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RESUMO
MOREIRA.V. 2007. Efeitos de toxinas, com estrutura de fosfolipase A2, isoladas do
veneno de Bothrops asper e Crotalus durissus terrificus e dos respectivos venenos, sobre a
expressão de ciclooxigenases e produção de prostaglandinas. 2007. 142f. Tese (Doutorado
em Farmacologia) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo,
2007.
Os venenos de serpentes da família Viperidae contêm fosfolipases A2 (FLA2), que
apresentam homologia estrutural com as FLA2s de mamíferos. Essas enzimas, por
hidrolisarem fosfolipídeos de membrana, liberam o ácido araquidônico, o substrato de
ciclooxigenases (COX), originando as prostaglandinas, importantes segundos mensageiros
fisiológicos e inflamatórios. As FLA2s de veneno de serpentes Bothrops asper e este veneno
desencadeiam uma reação inflamatória local, com a liberação de citocinas e eicosanóides.
Contudo, os mecanismos envolvidos na liberação desses mediadores, particularmente os
prostanóides, são pouco conhecidos. Por outro lado, a FLA2 do complexo crotoxina, isolada
do veneno de Crotalus durissus terrificus (VCdt) e este veneno bruto, além de atividade
inflamatória, exibem atividade antiinflamatória. Desse modo, este estudo teve por objetivo
avaliar o efeito de duas FLA2s, isoladas do veneno de Bothrops asper (VBa) - a miotoxina
(MT)-II, sem atividade catalítica e a MT-III com atividade catalítica - e da CB2, uma FLA2
isolada do VCdt bem como dos venenos brutos de B.asper e C. durissus terrificus sobre a
expressão das COX-1 (constitutiva) e COX-2 (constitutiva e induzível) e a liberação dos
prostanóides PGE2 e PGD2, após a sua injeção na cavidade peritoneal de camundongos Swiss
machos ou incubação com macrófagos ou neutrófilos, isolados, in vitro. Os resultados obtidos
in vivo demonstraram que a concentração de PGD2 e PGE2 foi aumentada na cavidade
peritoneal dos camundongos, após a injeção das três FLA2s e do VBa, mas não do VCdt, em
relação aos controles. Além disso, as MTs e o VBa, mas não a CB2 nem o VCdt, induziram a
expressão da COX-2, mas não da COX-1, em leucócitos recrutados para o local da injeção. A
COX-2, induzida, apresentou atividade catalítica. In vitro, as MT-II e MT-III também
induziram a produção de prostaglandinas e a expressão de COX-2, por macrófagos e o VBa
por macrófagos e neutrófilos isolados. Por outro lado, a CB2 induziu a produção de
prostaglandinas por macrófagos, mas não foi capaz de induzir a expressão da COX-2 por
estas células. Adicionalmente, foram avaliadas as vias de sinalização envolvidas na síntese
dos prostanóides e expressão de COX-2, pelas FLA2s in vitro. A inibição da FLA2 citosólica
(cFLA2), pelo pré-tratamento dos macrófagos com AACOCF3, reduziu, de modo marcado, a
liberação de PGD2 e PGE2, mas não a expressão de COX-2, induzidas por ambas as MTs. No

caso da CB2, os níveis de prostaglandinas não foram alterados. A inibição da FLA2
independente de Ca+2, pelo PACOCF3, não causou alteração da síntese de prostaglandinas,
induzida pelas três FLA2s, nem afetou a expressão de COX-2, induzida pelas MT-II e MT-III.
A incubação dos macrófagos com os inibidores do fator de transcrição NF-κB, o TPCK ou o
SN50 inibiu a expressão de COX-2, induzida pelas MT-II e MT-III. Em conjunto, estes
resultados permitiram concluir que as sFLA2s MT-II, MT-III e CB2 e o VBa, mas não o
VCdt, são capazes de induzirem a produção de PGE2 e PGD2 in vivo e in vitro. A expressão
de COX-2 deve constituir uma etapa importante no mecanismo de ação das MT-II, MT-III e
VBa, mas não da CB2, para a produção de prostaglandinas. No caso desta última, a COX-1
deve ser a isoforma envolvida. Estes efeitos decorrem, ao menos em parte, de uma ação direta
das toxinas sobre macrófagos e do VBa sobre macrófagos e neutrófilos, sugerindo que estas
células sejam alvos importantes para estes agentes in vivo. O fato da MT-II ser destituída de
atividade enzimática sugere que a atividade catalítica das FLA2s estudadas, não seja relevante
para os efeitos observados. Ainda, a indução da expressão de COX-2, pelas MT-II e MT-III,
ocorre por um mecanismo dependente do NF-κB, mas não da cFLA2 ou da iFLA2. A cFLA2 é
importante para a formação de prostanóides, induzida pela MT-II e MT-III, mas não pela
CB2. A diferença funcional, entre as MT-II, MT-III e CB2 pode decorrer da diferença
estrutural entre estas proteínas, embora apresentem similaridade entre 40 e 70% quanto à
seqüência de aminoácidos. As diferenças entre os efeitos do VBa e do VCdt, sobre a via de
síntese de prostaglandinas, podem decorrer de seus efeitos regulatórios antagônicos sobre a
inflamação. Esses estudos contribuem para a melhor compreensão dos mecanismos de ação
dos venenos de serpentes do gênero Bothrops e Crotalus e das FLA2s, isoladas destes
venenos. Em função do detalhamento de ações moleculares, as sFLA2s, aqui investigadas,
poderão constituir ferramentas úteis para estudo de mecanismos e funções celulares
específicas e/ou

de agentes antiinflamatórios. Ainda, considerando a relevância das

ciclooxigenases, em processos fisiopatológicos, de natureza inflamatória, este estudo poderá
contribuir para terapêuticas mais eficazes para o tratamento de acidentes com serpentes da
família Viperidae.
Palavras-chave: FLA2 secretadas, ciclooxigenases, prostaglandinas, veneno de serpentes,
macrófagos, neutrófilos.

ABSTRACT
MOREIRA.V. 2007. Effects of toxins with phospholipase A2 structure isolated from
Bothrops asper and Crotalus durissus terrificus venoms and the respective crude venoms
on expression of cyclooxygenases and biosynthesis of prostaglandins. 2007. 142f. Tese
(Doutorado em Farmacologia) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São
Paulo, São Paulo, 2007.
The effects of three secretory phospholipases A2 (sPLA2): the myotoxins MT-II, devoid of
catalytic activity and MT-III, with catalytic activity, isolated from Bothrops asper venom and
CB2, isolated from Crotalus durissus terrificus snake venoms as well as these two crude
venoms on cyclooxygenases (COXs) and biosynthesis of prostaglandins (PGs) E2 and D2
were evaluated in in vivo and in vitro experimental models. Upon intraperitoneal injection the
sPLA2s and BaV but not CdtV promoted release of PGD2 and PGE2 into the peritoneal
cavities of mice. In addition, MT-II, MT-III and BaV, but neither CB2 nor CdtV induced
expression of COX-2 by peritoneal leukocytes without modification of constitutive
expression of COX-1. Release of both PGs was also observed in vitro after incubation of
macrophages with subcytotoxic concentrations of those sPLA2s or macrophages and
neutrophils with BaV thus evidencing their direct stimulatory effect on these inflammatory
cells. Moreover, MT-II, MT-III but not CB2 induced expression of COX-2 but not COX-1 by
macrophages, whereas BaV induced COX-2 expression, but not COX-1, in both macrophages
and neutrophils in culture. Inhibition of cytosolic PLA2 (cPLA2) by AACOCF3 significantly
reduced PGD2 and PGE2 increments caused by myotoxins, but not by CB2, whereas
inhibition of iPLA2 by PACOCF3 did not affect prostaglandin production induced by all the
studied sPLA2s. However, these inhibitors did not affect the increased expression of COX-2
induced by both myotoxins. In addition, the involvement of transcription factor NF-κB in
COX-2 expression induced by MT-II and MT-III was demonstrated using the specific
inhibitors TPCK and SN50. In conclusion, these results demonstrate that the studied MT-II,
MT-III, CB2 and BaV stimulate the synthesis of PGD2 and PGE2 in inflammatory cells in
vivo and in vitro and that MT-II, MT-III and BaV, but not CB2, induce expression of COX-2,
but not COX-1 by inflammatory leukocytes in vivo and in vitro. However, VCdt does not
induce neither prostaglandins synthesis nor COX-2 expression. The effect of MT-II and MTIII on COX-2 expression is mediated by NF-κB, whereas cPLA2 is involved in stimulation of
prostaglandin synthesis by a pathway different from COX-2 expression. In contrast, iPLA2
does not take part in the proinflammatory effects induced by both sPLA2s. The stimulatory

effects of CB2 on PGs occur by pathways different from cPLA2, iPLA2 and COX-2. Since
MT-II lacks catalytic activity, the phospholipase activity per se is not relevant for activation
of this cascade. On the other hand, the antagonic effects of BaV and CdtV on endogenous
modulatory mechanisms of inflammation may be responsible for differences observed on
their ability to regulate PGs synthesis and COX-2 expression. These findings show novel
regulatory mechanisms for secretory PLA2s and viperid venoms in inflammatory cells.
Keywords: Phospholipase A2, cyclooxygenase, prostaglandins, mytoxins, snake venoms,
leukocytes.
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CAPÍTULO 3 Bothrops jararaca and Crotalus durissus terrificus venoms elicit
distinct responses regarding to production of prostaglandins E2
132
and D2, and expression of cyclooxygenases

