

nessa doença (ALLAVERDIAN et al., 2014; HERRING; SMITH

1996). À semelhança dos macrófagos, as CMLVs humanas, de ratos e de coelhos
expressam uma variedade de receptores de captação de colesterol, incluindo os
receptores de lipoproteína de baixa densidade (LDL) (MERICSKAY et al., 2000) e de
lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL) (LI et al., 1996), os receptores
scavengers CD36 (MACK; OWENS, 1999) e do tipo I e II (MADSEN et al., 1998) e o
receptor CXCL16/SR-PSOX (scavenger receptor for phosphatidylserine and oxidized
lipoprotein) (ADAM et al., 2000). Neste sentido, foi demonstrado que citocinas
aterogênicas, como a IL-1β, o TNF-α e o fator estimulador de colônia de macrófago
(MCSF), causam um aumento da expressão de receptores de LDL e VLDL, em
CMLVs (ADAM et al., 2000; LI et al., 1996; MERICSKAY et al., 2000). O aumento da
expressão destes receptores possibilita a formação de células espumosas
(MANABE; OWENS, 2001). Em adição, uma família de receptores nucleares,
denominados de Receptores Ativados por Proliferador de Peroxissoma (PPARs),
está associada à regulação do metabolismo lipídico em CMLVs. Os PPARs são
fatores de transcrição envolvidos no estoque e oxidação intracelular de ácidos
graxos. Estes receptores apresentam 3 isoformas, descritas até o presente: o PPARα, ou NR1C1, o PPAR-δ, também conhecido como PPAR-β, ou NR1C2 e o PPAR-γ,
ou NR1C3. Dentre os fatores endógenos, que ativam os receptores PPARs, foram
descritos os componentes oxidados de LDL e VLDLs, além de ácidos graxos
insaturados

e

eicosanóides

(BESINGER;

TONTONOZ,

2008;

CASTRILLO;

TONTONOZ, 2004). Neste contexto, a ativação destes receptores pode favorecer a
formação de corpúsculos lipídicos, como demonstrado por ALMEIDA et al. (2009).
Desse modo, o envolvimento das sFLA2s na ativação desses receptores é plausível
e deve ser investigado. A ativação de genes específicos, pelos PPARs, depende da
associação do mesmo ao ácido 9-cis retinóico (BESINGER; TONTONOZ, 2008) e
resulta na expressão da PLIN2 e do receptor CD36 (FEBBRAIO et al., 2000;
NAKATA et al., 1999).
Os receptores scavengers são amplamente reconhecidos como elementos
chave para a formação de células espumosas. Dentre este grupo, destacam-se os
receptores CD36, SR-A1 e LOX-1 (lectin-like oxidized low-density lipoprotein- LOX1). O receptor CD36 ou SR-B2 é um receptor scavenger do tipo B, presente em
células dendríticas, células endoteliais da microcirculação, tecido adiposo,
macrófagos e CMLVs (MURPHY et al., 2005). Este receptor reconhece uma grande
variedade de ligantes, incluindo a lipoproteína oxidada de densidade baixa (oxLDL),

fosfolipídeos aniônicos, células apoptóticas, colágeno e ácidos graxos de cadeia
longa (IBRAHIMI et al., 1999; GE; ELGHETANY, 2005). Além disso, foi demonstrado
o envolvimento deste receptor na formação de CMLVs espumosas, sob estímulo
pelo ácido oléico (MA et al., 2011). Por sua vez, o receptor SR-A1 é abundante em
macrófagos, células endoteliais e CMLVs, durante o processo de estresse oxidativo
(MIETUS-SNYDER,et al., 1997; ZANI et al., 2015). Este receptor possui capacidade
de se ligar a partículas de LDL acetiladas ou oxidadas, tendo sido demonstrado que
camundongos desprovidos de SR-A1 apresentam uma redução de 50 a 70% na
captação destas partículas (KAMADA et al., 2001; SUZUKI et al., 1997). Ainda,
estes animais apresentaram redução significativa no desenvolvimento da lesão
aterosclerótica, diminuição da resposta pró-inflamatória, da apoptose de macrófagos
e da necrose celular, com conseqüente melhora na estabilização da placa
aterosclerótica (MAKINEN et al., 2010; MANNING-TOBIN et al., 2009). O LOX-1, por
sua vez, foi inicialmente identificado como o principal receptor para LDL oxidada,
sendo constituído por uma proteína de membrana do tipo II, com estrutura típica de
lectina do tipo-C, na porção extracelular C-terminal. Este receptor pode ser clivado
por proteases, liberando a forma solúvel do LOX-1 (CHEN et al., 2002). Seus
resíduos C-terminais e uma série de resíduos positivamente carregados, do seu
domínio lectina, são essenciais para a ligação ao LDL oxidado. Sob condições
normais, a produção deste receptor é baixa. Entretanto, sob condições inflamatórias,
citocinas como o TNF- α, a IL-1β e o IFN-γ induzem um aumento expressivo da
produção deste receptor (SAWAMURA et al., 1997; XU et al., 2013). Níveis elevados
deste receptor são observados principalmente em CMLVs da região da íntima e em
macrófagos, encontrados na placa aterosclerótica avançada. Neste contexto, apesar
da relevância dos receptores PPARs e dos receptores scavengers CD36, SR-A1 e
LOX-1, para a captação e o metabolismo lipídico em CMLVs, ainda não se conhece
o efeito das sFLA2s GIIA sobre os mesmos e a sua repercussão na formação de
CMLVs espumosas.
Em