PREFÁCIO
Os venenos de serpentes do gênero Bothrops induzem reação inflamatória e ativam
funções leucocitárias (ZAMUNÉR et al., 2001; 2005; CURY et al., 1994; LOMONTE et al.,
1993). O veneno de Crotalus durissus terrificus, por sua vez, exerce efeitos de natureza
antiinflamatória e inibe algumas funções de macrófagos (SOUSA-e-SILVA et al., 1996;
SAMPAIO et al., 2001). Esses venenos contêm níveis elevados de fosfolipases A2 (FLA2),
associadas ou não a outras subunidades, que apresentam homologia estrutural e
tridimensional significativa com FLA2 de mamíferos, com funções fisiológicas e
fisiopatológicas relevantes. As FLA2 de veneno de serpentes do gênero Bothrops são
miotóxicas e induzem inflamação, caracterizada por liberação de eicosanóides (ZULIANI et
al., 2005a.). Dentre as FLA2 isoladas do veneno de C. durissus terrificus, podem apresentar
efeitos inflamatórios (LANDUCCI et al., 2000a; CÂMARA et al., 2003; RANGEL-SANTOS
et al., 2004) e antiinflamatórios, dependendo do modelo experimental, como a inibição da
fagocitose em macrófagos (SAMPAIO et al., 2005). Contudo, as ações dessas toxinas e
venenos, na produção de prostaglandinas e, especialmente, na via das ciclooxigenases, não
eram conhecidas. Desse modo, este estudo teve por objetivos, avaliar os efeitos de FLA2s,
isoladas do veneno de Bothrops asper (MT-II e MT-III) e da isoforma CB2, isolada do
veneno de Crotalus durissus terrificus, além dos respectivos venenos brutos, quanto aos
mecanismos envolvidos na produção de prostanóides, com ênfase na via das ciclooxigenases
e fosfolipases A2 intracelulares, em leucócitos, in vivo e in vitro.
Para melhor apreciação e compreensão, este trabalho foi dividido em quatro partes, a
saber: Introdução geral; Capítulo I, em que está apresentado o estudo dos efeitos de FLA2s
isoladas de venenos de serpentes Viperidae na via das ciclooxigenases; Capítulo II, em que
está apresentado o estudo dos efeitos do veneno de Bothrops asper na via das ciclooxigenases
e Capítulo III, em que está apresentado um artigo científico, publicado, relacionado ao estudo
dos efeitos dos venenos de Bothrops jararaca e Crotalus durissus terrificus sobre a mesma
via. Os estudos referentes ao veneno de Bothrops jararaca não constam dos objetivos deste
trabalho de tese, por não serem inéditos.
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1 Prostanóides e Ciclooxigenases – Considerações gerais
Os prostanóides são autacóides de natureza lipídica, sintetizados a partir de um ácido
graxo essencial, que possui 20 átomos de carbono e três, quatro ou cinco duplas ligações ácido-5, 8, 11, 14 – eicosatetraenóico - denominado ácido araquidônico (AA) (COREY et al.,
1980).
O AA, gerado a partir da hidrólise de fosfolipídeos de membranas celulares, por
fosfolipases A2, é metabolizado, rapidamente, por vários complexos enzimáticos, que incluem
as ciclooxigenases, as lipoxigenases e o citocromo P450. A ação destas enzimas (Figura 1)
promove a síntese de produtos oxigenados, genericamente denominados de eicosanóides, que
incluem as prostaglandinas (PG) ou prostanóides, os leucotrienos (LT) (YOKOMIZO et al.,
1997; SARAU et al., 1999), os ácidos hidroperoxi-(HPETE) e hidroxi-eicosatetraenóicos
(HETE), os epóxidos (EET) (CHEN et al., 1999), as lipoxinas (LX) (SERHAN et al., 1999) e
as hepoxilinas (PACE-ASCIAK et al., 1999), além de outros produtos que não são formados
enzimaticamente (KHASELEV et al., 1999).
A metabolização do AA, pelo sistema enzimático das ciclooxigenases, leva à
formação das prostaglandinas que, por sua vez, regulam numerosas funções fisiológicas e
patológicas, tais como o desenvolvimento e a inflamação (BOS et al., 2004; HATA e
BREYER, 2004).
Atualmente, são descritas três isoformas de ciclooxigenases, denominadas
ciclooxigenase-1 (COX-1), ciclooxigenase-2 (COX-2) e ciclooxigenase-3 (COX-3). As duas
primeiras isoformas são as mais amplamente estudas, enquanto a terceira foi recentemente
descoberta (WARNER e MITCHELL, 2004). Alguns autores sugerem, ainda, a existência de
uma quarta isoforma de ciclooxigenase, que poderia ser induzida pelo diclofenaco, cuja
função estaria relacionada à fase de resolução do processo inflamatório. No entanto, a
existência de COX-4 ainda é alvo de especulações (BOTTING e AYOB, 2005).
A COX-1, isolada por HEMLER e LANDS (1976), é a isoforma expressa
constitutivamente, na maioria das células e tecidos, que incluem o endotélio, monócitos,
plaquetas, células renais e vesículas seminais (BOTTING, 2006). Esta enzima é responsável
pela formação dos prostanóides que, em condições fisiológicas, são responsáveis pela
regulação da homeostasia (O’NEILL e FORD-HUTCHINSON, 1993; DUBOIS et al., 1998;
BOOTING et al., 2006). Esta função inclui a manutenção da integridade da mucosa gástrica
(WHITTLE et al., 1978), do fluxo sanguíneo renal (PALMER e HENRICH, 1995), da
homeostase dependente de plaquetas (SCHAFER, 1995; FUNK et al., 1991) e do endotélio
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(MONCADA et al., 1976). Por outro lado, alguns estudos indicaram que a COX-1 também
está envolvida na resposta inflamatória (LANGENBACH et al., 1995; WALLACE et al.,
1998,1999; OCHI e GOTO, 2002). Normalmente, a concentração desta enzima é constante,
porém, em alguns casos, pequenos aumentos podem ocorrer em resposta a estímulos por
hormônios ou fatores de crescimento (DEWITT, 1991; UEDA et al., 1997).
A COX-2 (O’ BANION et al., 1991; SIROIS e RICHARDS, 1992), pode ser expressa
constitutivamente ou ser induzida em vários tipos celulares e desempenha um importante
papel fisiológico e fisiopatológico (WU et al., 2005). A expressão constitutiva dessa isoforma
ocorre em algumas áreas do sistema nervoso central (YAMAGATA et al., 1993; BREDER et
al., 1995; CAO et al., 1995), em tecidos envolvidos na reprodução (durante a ovulação e
implantação do blastocisto) (GIBB et al., 1996) e no sistema gástrico (KARGMAN et al.,
1996). Ainda, a COX-2 é a principal fonte de prostaciclina, em tecido cardíaco, células
endoteliais vasculares e células renais, a partir de sinais endógenos e exógenos, para a
proteção das funções cardiovascular e renal (HARRIS et al., 1994; GUAN et al., 1997; WU,
1998). Por outro lado, a expressão de COX-2 é reconhecida como um componente chave em
patologias de cunho inflamatório, na injúria tecidual e em processos tumorais (DUBOIS et
al., 1998; SIMMONS et al., 2004). A indução da expressão desta isoforma foi relatada em
tecidos e células presentes em processos inflamatórios exudativos como a artrite reumatóide
(KANG et al., 1996), a absorção óssea (ALLISON et al., 1993; PILBEAM et al., 1997), o
câncer do cólon (EBEHART et al., 1994), a hiperalgesia (YAMAMOTO et al., 1996;
CASHMAN et al., 1996) e na doença de Alzheimer (TOCCO et al., 1997). A indução da
COX-2 pode ser dada por mediadores inflamatórios, como o fator de necrose tumoral-α
(TNF-α), fator de crescimento-β (TGF-β), intereferon-α (INF-α) (BARRIOS-RODILES,
1998; DIAZ et al., 1998), interleucina-1 (IL-1) α e β(JACOBS et al., 1994; DIAZ et al.,
1998; ASANO et al., 1997) e por lipopolissacarídeos (LPS) (LEE et al., 1992) da parede de
bactérias gram negativas. Além disso, a expressão da COX-2 pode ser induzida por
hormônios, como o folículo estimulante (FSH), o luteinizante (LH) e o estrógeno (SIROIS et
al., 1992; MORRIS e RICHARDS, 1995) e por fatores de crescimento, como os fatores de
crescimento epidérmico (EGF) e de crescimento derivado de plaqueta (PDGF) (CHEPENIK
et al., 1994; KELNER e UGLIK, 1994). A diminuição da expressão da COX-2, por outro
lado, é efetuada por citocinas antiinflamatórias, como a IL-4, IL-10 e IL-13 além dos
glicocorticóides (ONOE et al., 1996; SCOTT et al., 1999).
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(CHANDRASEKHARAN et al., 2002). Esta ciclooxigenase é sintetizada a partir de uma
junção alternativa da seqüência gênica, correspondente à COX-1, mas que retém o íntron 1
em seu RNA mensageiro (RNAm) (CHANDRASEKHARAN et al., 2002). Em função desta
origem, alguns autores (CHANDRASEKHARAN et al., 2002; DINCHUK et al., 2003)
consideram que a denominação mais apropriada para a COX-3 seria COX-1b. A expressão
desta enzima foi detectada no córtex cerebral canino e, em menor quantidade, em outros
tecidos (CHANDRASEKHARAN et al., 2002). Em humanos, ratos e em camundongos, a
enzima

COX-3

está

presente

no

córtex

cerebral

e

no

tecido

cardíaco

(CHANDRASEKHARAN et al., 2002; DINCHUK et al., 2003; KIS et al., 2003; QIN et al.,
2005; SNIPES et al., 2005, 2006). Essa proteína possui baixa atividade para a síntese de
prostaglandinas, quando comparada à COX-1, porém fármacos analgésicos/antipiréticos,
como o acetominofen e a dipirona, podem inibir, com alta afinidade, a sua atividade. Assim,
os autores sugerem a participação da isoforma COX-3, em processos de dor e febre, embora
ainda

não

existam

estudos

mais

detalhados

sobre

suas

atividades

e

funções

(CHANDRASEKHARAN et al., 2002; DINCHUK et al., 2003; KIS et al., 2006).
As COX-1 e -2 apresentam muitas similaridades quanto aos seus

mecanismos

catalíticos, cinéticos e natureza dos produtos originados. Ademais, possuem cerca de 60 a
70% de homologia na seqüência de aminoácidos (aa), sendo que a COX-1 contém 576 aa,
enquanto que a COX-2 é constituída por 587 aa (BAKHLE, 1999; SMITH, et al., 2000).
Estas enzimas são codificadas por dois genes diferentes, localizados em cromossomos
distintos (SMITH e LANGEBACH, 2001).
Duas diferenças estruturais, entre essas isoenzimas, determinam importantes
conseqüências biológicas e farmacológicas: 1) o sítio ativo da COX-2 é maior e possui maior
plasticidade que o da COX-1; esta diferença pode ser explorada para o desenvolvimento de
inibidores específicos para a COX-2. Apesar da maioria das propriedades cinéticas da COX-1
e -2 serem praticamente iguais, somente a COX-1 exibe um alosterismo negativo para baixas
concentrações de AA; esta diferença confere uma maior eficiência para a COX-2 no
processamento enzimático do ácido araquidônico recém liberado, quando as isoenzimas são
expressas numa mesma célula (SMITH et al., 2000); 2) a localização intracelular é outra
diferença importante entre essas isoformas: ambas estão presentes na membrana de retículo
endoplasmático, mas a COX-2 é também encontrada, em altas concentrações, na membrana
nuclear (OTTO e SMITH, 1994; MORITA et al., 1995). Além disso, a isoenzima COX-1 foi
encontrada em estruturas filamentosas de células endoteliais da linhagem ECV304 (LIOU et
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al., 2000) e já foi localizada em corpúsculos lipídicos presentes em leucócitos (BOZZA et al.,
1996). Ainda, a isoforma COX-2 foi localizada em cavéolas, de células endoteliais de artéria
bovina e em fibroblastos humanos, após estímulo por éster de forbol ou IL-1 (LIOU et al.,
2000, 2001).
Quanto ao mecanismo enzimático, as ciclooxigenases apresentam duas atividades
distintas: uma atividade ciclooxigenase, em que o AA reage com duas moléculas de O2, para
formar o endoperóxido PGG/PGG2 (prostaglandina G2) e uma atividade peroxidase, que
reduz o grupo 15-hidropéroxi, deste último metabólito, para formar a PGH2 (Figura 1). Tanto
a PGG2 quanto a PGH2 são quimicamente instáveis e sofrem a ação de sintases específicas,
originando uma variedade de eicosanóides, dentre as quais as prostaglandinas, das séries E, D
e F, além das PGI2 (prostaciclinas) e tromboxana (TXA2). A formação desses produtos está
relacionada ao sistema enzimático predominante em cada tecido (HERSCHMAN, 1996;
SMITH et al., 2000). Após a síntese, as prostaglandinas são liberadas rapidamente das células
e agem na proximidade de seu sítio de produção, por meio de interação com receptores de alta
afinidade, presentes em membranas plasmáticas (HARRIS et al., 2002).
Os prostanóides são mediadores lipídicos que modulam ou medeiam uma variedade de
processos fisiológicos e patológicos, via receptores da superfície de células alvo e possuem
uma meia vida biológica curta (MEAD, 1984; BREYER et al., 1996). Esses 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 e FITZGERALD, 2001).
A PGE2 é a prostaglandina mais abundante do organismo (SERHAN et al., 2003).
Este prostanóide é produzido por várias células, incluindo os fibroblastos, leucócitos e células
renais. Este mediador lipídico é o principal membro da família das prostaglandinas, pois
desempenha um importante papel em sistemas fisiológicos, como os sistemas gastrointestinal,
renal e cardiovascular (HARRIS et al., 2002; NARUMIYA e FITGERALD, 2001; WARNER
et al., 1999). Em processos de defesa, é importante por suas ações imunomodulatórias e na
reação inflamatória (PORTANOVA et al., 1996; MOLLOY e McCARTHY, 2005). De
maneira geral, as prostaglandinas da série E promovem vasodilatação, potenciam o aumento
da permeabilidade vascular, causado pela histamina e a bradicinina e estão envolvidas no
fenômeno de dor e febre (MILLS et al., 1993; PORTANOVA et al., 1996; GERRITSEN,
1996). No entanto, a PGE2 pode exercer efeitos opostos, tais como suprimir a produção de
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citocinas inflamatórias, como o TNF-α, a IL-1 e a IL-6 (KNUNDSEN et al., 1986; RENZ et
al., 1988; TAKAYAMA et al., 2002; NOGUCHI et al., 2005), inibir a fagocitose por
macrófagos (DAVIDSON et al., 1998) e a proliferação de células T (NATARAJ et al., 2001).
Os diversos efeitos pró e anti-inflamatórios da PGE2, são desencadeados por quatro subtipos
de receptores, denominados de EP1, EP2, EP3 e EP4, codificados por genes distintos (BOS et
al., 2004).
A PGD2, outro membro da família das prostaglandinas, é produzida em vários tecidos
e está associada a efeitos fisiológicos no sistema nervoso central, tais como indução do sono,
modulação da temperatura corporal, função olfativa, liberação de hormônios, nocicepção e
neuromodulação (MATSUYAMA et al., 1983; FÖRSTERMANN et al., 1985; GILES e
LEFF, 1988; OKUMURA e DAITO, 1990; MIZOGUCHI et al., 2001; HAYAISHI e
URADE, 2002). Em processos inflamatórios e processos alérgicos, a PGD2 é a principal
prostaglandina liberada por mastócitos e medeia a vasodilatação e/ou vasoconstrição,
glicogenólise, broncoconstrição, em respostas alérgicas, e inibe a agregação plaquetária
(ELLIS et al., 1979; LEWIS et al., 1981; ALVING et al., 1991; DUMITRASCU, 1996). Esta
prostaglandina também pode exercer efeitos antiinflamatórios e inibir a produção de citocinas
(TNFα, IL-6 e IL-1β) (KIYOMIYA e OH-ISHI, 1985; JIANG et al., 1998) e funções de
neutrófilos (NEY e SCHRÖR, 1991; DARIUS et al., 1994). Esses efeitos opostos são
modulados, de maneira específica, por dois tipos de receptores: DP e CRTH2
(chemoattractant receptor homologous molecule expressed on T helper type 2 cells), este
também conhecido como DP2 (BOIE et al., 1995; HIRAI et al., 2001). Ainda, os efeitos
antiinflamatórios, mediados pela PGD2, podem ocorrer pela ação de um produto derivado, a
15-deoxi-∆12,14-PGJ2, que interage com receptores PPARγ (RICOTE et al., 1998:
NARUMIYA e FITZGERALD, 2001). Como exemplo, a 15-d-PGJ2 inibe a síntese de óxido
nítrico sintase (iNOS) e citocinas, em macrófagos de camundongos e mamíferos, por inibir
os fatores de transcrição NF-κB, AP-1 e STAT (RICOTE et al., 1998; CASTRILLO et al.,
2000; ROSSI et al., 2000).
A PGI2 é produzida, principalmente, pelas células endoteliais, em processos
inflamatórios e exerce ação vasodilatadora, potencia o aumento de permeabilidade vascular
induzido pela bradicinina, inibe a agregação plaquetária e contribui para o aparecimento da
dor (SIMONS, 2004). A TXA2 é produzida por plaquetas estimuladas; é instável sob
condições fisiológicas, com meia-vida de 30 segundos e convertida, rapidamente, em um
composto estável, a tromboxana B2 (TXB2). Em condições fisiológicas, a TXA2 possui ação
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vasoconstritora e agregante de plaquetas (GERRITSEN, 1996). Em condições inflamatórias, é
quimiotática para leucócitos, está envolvida no aumento de permeabilidade vascular e induz a
expressão de moléculas de adesão da superfamília das imunoglobulinas (ISHIZUKA et al.,
1996).
Provavelmente, o melhor indicador da importância dos prostanóides, em processos
fisiopatológicos, é o emprego de inibidores de ciclooxigenases em uma grande variedade de
contextos clínicos. Muitos fármacos antiinflamatórios não esteirodais (AINEs), que inibem a
atividade

das

ciclooxigenases,

apresentam

capacidade

analgésica,

antipirética

e

antiinflamatória, em processos agudos, indicando, assim, a ação das prostaglandinas em
processos algésicos, febris e infecciosos, respectivamente (SIMON, 1996).
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12/15-LOX

FIGURA 1 Quadro esquemático dos mediadores produzidos a partir do ácido araquidônico
(BOGATHEVA, et al.; 2005).
LOX= lipoxigenase, COX=ciclooxigenase, EET=ácido epoxieicosatrienóico, HPETE= ácido
hidroperoxieicosatetranóico, HETE=ácido hidroxieicosatetraenóico, LT= leucotrieno,
PG=prostaglandina, TX=tromboxana, Lx=lipoxina, Hx=hepoxilina, TrX=trioxilina.
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2 Resposta inflamatória aguda. Participação de neutrófilos e macrófagos

A reação inflamatória é a resposta do organismo a uma agressão local, caracterizada
por uma série de eventos complexos, que envolvem vasodilatação arteriolar, seguida de
aumento de fluxo sangüíneo, aumento de permeabilidade venular, exsudação plasmática e
migração leucocitária para o espaço extravascular. A seguir, a eliminação de eventuais
microorganismos ou outros agentes injuriosos, pelos fagócitos, são fenômenos centrais do
processo, tendo como conseqüência o reparo e a substituição do tecido lesado. Estas
alterações homeostáticas se traduzem nos sinais clássicos da inflamação aguda, descritos
como rubor, tumor, calor e dor. O desenvolvimento destes sinais se deve à ação coordenada
de mediadores químicos, liberados no local da lesão (RYAN e MAJNO, 1977; LENTSCH e
WARD, 2000; KULINSKY, 2007).
Durante a reação inflamatória, ocorre o recrutamento de leucócitos, para o foco da
lesão, sendo os neutrófilos as primeiras células a migrarem para o local, seguidos pelos
monócitos. A interação dos leucócitos circulantes, com o endotélio vascular, é o primeiro
passo para o recrutamento dessas células (SHERWOOD et al., 2004). Este fenômeno decorre
da interação entre moléculas de adesão, expressas na superfície dos leucócitos, com seus
ligantes, presentes na superfície das células endoteliais, proporcionando um movimento de
rolamento e adesão firme dos leucócitos (GRANGER e KUBES, 1994; POLIOUT et al.,
1998). Estes eventos levam à migração dos leucócitos, através dos espaços intercelulares, de
células endoteliais, em direção ao gradiente de mediadores quimiotáticos, iniciado no tecido
injuriado (HUBBARD e ROTHLEIN, 2000).
Os neutrófilos são produzidos na medula óssea e permanecem pouco tempo no sangue
periférico; possuem a capacidade de migrar para os tecidos, mediante a presença de estímulos
quimiotáticos. Estas células desempenham um importante papel na eliminação de agentes
estranhos, pela fagocitose e geração de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, além de
liberarem agentes hidrolíticos, estocados em grânulos (LAMBETH, 1988; KASAMA et al.,
1993). Ainda, os neutrófilos são capazes de liberar metabólitos do ácido araquidônico, como
os eicosanóides e o PAF (MOILANEN et al., 1993; BAULDRY e WOOTEN, 1996; SYRBU
et al.,1999), expressar COX-1 e COX-2 e produzir citocinas, como a IL-1, IL-6, IL-8 e o
TNF-α (LINDEMANN et al., 1989; DUBRAVEC et al., 1990; LORD et al., 1991;
MALONEY et al., 1998; NIIRO et al., 1997). Além da sua função primária, a fagocitose, os
neutrófilos podem ser considerados células imunorreguladoras, uma vez que a produção de
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citocinas pode influenciar a resposta imune (CASSATELLA, 1995). Ainda, em relação à
fisiologia destas células e à sua participação na resposta inflamatória, foi demonstrado que os
neutrófilos apoptóticos expressam marcadores de superfície que são reconhecidos por
macrófagos e prontamente fagocitados pelos mesmos, no local da lesão (SAVILL et al.,
1989; HASLETT, 1997).
O macrófago é a principal célula diferenciada do sistema fagocítico mononuclear e
participa de inúmeros processos fisiológicos e patológicos. Os macrófagos estão normalmente
distribuídos em diversos tecidos, tais como o hematopóietico e o linfóide (GORDON, 1992).
Estas células se originam da medula óssea, a partir de um precursor comum à linhagem
granulocítica (DAVIES, 1994). Após deixarem a medula, os monócitos permanecem na
circulação sanguínea por 70 horas, até migrarem para diferentes tecidos e cavidades, onde se
diferenciam em macrófagos teciduais (JOHNSTON, 1988). Estes permanecem residentes, por
alguns meses e podem sofrer a estimulação de agentes inflamatórios e/ou imunológicos e
adquirirem características próprias, tanto morfológicas quanto funcionais, como a fagocitose
e capacidade microbicida, além do processamento e apresentação de antígenos e interação
com o sistema linfóide, com conseqüente produção de anticorpos ou sensibilização de células
(GRAF et al., 1999; KAISER et al., 1990; DAVIES, 1994).
Durante o processo inflamatório, ocorre aumento do número de monócitos circulantes
e da sua produção pela medula óssea (METCALF, 1971), que é acompanhado pela migração
destas células até o foco da lesão, onde se diferenciam. No sítio inflamatório, o macrófago
passa por um processo de ativação, por meio de seus receptores, que o capacita a desenvolver
quimiotaxia, fagocitose, processamento e apresentação de antígenos, lise de parasitas
intracelulares e atividade anti-tumoral. No desempenho de suas funções, estas células liberam
uma grande quantidade de enzimas hidrolíticas, agentes oxidantes e microbicidas e diversos
mediadores inflamatórios importantes, tais como citocinas e óxido nítrico (NO), além de
apresentarem uma elevada produção de metabólitos do ácido araquidônico, como os
prostanóides, pelas vias COX-1 e COX-2 (MACMICKING et al., 1997; POLIOUT et al.,
1998; YU et al., 1998)
Neste contexto, vale mencionar que os macrófagos e os neutrófilos, devido às várias
funções que desempenham, constituem importantes modelos experimentais para a
investigação de ações pró-inflamatórias de venenos e toxinas de serpentes.