adição,

estudos

recentes

demonstraram

que

CMLVs

aórticas,

espumosas, com excesso de colesterol, assumem um fenótipo típico de macrófago,
mostrando um declínio marcante na expressão de genes relacionados ao fenótipo
contrátil, como os da alfa actina de célula de músculo liso e miosina de cadeia
pesada, enquanto a expressão de marcadores de macrófagos (CD68 e MAC2)
torna-se aumentada (VENGRENYUK et al., 2015). Neste sentido, estudos

demonstraram que cerca de 40% das células positivas para CD68, em lesões
ateroscleróticas avançadas, originam-se de CMLVs (ALLAHVERDIAN et al., 2014).
Ainda, a literatura descreve que estas células, com fenótipo de macrófago, exercem
funções de macrófagos, como a fagocitose de partículas celulares e/ou células
apoptóticas e contribuem para a remoção de células mortas e debris celulares
durante processos inflamatórios (LACOLLEY et al., 2014; WEINERT et al., 2013).
Esta informação é de suma importância, já que as CMLVs representam o principal
tipo celular da parede dos vasos e exercem um importante papel na eliminação de
células apoptóticas, quando os fagócitos profissionais não exercem suas funções de
modo adequado (SCHRIJVERS et al., 2005). A forma pelo qual este fenômeno
ocorre ainda é pouco compreendida, entretanto, estudos sugerem que o receptor de
fosfatidilserina esteja relacionado a este processo (KOLB et al., 2007).
As consequências da formação de CMLVs espumosas, para a progressão da
placa ateromatosa, são inúmeras. Neste sentido, sabe-se que o acúmulo excessivo
de colesterol pode levar à morte de CMLVs espumosas, promovendo aumento da
migração e proliferação de CMLVs adjacentes à região da íntima. Ainda, a apoptose
e a morte dessas células deflagra um processo inflamatório, com o recrutamento de
células circulantes, sendo este processo mediado por quimiocinas, como a MCP-1 e
a fractalcina (SCHAUB et al., 2000).

Figura 3 - Características da formação e as consequências da formação de CMLVs espumosas durante o
processo aterogênico. Na região da íntima, CMLVs adquirem um fenótipo sintético, secretando proteoglicanas e
matriz extracelular. Esta matriz celular facilita a retenção de lipoproteínas nesses locais e induz aumento de
receptores específicos para a captação de lipoproteínas e uma diminuição de proteínas relacionadas ao efluxo
de lipídios, propiciando a formação das CMLVs espumosas. O acúmulo excessivo de colesterol nas CMLVs
induz a morte destas células e acarreta o recrutamento de células circulantes, pela liberação de quimiocinas
como a MCP-1 e fractalcina e de outros agentes pró-inflamatórios. Adaptado de Johnson, et al., 2014.