Capítulo 1
Efeitos de toxinas com estrutura de fosfolipase A2,
isoladas do veneno de Bothrops asper e Crotalus
durissus terrificus, sobre a expressão de
ciclooxigenases e produção de prostaglandinas
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1.1 INTRODUÇÃO

1.1.1 Fosfolipases A2
As FLA2 ou fosfatidil-acil-hidrolases, compreendem uma família de enzimas que
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
His 48, Asp 99 e uma molécula de água (YU et al., 1990, 1998; DENNIS et al., 1994). Os
produtos, gerados da catálise por estas enzimas, são ácidos graxos livres, como o ácido
araquidônico (AA), precursor de eicosanóides, segundos mensageiros de processos
fisiológicos e fisiopatológicos (DENNIS, 1994) e o ácido oléico (AO) (GIJÓN e LESLIE,
1999). Os lisofosfolipídeos liberados, por outro lado, estão envolvidos na sinalização celular e
na remodelagem de fosfolipídios (VALENTIN e LAMBEAU, 2000; BROWN, et al., 2003).
Adicionalmente, a atividade catalítica de FLA2s leva à produção do lisofosfolipídeo liso-PAF,
que é precursor do fator ativador de plaquetas (PAF), um mediador inflamatório importante,
que induz a agregação plaquetária (QUINN et al., 1988).
As FLA2 estão classificadas em quatro grupos, que incluem as FLA2 secretadas
(sFLA2) e as fosfolipases A2 intracelulares, como as citosólicas (cFLA2), as FLA2
independentes de Ca+ (iFLA2s) e as acetil-hidrolases do fator ativador de plaquetas (PAFAH) (MURAKAMI, et al., 1997). Por outro lado, os avanços da biologia molecular e celular
conduziram à identificação de diversas isoenzimas FLA2. Atualmente, as FLA2 estão
subdivididas em 14 grupos (I-XIV) (BROWN et al., 2003; BALSINDE et al., 2002), com
base em critérios como a localização celular, a seqüência de aminoácidos, o peso molecular, a
presença de pontes dissulfeto intramoleculares e a dependência de cálcio, para a atividade
enzimática (SIX e DENNIS, 2000; BALSINDE et al., 2002).
As FLA2 secretadas (sFLA2) estão classificadas nos grupos I, II, III, V e IX a XIV.
Estas enzimas são de baixo peso molecular (12 kDa-19 kDa), contêm de 5 a 7 ligações do
tipo dissulfeto, possuem resíduos de histidina no sítio catalítico e dependem do Ca+ para o
processo de catálise. O grupo I compreende as enzimas do tipo secretada, que são encontradas
em venenos de serpentes das famílias Elapidae e Hidrophiidae e no pâncreas de mamíferos.
As sFLA2s de venenos de serpentes da família Viperidae estão classificadas no Grupo II, que
também engloba as enzimas presentes no fluido sinovial humano e em plaquetas
(MURAKAMI et al., 1995). O Grupo III compreende as sFLA2s de venenos de abelhas e de
lagartos do gênero Heloderma e o grupo V contém as sFLA2 expressas em tecidos de
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mamíferos, como do coração e pulmão, em resposta a estímulos inflamatórios. O Grupo IX é
constituído pela sFLA2 isolada do veneno do caracol marinho, denominada de conodipina M.
O Grupo X compreende FLA2s encontradas em leucócitos e em células endoteliais alveolares
de humanos e o Grupo XI é constituído por FLA2 de plantas (RIZZO et al., 2000; SIX e
DENNIS, 2000). As sFLA2s do Grupo XII são localizadas nos músculos cardíaco e
esquelético, nos rins e pâncreas de mamíferos (MURAKAMI e KUDO, 2002). Por fim, as
sFLA2s dos Grupos XIII e XIV são encontradas em vírus (Parvovírus) e em fungos
simbióticos (Streptomyces), respectivamente (BROWN et al., 2003; BALSINDE et al., 2002;
CHAKRABORTI, 2003).
As fosfolipases A2 citosólicas (cFLA2) são enzimas de alto peso molecular (85 kDa) e
são encontradas na fração citosólica de diversos tipos celulares. Estas FLA2s expressam
atividade catalítica, na presença de concentrações mínimas de íons cálcio e apresentam um
domínio catalítico contendo resíduos de serina (Ser228 e Ser549). Dentre as cFLA2, são
conhecidas três isoenzimas: a cFLA2α (Grupo IVA), expressa constitutivamente em muitos
tipos celulares e tecidos; a cFLA2β (Grupo IVB), expressa no pâncreas, sistema nervoso
central, tecidos cardíaco e hepático e a cFLA2γ (Grupo IVC), encontrada no músculo
esquelético (MURAKAMI e KUDO, 2002).
As FLA2 independentes de Ca+ (iFLA2s) pertencem ao grupo VI e contém cerca e 120
aminoácidos (85-90 kDa). Este grupo está localizado intracelularmente e não depende do
cálcio para exercer a atividade catalítica. Estas enzimas foram encontradas em macrófagos da
linhagem P388D1, células cardíacas e testículo (SIX e DENNIS, 2000). Finalmente, as FLA2
dos Grupos VII e VIII compreendem enzimas com 42 e 45 kDa e são do tipo secretada e
citosólica, respectivamente. Estas FLA2 são denominadas de PAF acetil-hidrolases (PAF-AH)
e catalisam a hidrólise da ligação sn-2 do PAF e de outros fosfolipídios pró-inflamatórios.
Quatro isoformas distintas desta FLA2 foram caracterizadas: isoformas 1a, 1b e II e
eritrocitária. As PAF-AH foram identificadas no plasma humano e no tecido cerebral bovino
(MURAKAMI et al., 1997; CHAKRABORTI, 2003).
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Tabela 1.1 Grupos de FLA2s secretadas (SAMPAIO, 2002).
FLA2 MAMÍFEROS
GRUPO

IA

FLA2 DE

TAMANHO

VENENOS

(kDa)

NOME COMUM

13-15

Não equivalente aos

Serpentes
Elapidae,

FONTES

PAPEL BIOLÓGICO

mamíferos

Hidrophiidae
IB

Alguns tipos de

13-15

FLA2 pancreática

serpentes

Pâncreas, pulmão e
baço

Digestão de lipídeos,
formação de
eicosanóides,
proliferação, migração

IIA

Serpentes

13-15

FLA2 inflamatória

Viperidae

Diversos tecidos e
células inflamatórias

Formação de
eicosanóides, doenças
cancerígenas, defesa
bacteriana

IIB

Alguns tipos de

15

serpentes
IIC

Não equivalentes

Não equivalente aos
mamíferos

14-15

FLA2 grupo IIC

Testículos

Desconhecido

Coração, placenta,

Formação de

macrófagos

eicosanóides

aos venenos
IIIA

Abelhas,

14

Lagartos
IIIB

Escorpiões

Não equivalente aos
mamíferos

14

Não equivalente aos
mamíferos

V

Não equivalentes

14

FLA2 grupoV

aos venenos
IX

Caracóis

14

marinhos
X

Não equivalente

Não equivalentes aos
mamíferos

14

FLA2 grupo X

aos venenos
XIA

Não equivalente
Não equivalente

12,4-12,9

Não equivalentes aos
mamíferos

18,7

FLA2 grupo XII

aos venenos
XIII

Parvovírus
Fungos

Coração, rins e
pâncreas

<10

Não equivalentes aos
mamíferos

XIV

Desconhecido

leucócitos, pâncreas

aos venenos
XII

Baço, timo,

13-19

Não equivalentes aos
mamíferos

Desconhecido
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Tabela 1.2 Grupos de fosfolipases A2 intracelulares (SIX e DENNIS, 2000).
GRUPO

FONTES

SIGLAS

TAMANHO
(kDa)

IVA

Células humanas U937, plaquetas,

cFLA2α

85

cFLA2β

114

cFLA2γ

61

iFLA2 ou iFLA2-A

84-85

iFLA2-B

88-90

iFLA2γ ou IFLA2-2

88

PAF-AH

45

PAF-AH (II)

40

rins de ratos
IVB

Pâncreas humano, fígado, coração,
cérebro

IVC

Coração humano, músculo
esquelético

VIA-1

Macrófagos P388D1

VIA-2

Linfócito B, testículos

VIB

Coração, músculo esquelético

VIIA

Plasma humano, de porco, e
camundongo e cérebro bovino

VIIB

Fígado bovino, rim humano

VIIIA

Cérebro humano

PAF-AH 1b α1

26

VIIIB

Cérebro humano

PAF-AH 1b α2

26

Dentre as fosfolipases A2, as FLA2s secretadas (sFLA2s) compreendem o grupo de
enzimas mais amplamente estudado. O envolvimento de sFLA2s do grupo IIA, de mamíferos,
no desenvolvimento de diversas patologias, de origem inflamatória e imunológica foi descrito.
Vários estudos mostraram que essas sFLA2s, do grupo IIA, estão presentes em níveis elevados
na artrite reumatóide (HARA et al., 1988), na pancreatite aguda (SHRÖDER et al., 1980), no
choque séptico (VADAS e PRUZANSKI, 1986), na doença de Crohn e colite ulcerativa
(HAAPAMÄKI, et al., 1999a,b), na síndrome do desconforto respiratório do adulto (STADEL
et al., 1994; KIM et al., 1995), na asma brônquica, rinite alérgica (STADEL et al., 1994) e na
aterosclerose (MENSCHIKOWSKI et al., 2006). Estas observações implicam que tanto a
inflamação local quanto a sistêmica estão associadas à liberação de sFLA2s in vivo, emergindo,
assim, a questão, não esclarecida, do papel dessas FLA2s em reações inflamatórias.
Adicionalmente, foi verificado que citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina IL-1, IL-6
e o fator de necrose tumoral (TNF), induzem, em uma variedade de tecidos, a transcrição
gênica de sFLA2s e o subseqüente aumento da secreção dessas enzimas, reforçando a hipótese
do envolvimento das sFLA2s na inflamação (SCHALKWIJK et al., 1991; BECK et al., 2003).
Além disso, as sFLA2s ativam eventos de sinalização intracelular, em células que participam
de processos inflamatórios, a partir da geração segundos mensageiros, fosforilação de quinases
(proteína quinase ativada por mitógenos, MAPKs) (BAEK et al., 2001; BECK et al., 2003).
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Dessa forma, as sFLA2s representam um importante alvo para a investigação, no que se refere
aos mecanismos de eventos inflamatórios.

1.1.2 sFLA2s isoladas de venenos de serpentes
1.1.2.1. Miotoxinas isoladas do veneno de Bothrops asper
As sFLA2s são enzimas abundantes na natureza e, além de fluidos e tecidos de
mamíferos, estão presentes em altas concentrações nos venenos de serpentes, abelhas e vespas
(HARRIS, 1991). As FLA2s pancreáticas de mamíferos, de caráter não tóxico e as FLA2s de
venenos, altamente ativas e tóxicas, possuem propriedades catalíticas comuns e considerável
grau de homologia quanto às estruturas primária, secundária e terciária (VERHEIJ et al., 1981;
DUFTON et al., 1983; RENETSENDER et al., 1985). Em adição à sua participação na
digestão de presas, as FLA2s de venenos apresentam um grande espectro de atividades
fisiopatológicas, que incluem ação hemolítica indireta, neurotóxica, cardiotóxica, agregadora
de plaquetas, anticoagulante, edematogênica, miotóxica, bactericida e pró-inflamatória (KINI e
EVANS, 1989).
Uma ação fisiopatológica relevante dos envenenamentos por serpentes é a
miotoxicidade. (GUTIÉRREZ e LOMONTE, 1989). Várias miotoxinas, com características
estruturais de sFLA2s, foram isoladas dos venenos de serpentes da família Viperidae, que
inclui os gêneros Bothrops e Crotalus (OWNBY et al., 1997; GUTIÉRREZ e LOMONTE,
1995; MEBS e OWNBY, 1990). No caso, particular, das miotoxinas isoladas dos venenos de
serpentes do gênero Bothrops, foi demonstrado que a atividade fosfolipásica parece ser
importante, mas não suficiente para o efeito lesivo em células musculares (RUFINI et al.,
1992; FALCONI et al., 2000; LOMONTE et al., 2003).
Atualmente, são descritas dois tipos de sFLA2s miotóxicas. As sFLA2s, conhecidas
como “clássicas”, contêm um aminoácido (aa) aspartato na posição 49 (Asp-49) e catalisam,
de maneira dependente de Ca+2, a hidrólise da ligação éster, na posição sn-2 de
glicerofosfolipídeos. O outro tipo de sFLA2s é descrito como “variante” e contém uma lisina
na mesma posição 49 (Lys-49), sem atividade ou com baixa atividade catalítica (KRIZAJ et
al., 1991; PÓLGAR et al., 1996). Tal substituição afeta a habilidade dessas proteínas se
ligarem ao Ca+2, que é um cofator essencial para estabilização do intermediário tetraédrico,
que ocorre na reação catalítica, promovida pelas sFLA2s Asp-49 (VAN DEN BERG et al.,
1995). Além disso, foi demonstrado, para algumas sFLA2s Lys-49, a capacidade de estabelecer
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uma ligação de alta afinidade com o ácido araquidônico, presente na membrana, de forma que
este produto não pode ser liberado do sítio catalítico da enzima, sem ser detectado por ensaios
convencionais de atividade enzimática, levando à inibição das enzimas, após um ciclo de
catálise (LEE et al., 2001). No entanto, um consenso sobre esta questão, ainda não foi
alcançado.
As sFLA2 Asp-49, miotóxicas, de venenos de serpentes, apresentam uma alta atividade
catalítica, como as miotoxinas (MT) de Bothrops atrox e de Bothrops godmani, a MT-III de
Bothrops asper e as frações SIII e SIV de Bothrops insularis. No entanto, as sFLA2s Lys-49,
com baixa ou nenhuma atividade catalítica, mantêm potente atividade miotóxica. Como
exemplo, cita-se a MT-II, do veneno de Bothrops asper, a BTX-I de Bothrops jararacussu, a
PrTX-I de Bothrops pirajai, a MjTX-I da Bothrops moojeni e a BnSP-7 da Bothrops neuwiedi
pauloensis, que contêm uma molécula de lisina na posição 49 (Lys 49) (SOARES et al.,
2003). Neste contexto, foi descrito que resíduos hidrofóbicos e catiônicos, próximos à região
C terminal FLA2 Lys-49, são responsáveis pela ação miotóxica (CALDERÓN e LOMONTE,
1998; WARD et al., 2002; LOMONTE et al., 1994; 2003). Para algumas sFLA2s Lys-49, foi
demonstrada a necessidade da interação com o ácido araquidônico, para a exposição destes
resíduos hidrofóbicos. No entanto, outras isoformas de sFLA2s Lys-49, como a miotoxina-II,
do veneno de B. asper e a bothropstoxina-I, do veneno de B. jararacussu, já possuem este sítio
exposto (AMBROSIO et al., 2005).
A partir do veneno da serpente Bothrops asper, da América Central, foram isoladas
quatro miotoxinas (MT-I a MT-IV): duas delas, Asp-49, são cataliticamente ativas (MT-I e
MT-III) e as outras duas (MT-II e MT-IV) são homólogas, Lys-49, sem atividade catalítica
(LOMONTE e CARMONA, 1992; GUTIÉRREZ e LOMONTE, 1995, 1997). Apesar da
ausência de atividade enzimática, as FLA2-Lys 49 mantêm a capacidade lesiva em membranas
biológicas e sintéticas, por um mecanismo ainda pouco conhecido e independente de cálcio
(DIAZ et al., 1991). Neste contexto, LOMONTE et al. (1994) relataram que uma região da
molécula da MT-II de Bothrops asper, rica em grupamentos hidrofóbicos e catiônicos,
próxima ao C-terminal, seja relevante para a atividade miotóxica da mesma. De fato, foi
demonstrado que a região que compreende os resíduos de aminoácidos 115 a 129, da MT-II,
está associada aos efeitos miotóxicos e citotóxicos desta toxina (PÁRAMO et al., 1998).
Ainda, anticorpos, obtidos contra esse peptídeo, inibiram os efeitos miotóxicos e citotóxicos
tanto do peptídeo quanto da MT-II in vitro (CALDERON e LOMONTE, 1998; 1999). No
entanto, são necessários estudos adicionais, que investiguem, de modo mais detalhado, a
relação entre a atividade catalítica e os efeitos fisiopatológicos dessas sFLA2s de veneno.
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Além dos efeitos miotóxicos, as MT-II e MT-III, de interesse neste estudo,
desencadeiam outros efeitos biológicos semelhantes, como o efeito edematogênico (CHAVES,
et al., 1998), a hiperalgesia (CHACUR et al., 2003), a atividade microbicida (PARAMO et
al.,1998) e o influxo leucocitário (GAMBERO et al., 2004; ZULIANI et al., 2005a). Essas
miotoxinas induzem também a liberação de leucotrieno B4 (LTB4) e tromboxana A2 (TXA2),
em modelos experimentais in vivo (ZULIANI et al., 2005a), a atividade fagocitária de
macrófagos isolados (ZULIANI et al., 2005b) e alterações do citoesqueleto (ZULIANI,
2005c). Adicionalmente, foi demonstrado que essas duas sFLA2s promovem a liberação das
citocinas IL-1, IL-6 e o TNF-α, a partir de leucócitos (ZULIANI et al., 2005a). Uma vez que a
IL-1 e o TNF-α são capazes de induzirem a expressão de COX-2 (BARRIOS-RODILES,
1998; JACOBS et al., 1994; DIAZ et al., 1998; ASANO et al., 1997), que levam à formação
de vários eicosanóides, o estudo dos efeitos destas toxinas, nas vias de síntese de prostanóides,
reveste-se de importância.