Além de citocinas e quimiocinas, as CMLVs sintetizam mediadores lipídicos,
especialmente os eicosanoides, com atividades fisiológicas e fisiopatológicas. A
PGI2 é o principal eicosanóide liberado por CMLVs. Este mediador é tipicamente
cardioprotetor, por ser um potente inibidor de ativação de leucócitos e da adesão e
agregação plaquetária. Ainda, este mediador regula a proliferação, a migração e a
contração de CMLVs (SAQIB; KARIGAR,2008). A PGE2, por sua vez, medeia uma
série de funções vasculares, que incluem a regulação do tônus vascular, da função
trombótica e da resposta inflamatória (FUENTES et al., 2002; MURAKAMI et al.,
2000). Por outro lado, a tromboxa A2 (TXA2), produzida por plaquetas, endotélio e
CMLVs, possui atividade pró-coagulante e vasoconstritora (COLEMAN et al, 1990).
A literatura demonstra que a biosíntese de PGE2, PGI2 e de TXA2 se encontra
aumentada em pacientes com aterosclerose (COLEMAN et al, 1990; SAQIB;
KARIGAR, 2008; XIAO et al., 2001) e que estes mediadores contribuem para a
resposta inflamatória associada à esta doença.
A síntese de eicosanoides decorre do metabolismo do AA, a partir da ação
das enzimas da ciclooxigenase. O AA, por sua vez, é originário da hidrólise de
fosfolipídios pelas enzimas fosfolipase A2, sendo as do subgrupo IIA as isoformas
mais abundantes nas CMLVs (HURT-CAMEJO et al., 1997). Dentre as
ciclooxigenases, a COX-1 é uma isoforma constitutiva, expressa em uma série de
tecidos e envolvida na manutenção de diversas funções fisiológicas, como proteção
da mucosa gástrica e agregação plaquetária. Ainda, uma outra isoforma, a COX-2, é
induzível em processos inflamatórios e constitutiva em alguns tecidos. Esta isoforma
é rapidamente induzida em resposta a fatores de crescimento, promotores de
tumores, hormônios e citocinas. As CMLVs expressam a COX-1 em condições
fisiológicas, em que os níveis de COX-2 são indetectáveis. Neste sentido, foi
demonstrado que as CMLVs expressam COX-2, quando presentes em lesões
ateroscleróticas (RIMARACHIN et al., 1994; STEMME et al., 2000). Dada a
importância do sistema das ciclooxigenases para a produção de mediadores
lipídicos, justifica-se avaliar o papel das COXs na ação desencadeada pela MT-III e
pela Bthtx-II, em CMLVs.
O conjunto de informações acima, aponta a plasticidade das CMLVs e a sua
capacidade de proliferação e de transformação em elementos importantes para o
desenvolvimento e evolução de processos fisiopatológicos, de natureza inflamatória,
que afetam os vasos sanguíneos, como a aterosclerose. Desse modo, considerando

a capacidade dessas células apresentarem um aumento da expressão de FLA 2
secretadas, durante a aterosclerose, o conhecimento das ações desta classe de
enzimas em CMLVs é de suma importância para o melhor entendimento dos
processos que regem o desenvolvimento e/ou a progressão desta doença. Neste
contexto, as sFLA2s de venenos ofídicos constituem ferramentas científicas
relevantes.

7 CONCLUSÔES
1 - A MT-III e a BthTx-II, em concentrações não citotóxicas, induziram, em células de
músculo liso vascular:
 aumento da formação de corpúsculos lipídicos, de modo concentração e
tempo-dependente.
 dilatações das cisternas do retículo endoplasmático;
 recrutamento das proteínas PLIN2 e PLIN3 para os corpúsculos lipídicos;
 aumento do teor protéico dos receptores scavenger LOX-1 e SR-A1;
 aumento do teor protéico e ativação dos fatores de transcrição nuclear
PPAR-γ e β/δ;
 liberação de ácido oléico e linoléico a partir das CMLVs;
 aumento do teor protéico de COX-2, mas não de COX-1;
 liberação de PGE2, PGI2 e TXA2;
 liberação de IL-6, MCP-1 e fractalcina;
 formação de pools intracelulares de PGE2 contida em corpúsculos lipídicos.

2 - A BthTx-II, mas não a MT-III, induziu o aumento do teor protéico do receptor
scavenger CD36, em células de músculo liso vascular.
3- Os receptores scavenger CD36, SR-A1 e LOX-1 não contribuem para a formação
de CLs induzida pelas sFLA2s.
4- A proteína quinase PI3K, os fatores de transcrição nuclear PPAR-γ e β/δ e as
enzimas de síntese de lipídios DGAT e ACAT participam da formação de CLs
induzida pela MT-III e pela BthTx-II.
5- A iFLA2 , mas não a cFLA2, participa da formação de CLs em CMLVs incubadas
com a BthTx-II, mas não com a MT-III.
6- As sFLA2 do GIIA de mamíferos não participam da formação de CLs induzida
pelas FLA2s MT-III e BthTx-II;
7- A MT-III induz a diferenciação das CMLVs para um fenótipo de macrófago e a
aquisição da capacidade fagocítica por CMLVs.
8- A atividade catalítica de fosfolipase A2 não é importante para a formação de CLs.
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