1.1.2.2 sFLA2 isolada do veneno de Crotalus durissus terrificus
As sFLA2s provenientes de venenos de serpentes podem exibir ação neurotóxica (opus
cit.). Para este efeito, tais enzimas evoluíram e tornaram-se potentes neurotoxinas, com
seletividade para estruturas neuronais e proteínas aceptoras específicas do tecido neuronal
(FAURE et al., 2000). Essas toxinas podem ser agrupadas quanto aos seus efeitos sobre a
junção neuromuscular (crotoxina, β-bungarotoxina), sistema nervoso autônomo (taipoxina),
sistema nervoso central (β-bungarotoxina) e sinaptossomos (taipoxina, β-bungarotoxina e
FLA2 da Naja naja siamensis) (ROSSETTO et al., 2006). As sFLA2s com atividade présináptica, compreendem uma lista bastante heterogênea e são encontradas em serpentes das
famílias Hidrophidae, Elapidae e Viperidae e denominadas de β-neurotoxinas (BON et al.,
1994). Estas sFLA2s inibem a liberação de acetilcolina, na junção neuromuscular, levando à
morte, por paralisia respiratória (HAWGOOD 1989; ROSSETTO et al., 2006).
Dentre as β-neurotoxinas, está uma classe de proteínas estruturalmente monoméricas,
formadas por uma única cadeia polipeptídica, de 13-15 kDa, como a notexina, presente no
veneno da serpente Notechis scutatus scutatus e a agkistrodoxina, do veneno da serpente
Agkistrodon blomhoffii brevicadus. Uma outra classe compreende as FLA2s neurotóxicas
ligadas a outras subunidades polipeptídicas. Esta classe inclui, por exemplo, a taipoxina, da
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serpente Oxyuranus scutellatus scutellatus e a crotoxina, do veneno da serpentes Crotalus
durissus terrificus, da América do Sul. A crotoxina (CTX), de interesse neste estudo, é o
componente majoritário do veneno de Crotalus durissus terrificus ( BON et al., 1989). A
CTX é um heterodímero; uma de suas subunidades é composta por uma sFLA2 alcalina, com
forte atividade enzimática e fracamente tóxica, denominada componente B (CB) e a outra
subunidade, por um polipeptídeo de caráter ácido, desprovido de atividade enzimática,
conhecida como crotapotina (CA) (RÜBSAMEN et al., 1971; HENDON e FRAENKELCONRAT, 1971; BREITHAUPT, 1976; BON, 1988). Quando presentes, 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 póstraducionais ou da expressão de diferentes RNA mensageiros dessas subunidades (FAURE et
al.;1991; 1994; OLIVEIRA et al., 2002; TOYAMA et al., 2003; HERNANDEZ-OLIVEIRA
et al., 2005). Dessa forma, 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 que os componentes formadores de CTX se dissociam, logo após a
sua interação com as membranas biológicas: a CB liga-se à membrana e desencadeia o efeito
e a CA, desprovida de atividade farmacológica, é liberada do complexo (HABERMANN e
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 fracamente tóxico, CB, conferindo-lhe habilidade para interagir com

sítios

específicos e exercer a sua ação farmacológica (HABERMANN e BREIHAUPT, 1978; BON
et al., 1989).
A subunidade CB é uma proteína cuja seqüência de aas é semelhante às das
fosfolipases A2 presentes no pâncreas de mamíferos e em venenos de serpentes (AIRD et
al.,1986). A CB é classificada como uma miotoxina com estrutura de FLA2s, com
propriedade neurotóxica (LOMONTE et al., 2003). Quando a CB encontra-se associada à
CA, a atividade hidrolítica é reduzida, porém as atividades neurotóxica e miotóxica são
potencializadas (MARLAS e BON, 1982; KOUYOUMDJIAN et al., 1986; BON et al.,
1989).
Além dos efeitos neurotóxicos, foi demonstrado que a CTX, injetada pela via
subcutânea, induz neutrofilia pronunciada, com diminuição de linfócitos e monócitos
circulantes, aumento do nível de corticosterona e das citocinas IL-6 e IL-10, este último um
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importante mediador antiinflamatório (CARDOSO et al., 2001). Além disso, foi descrito que a
subunidade CA inibe a resposta edematogênica em ratos (LANDUCCI et al., 1995). Ainda,
SAMPAIO et al. (2003) mostraram que a CTX inibe funções de macrófagos, como o
espraiamento e a fagocitose e que a FLA2 (CB), mas não a subunidade CA, é a responsável por
este efeito inibitório (SAMPAIO et al., 2005). Este resultado diferiu de trabalhos anteriores,
que apontam a crotapotina como a fração responsável pelos efeitos antiinflamatórios e
imunomodulatórios da crotoxina (LANDUCCI et al., 1995, 2000a; GARCIA et al., 2003).
Considerando estes fatos e que a subunidade CB, quando não associada à CA, pode promover
efeitos miotóxico (RANGEL-SANTOS et al., 2004) e edematogênico (LANDUCCI et al.,
2000a; CÂMARA et al., 2003; RANGEL-SANTOS et al., 2004), nota-se que ainda são
necessários estudos adicionais para o melhor entendimento dos mecanismos envolvidos nas
ações inflamatórias e imunomodulatórias causadas por esta sFLA2.
Considerando que o estudo das ações de sFLA2s secretórias, sobre os elementos
envolvidos na estimulação funcional de leucócitos, é um aspecto pouco explorado na
literatura, este trabalho poderá favorecer o entendimento das ações de sFLA2 de venenos de
serpentes da família Viperidae e das sFLA2s de mamíferos, do grupo IIA, de um modo geral,
em mecanismos que levam à produção de prostanóides. Dada a dificuldade de obtenção de
sFLA2s humanas, com atividades inerentes conservadas e em quantidades suficientes, quer por
processos de isolamento e purificação, quer por clonagem e expressão, o detalhamento dos
efeitos das sFLA2 de venenos poderá evidenciar proteínas, potencialmente úteis, para o estudo
de mecanismos e funções celulares específicas e/ou de mecanismos de ação de sFLA2 de
mamíferos.
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1.2 OBJETIVOS

Este estudo teve como objetivo avaliar os efeitos de toxinas, com estrutura de sFLA2,
como da MT-II (Lys-49), destituída de atividade enzimática, da MT-III (Asp-49),
enzimaticamente ativa, isoladas do veneno de Bothrops asper e, da CB2, isolada do veneno
de Crotalus durissus terrificus, em mecanismos envolvidos na liberação de prostanóides, em
leucócitos, in vivo e in vitro.
I-

A partir de estudos in vivo foram avaliados os efeitos da injeção intraperitoneal
das toxinas em questão, em camundongos, quanto:
a) à liberação de prostaglandinas;
b) à expressão de COX-1 e COX-2 por leucócitos peritoneais totais;
c) à atividade enzimática de COX-1 e COX-2.

II- Em estudos in vitro foram investigados os efeitos das toxinas, sobre macrófagos
peritoneais, isolados, quanto:
a) à liberação de prostaglandinas;
b) à expressão de COX-1 e COX-2;
c) à participação das FLA2s
eventos.

intracelulares e do NF-κB, nestes
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1.3 MATERIAL E MÉTODOS

1.3.1 Animais
Foram utilizados camundongos Swiss machos, de peso compreendido entre 18 e 20 g,
obtidos do Biotério Central do Instituto Butantan. Os animais foram mantidos em condições
padronizadas de biotério, com água e alimentação ad libitum, até o momento dos
experimentos. Esses estudos foram realizados segundo as normas determinadas pela
Comissão de Ética de Utilização de Animais de Experimentação, do Instituto Butantan sob o
protocolo 177/04 e do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, sob o número 134, folha 10,
do livro 2.

1.3.2 Toxinas
As fosfolipases FLA2-Lys-49 (MT-II) e FLA2-Asp-49 (MT-II) foram isoladas e
purificadas a partir do veneno de Bothrops asper, de acordo com o método de LOMONTE e
GUTIÉRREZ (1989) e KAISER et al. (1990) e, respectivamente. A atividade fosfolipásica
das MTs putificadas MT-II foi verificada pelo método descrito em GUTIÉRREZ et al. (1986)
e LOMONTE e GUTIÉRREZ (1989). A FLA2, isoforma CB2, foi isolada e purificada a partir
do veneno de Crotalus durissus terrificus, segundo HENDON e FRAENKEL-CONRAT
(1971) e SOARES et al. (2001). A homogeneidade das três toxinas foi demonstrada por
eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE), sob condições redutoras (LAEMMLI,
1970). As MT-II e MT-III foram fornecidas pelo Dr. José Maria Gutiérrez, do Instituto
Clodomiro Picado, da Universidade da Costa Rica. A CB2 foi fornecida pelo Dr. Andreimar
M. Soares, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da Universidade de
São Paulo. As toxinas foram liofilizadas e mantidas a –20 °C, até o momento de sua
utilização.

1.3.3 Ensaios in vivo: injeção das toxinas e obtenção de leucócitos peritoneais
Para os estudos in vivo, as MT-II, MT-III, e CB2 foram diluídas em salina apirogênica
(0,9%), pH 7,2 e filtradas em filtros esterilizantes, de poro de 0,22 µm, e injetadas na
cavidade peritoneal dos animais (i.p.), nas doses de 1, 1 e 0,25 mg/kg, respectivamente, em
volume constante de 1 mL/ cavidade. Os animais do grupo controle receberam administração
i.p. de volume equivalente de solução salina apirogênica.
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Decorridos, 1, 3, 6 e 12 h da injeção das toxinas, os animais foram mortos sob
atmosfera excessiva de CO2 e a cavidade peritoneal lavada com 2,0 mL de salina, pH 7,2.
Após a coleta e homogeneização do líquido de lavagem, uma alíquota foi diluída em Solução
de Turk (1:20; v/v), para a contagem do número total de leucócitos, em câmara de Neubauer e
microscopia de luz. A seguir, uma alíquota contendo 1x106 células foi, então, centrifugada a
800 rpm, por 6 minutos, a 22°C. O precipitado de leucócitos totais foi utilizado para a análise
da expressão das ciclooxigenases (COX-1 e COX-2) por western blot. O sobrenadante foi
utilizado para a dosagem de PGE2 e PGD2, por ensaio imunoenzimático específico (EIA). Para
a análise da atividade catalítica das COXs, foram utilizadas alíquotas de 1x107 leucócitos.

1.3.4 Ensaios in vitro: coleta de macrófagos peritoneais e preparação das amostras
Para os estudos in vitro, os macrófagos residentes foram obtidos da cavidade
peritoneal. Para a coleta das células, os animais foram mortos sob atmosfera excessiva de CO2
e a cavidade peritoneal lavada com 2 mL de solução salina apirogênica 0,9 % pH 7,2. Após a
coleta e homogeneização do líquido de lavagem, uma alíquota foi diluída (1:20 v/v) em
solução de Turk, para a contagem do número total de leucócitos, em câmara de Neubauer e
microscopia de luz. A predominância de macrófagos (>95%) foi confirmada por características
morfológicas e de coloração, em esfregaços celulares corados com Hema3® (Fisher, USA).
Uma alíquota contendo 1x 106 células foi então centrifugada a 800 rpm, por 6 minutos, a
22°C. O precipitado celular foi ressuspenso em meio de cultura RPMI (Sigma Aldrich
Company, USA) e incubados em tubos de polipropileno com a MT-II ou MT-III ou CB2 (6,5
µg/mL) em períodos de 1, 3, 4,5 e 6 horas. Ao final de cada período de incubação, a suspensão
celular foi centrifugada a 800 rpm, por 6 minutos, a 22°C. A seguir, o precipitado celular foi
utilizado para a análise da expressão das COX-1 e COX-2, por western blot e o sobrenadante
para a dosagem de PGE2 ou PGD2, por EIA.

1.3.5 Tratamentos com inibidores específicos
Para a avaliação da participação do NF-κB, cFLA2 e iFLA2, as células, obtidas
segundo o protocolo descrito no item 4, foram incubadas com 50 µL dos diferentes inibidores
ou seus veículos (controles), por diferentes períodos de tempo, antes da adição da MT-II ou
da MT-III ou da CB2 (6,5 µg/mL) e analisadas quanto à expressão de COXs e/ou liberação de
PGs, como descrito nos itens 7 e 8.
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Abaixo estão indicadas as condições de incubação das células com os diferentes
compostos utilizados, previamente à adição das toxinas:
- N-α-tosil-L-fenilalanina clorometil cetona (TPCK) (2,5 µM), por 30 min - inibidor da
ativação de NF-κB (KIM et al., 1995);
- Peptídeo SN50, por 30 min - competidor da translocação do NF-κB ativado para o núcleo
(LIN et al., 1995);
- Araquidonil trifluormetil cetona (AACOCF3) (20 µM), por 2 h - inibidor da cFLA2
(MARSHALL, et al., 1997);
- palmitoil trifluormetil cetona (PACOCF3) (4 µM), por 2 h - inibidor da iFLA2
(ACKERMANN et al., 1995).
Após os períodos de incubação prévia, os compostos foram mantidos no meio de
incubação com as toxinas.

1.3.6 Determinação do efeito citotóxico

1.3.6.1 Análise da liberação da lactato desidrogenase (LDH)
A atividade enzimática da LDH, presente no sobrenadante das culturas, foi tomada
como parâmetro da viabilidade celular. Após cada período de incubação, descritos no item 4,
o sobrenadante foi retirado e centrifugado a 200 x g, por 6 minutos. A seguir, 30 µL do
sobrenadante foram adicionados a outras placas de cultura de 96 poços, acompanhados da
adição de 200 µL do substrato, em tampão fosfato contendo: NACl 200 mM, NADH 0,2 mM,
piruvato 1,6 mM/poço. A leitura da D.O. foi feita a 340 nm, no intervalo de tempo entre 0 e
10 minutos. Os resultados foram expressos pelo decréscimo da D.O., resultante da oxidação
do NADH, na presença de piruvato, em relação ao tempo zero.

1.3.6.2 Ensaio da redução do brometo de 3,4,5-dimetiltiazol-2il 2,5-difenil tetrazol
(MTT)
A atividade metabólica dos macrófagos peritoneiais isolados foi avaliada pelo método
da redução do MTT. Após cada período de incubação, descritos no item 4, as células foram
centrifugadas a 1000 rpm, por 10 minutos, e o sobrenadante de cada amostra foi retirado. A
seguir, foram acrescentados, em cada poço, 100 µL de meio RPMI e 10 µL de MTT em
solução a 5 mg/mL, tamponada. Em seguida, os macrófagos isolados foram incubados a
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37°C, em estufa a 5% de CO2, por 3 horas. Para dissolver os cristais de formazan, oriundos da
redução do MTT pelas células viáveis, foram adicionados 100 µL de uma solução de dodecil
sulfato de sódio (SDS) 5%, em HCl 0,01 N. As placas foram entã incubadas por mais 18
horas. Após este período, D.O. foi determinada a 540 nm, em espectrofotômetro. A
viabilidade foi definida como a porcentagem de diminuição da D.O., observada na
monocamada submetida à ação dos agentes, em relação à monocamada controle.

1.3.7 Análise por Western blot
Os precipitados celulares, resultantes tanto dos estudos in vivo quanto in vitro, foram
lisados com 100 µL de tampão de amostra (LAEMMLI, 1970) (SDS 20%; glicerina; βmercaptoetanol 1 M; tampão Tris 1 M pH 6,8; Azul de bromofenol a 0,1%) e aquecidas a
100°C, por 10 minutos.
As proteínas, contidas em alíquotas de 14 µL de amostra, foram separadas por
eletroforese em gel de poliacrilamida a 10% (SDS-PAGE). Para tanto, foi aplicada uma
voltagem constante de 150 V. Posteriormente, as bandas protéicas foram transferidas, em
sistema tamponado, para uma membrana de nitrocelulose (GE Healthcare, UK), com uma
voltagem de 100 V, durante 90 minutos, a 4°C. Os sítios inespecíficos, da membrana de
nitrocelulose, foram bloqueados por uma solução contendo leite desnatado a 5% em tcampão
de lavagem (10% Tween-20, pH 7,4), durante 1 hora. A seguir, para a detecção de COX-1 e
COX-2, as membranas foram incubadas com anticorpo monoclonal anti-COX-1 (Cayman
Co., USA) ou COX-2 (Cayman Co., USA) (diluição 1:1500 v/v e 1:2000 v/v,
respectivamente), durante 1 hora. Em seguida, foi adicionado um segundo anticorpo,
conjugado à peroxidase, para a detecção das COX-1 e -2 (anti-IgG de camundongo, 1:1500
v/v e anti-IgG de coelho, 1:2000 v/v) (GE Healthcare, UK), durante 1 hora. Para o controle
do western blot, as membranas foram incubadas também com anticorpo monoclonal anti-βactina (Sigma Aldrich Company, USA) na diluição de 1:2000 v/v e anticorpo secundário antiIgG de camundongo (GE Healthcare, UK) na diluição de 1:1500 v/v.
As bandas imunoreativas para as isoformas da COX-1 e COX-2 foram reveladas por
quimiluminescência, com solução de luminol (GE Healthcare, UK) e, em seguida, reveladas
em filme (GE Healthcare, UK), em câmara escura. As densidades das bandas foram
determinadas pelo Densitômetro GS 700 (Bio Rad Laboratories, USA utilizando o programa
de análise Molecular Analyst® (Bio Rad Laboratories, USA) e normalizadas a partir das
densidades das bandas de β-actina.
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1.3.8 Determinação da concentração de PGE2 e PGD2 por ensaio imunoenzimático
específico (EIA)
Os sobrenandantes obtidos segundo a descrição dos itens 3 e 4, primeiramente
passaram por um processo de extração de prostaglandinas, por meio de Colunas Sep Pak C18. Estas colunas foram previamente ativadas com 10 mL de etanol absoluto, seguido de 20
mL de água de água ultrapura. Em seguida os sobrenadantes foram acidificados (pH 3,5) com
solução de HCl 0,1 N e adicionados às colunas. Posteriormente, as colunas foram lavadas
com uma solução de etanol a 35% e, finalmente, com etanol absoluto, para a eluição das
prostaglandinas (PRADELLES et al., 1985). Os eluatos foram concentrados por um sistema
de centrifugação a vácuo (Savant) e, posteriormente, ressuspensos em tampão específico e
analisados por EIA, utilizando-se um kit comercial (Cayman Chemical, USA). O teor de
recuperação de PGE2 e PGD2 (>95%) foi confirmado com aplicação dos respectivos padrões.
Para a dosagem de PGD2, após o processo de extração, as amostras correspondentes
passaram por um processo de derivatização. Para esta etapa, foi adicionado o reagente para
derivatização(Metil Oximação), seguido de aquecimento a 60ºC por 30 min e centrifugação
por 10 minutos a 1000 rpm, para a obtenção da PGD2 metoxima (PGD2-MOX), que é mais
estável para o EIA.
Alíquotas, contendo 50 µL de cada amostra, foram adicionadas às placas de 96 poços
e incubadas com igual volume do prostanóide conjugado à acetilcolinesterase e antisoro
específico de coelho. Após a adição do substrato, absorbância das amostras foi determinada
em espectofotômetro de microplaca (Labsystem Multiscan®) a 405 nm e as concentrações
foram estimadas a partir da curva padrão específica em concentrações em pg/mL.

1.3.9 Determinação da atividade enzimática das COX-1 e de COX-2
Uma alíquota contendo 1 x 107 células, obtida como descrito no item 3, foi
ressuspendida e sonicada em 100 µL de tampão Tris-HCl, 0,1 M, pH 7,8, contendo 1 mM
EDTA e, em seguida, centrifugada a 10.000 x g for 15 minutos a 4°C. O sobrenadante foi
removido para análise e estocado em gelo. A atividade enzimática das COXs foi determinada
de acordo com o protocolo do fabricante do kit comercial (Cayman Chemical, USA), em
placas de 96 poços. Em resumo, cada amostra foi dividida em três alíquotas de 10 µL, sendo
que em uma delas, foi utilizada para o ensaio da atividade total de COXs; na segunda alíquota
foi adicionado o inibidor de COX-1 (SC-560) para a determinação diferencial das duas
isoformas; a terceira a amostra constituiu ocontrole negativo da reação (branco), que foi
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fervida por 10 minutos a 100°C, para inativação enzimática. Em cada amostra foi adicionado
0,5 µM de heme. Após 5 minutos de incubação, 10 µM of TMPD (N,N,N´,N´-tetramethyl-pphenylenediamine) e 100 µM de ácido araquidônico foram adicionados e, após alguns
segundos de homogeneização, a placa foi novamente incubada por 5 minutos, a 25°C. As
absorbâncias das amostras foram determinadas no comprimento de onda de 590 nm. O valor
de absorbância real de cada amostra foi determinado pela subtração do valor do branco. A
atividade enzimática foi calculada, segundo a recomendação do fabricante, utilizando-se o
valor do coeficiente de extinção de TMPD (0,00826-14), pela seguinte equação:
Atividade de COX = ∆A590/5 min x 0,21 mL + 2 = nmol/ min/ mL
0,00826 µM-1

0,01 mL

A atividade da COX-2 corresponde às amostras que foram incubadas com o composto
SC-560, enquanto a atividade de COX-1 foi determinada pela subtração da atividade total
(amostras sem inibidor), com a atividade das amostras incubadas com o inibidor de COX-1.

1.3.10 Análise estatística
Os dados foram apresentados como média ± erro padrão da média e analisados
estatisticamente pela Análise de Variância (ANOVA), seguida por comparações múltiplas
pelo método de Tukey. O nível de significância adotado foi de p< 0,05.

1.3.11 Soluções utilizadas
1.3.11.1 Líquido de Turk
Ácido acético...........................................................2,0 mL
Cristal violeta 1%....................................................1,0 mL
Água destilada q.s.p................................................100 mL

1.3.11.2. Meio de Cultura RPMI (Solução Estoque)
RPMI 1640..................................................................10,4 g
Na2HCO3 ......................................................................2,0 g
Hepes.........................................................................2,383 g
Água destilada q.s.p.................................................1000 mL
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1.3.11.3 Solução de RPMI pH 7,2 (Solução de Uso)
RPMI..........................................................................100 mL
L-glutamina ................................................................1,0 mL
Garamicina...................................................................50 µL
1.3.11.4 Solução de Glutamina (2 mM)
L-glutamina................................................................0,292 g
Solução salina q.s.p..................................................1000 mL

1.3.11.5 SOLUÇÕES PARA DOSAGEM DE LACTATO DESIDROGENASE (LDH)
1.3.11.5.1 Tampão fosfato 0,1 M pH 7,4
Solução A (Solução Na2HPO4.H2O 0,2 M)
Na2HPO4.H2O............................................................28 g
Água destilada q.s.p...........................................1000 mL
Solução B (Solução Na2HPO4.7H2O 0,2 M)
Na2HPO4.7H2O..........................................................28 g
Água destilada q.s.p............................................1000 mL

1.3.11.5.2 Tampão de Uso
Solução A...............................................................1,9 mL
Solução B................................................................8,1 mL
NaCl.........................................................................0,23 g
NADH..................................................................0,0028 g
Piruvato de Sódio..................................................0,32 mL
Água destilada q.s.p.................................................20 mL

1.3.11.6 SOLUÇÕES PARA WESTERN BLOT
1.3.11.6.1 Tampão Tris-HCl 2M (pH 8,8)
Tris base......................................................................... 24,2 g
Água destilada q.s.p......................................................100 mL
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1.3.11.6.2 Tampão Tris-HCl 1M (pH 6,8)
Tris base....................................................................... 12,1 g
Água destilada q.s.p.....................................................100 mL
1.3.11.6.3 Solução SDS 10%
SDS.................................................................................10 g
Água destilada q.s.p...................................................100 mL
1.3.11.6.4 Solução Azul de Bromofenol 1%
Azul de bromofenol......................................................0,1 g
Água destilada q.s.p.....................................................10 mL
1.3.11.6.5 Solução de Acrilamida 30% (Solução A)
Acrilamida...................................................................29,2 g
Bis-acrilamida...............................................................0,8 g
Água destilada q.s.p..................................................100 mL
1.3.11.6.6 Solução para o Gel de Separação (Solução B)
Tampão Tris-HCl (pH 8.8) 2 M..................................75 mL
SDS 10%.......................................................................4 mL
Água destilada.............................................................21 mL
1.3.11.6.7 Solução para o Gel de Empilhamento (Solução C)
Tampão Tri-HCl (pH 6.8) 1 M......................................50 mL
SDS 10%..........................................................................4 mL
Água destilada................................................................46 mL
1.3.11.6.8 Persulfato de Amônio 10%
Persulfato de amônio........................................................0,5 g
Água destilada..................................................................5 mL
1.3.11.6.9 Tampão de Eletroforese (pH 8,3)
Tris.....................................................................................3 g
Glicina...........................................................................14,4 g
SDS.....................................................................................1g

Material e Métodos (Capítulo 1)______________________________________________ 55

Água destilada q.s.p...........................................................1 L
1.3.11.6.10 Tampão de Transferência (pH 8,3)
Tris......................................................................................3 g
Glicina............................................................................14,4 g
Água destilada q.s.p............................................................1 L
1.3.11.6.11 Tampão de Lavagem (pH 7,2)
NaCl………………………………………………………4 g
KCl……………………………………………………...0,1 g
Tris...................................................................................1,5 g
Tween-20......................................................................0,5 mL
Água destilada q.s.p.....................................................500 mL
1.3.11.6.12 Gel de Separação 10%
Solução A...................................................................3,33 mL
Solução B.....................................................................2,5 mL
Água destilada..............................................................4,0 mL
Persulfato de Amônio.....................................................50 µL
TEMED...........................................................................10 µL
1.3.11.6.13 Gel de Empilhamento
Água destilada...............................................................2,3 mL
Solução A....................................................................0,67 mL
Solução C......................................................................1,0 mL
Persulfato de amônio......................................................30 µL
TEMED............................................................................5 µL
1.3.11.6.14 Corante Comassie Blue R
Comassie Blue (R-250)...................................................0,5 g
Metanol........................................................................225 mL
Ácido acético.................................................................50 mL
Água destilada q.s.p.....................................................225 mL
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1.3.11.6.15 Solução Descorante
Etanol..............................................................................5 mL
Ácido acético................................................................7,5 mL
Água destilada q.s.p.....................................................100 mL

1.3.11.6.16 Solução Ponceau-S
Corante de Ponceau-S.....................................................0,2 g
Ácido Tricloroacético........................................................3 g
Água destilada q.s.p....................................................100 mL

1.3.11.6.17 Tampão de Amostra (Tampão Laemmli)
Tampão Tris 1M (pH 6,8)..........................................0,44 mL
SDS 20 %...................................................................1,11 mL
Glicerol......................................................................1,11 mL
Mercaptoetanol............................................................111 µL
Corante Azul de Bromofenol 1%................................222 µL
Água destilada q.s.p......................................................10 mL

1.3.11.6.18 Tampão “Stripping”
Tampão Tris 0,5 M pH 6,8.........................................1,25 mL
SDS 20%.........................................................................2 mL
β-mercaptoetanol............................................................25 µL
Água destilada q.s.p......................................................10 mL

1.3.12 Lista de Reagentes
AACOCF3 (Calbiochem, GE)
Ácido acético glacial (Merck, GE)
Ácido clorídrico (Merck, GE)
Ácido tricloroacético (Merck, USA)
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Acrilamida (Bio Rad Laboratories, USA)
Anticorpos primários:
- anti-COX-2 (Cayman Chemicals, USA)
- anti-COX-1 (Cayman Chemicals, USA)
- anti-β-actina (Sigma Aldrich Co.,USA)
Anticorpos secundários:
- anti-mouse (GE Healthcare,USA)
- anti-rabbit (GE Healthcare, USA)
Azul de Bromofenol (Bio Rad Laboratories, USA)
Bis-acrilamida (Bio Rad Laboratories, USA)
Comassie Blue (Bio Rad Laboratories, USA)
Cristal Violeta (Inlab, Brasil)
Garamicina (Shering-Plough, GE)
Glicerol (JT Backer, USA)
Glicogênio de ostra (Sigma Aldrich Co., USA)
Hema3 (Fisher Scientific Company, USA)
Heparina (Roche, Brasil)
Hepes (Sigma Aldrich Co., USA)
ECL (GE Healthcare,UK)
EDTA (Sigma Aldrich Co., USA)
Etanol (Merck, GE)
Fosfato de sódio dibásico heptahidratado (Sigma Aldrich Co, USA)
Fosfato de sódio monobásico (Sigma Aldrich Co., USA)
Glicina (Bio Rad Laboratories, USA)
Kit para dosagem de PGD2 e PGE2 (Cayman Chemicals, USA)
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Kit para dosagem de atividade de COX (Cayman Chemicals, USA)
Leite desnatado em pó (Glória, Brasil)
L-glutamina (Amresco, USA)
β-mercaptoetanol (Calbiochem, GE)
Metanol (Merck, Ge)
MTT (Sigma Aldrich Co., USA)
NADH (Sigma Aldrich Co. USA)
PACOCF3 (Calbiochem, GE)
Padrão de peso molecular (GE Healthcare,UK)
Persulfato de amônia (Bio Rad Laboratories, USA)
Piruvato de sódio (Sigma Aldrich Co., USA)
Ponceau.-S (Amresco, USA)
RPMI-1640 (Sigma Aldrich Co., USA)
SDS (Bio Rad Laboratories, USA)
SN50 (Calbiochem, GE)
Sais (Merck, GE)
Solução salina apirogênica 0,9%, pH 7,2 (Aster, Brasil)
TPCK (Calbiochem, GE)
Tris base (GE Healthcare,UK)
TEMED (GE Healthcare, UK)
Tween-20 (Sigma Aldrich Co., USA)
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1.4 RESULTADOS
1.4.1 Liberação de PGD2 e PGE2 induzida pelas miotoxinas II e III e pela CB2, na
cavidade peritoneal de camundongos
A concentração de PGD2 e PGE2, na cavidade peritoneal dos camundongos, foi
avaliada no sobrenadante do lavado peritoneal, coletado após 1, 3, 6 e 12 horas da injeção i.p.
de MT-II, III e CB2 ou salina apirogênica (Controle). As doses das miotoxinas e CB2,
utilizadas, foram baseadas em dados da literatura (CHISARI et al., 1998; ZULIANI, 2001).
As Figuras 1.1A e 1.1B mostra que a injeção i.p. de salina (Controle) não alterou a produção
basal de PGD2 e PGE2, em todos os períodos estudados, com valores médios de 72±15 pg/mL
e de 1466± 123 pg/mL, respectivamente. A Figura 1.1A mostra que a injeção i.p. de MT-II ou
de MT-III ou de CB2 causou aumento significativo da concentração da PGD2, nas 1a e 3a
horas de suas injeções. O aumento da liberação de PGD2, na 1a hora, foi da ordem de 388%,
524% e 758%, respectivamente, em comparação ao controle. No período de 6 a 12 horas, a
injeção da MT-II e a MT-III não causou diferença significativa em relação aos níveis basais,
mas a CB2 promoveu novo aumento da liberação de PGD2, da ordem de 548%, quando
comparado aos controles. A Figura 1.1B mostra que a injeção i.p. de MT-II causou aumento
significativo da concentração da PGE2 nas 1a e 12a horas de sua injeção, com percentual
médio de 319%, se comparado aos controles. A injeção de MT-III causou um aumento
significativo da liberação de PGE2, desde a 1a hora até as 12 horas, com percentual médio de
335%, em relação aos controles. A Figura 1.1B mostra, também, que a injeção i.p. de CB2
causou aumento significativo da concentração da PGE2, entre 3 e 12 h de sua injeção, com
aumento médio 2000%, se comparado aos controles. Na 1a hora, não houve diferença
significativa em relação ao controle.
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Figura 1.1 Liberação de PGD2 e PGE2 induzida pelas MT-II, MT-III e CB2. Os animais receberam injeção
i.p. de MT-II ou III (1 mg/kg) ou CB2 (0,25 mg/kg) ou salina apirogênica (0,9%) (Controle). As
concentrações de PGD2 (A) e de PGE2 (B) foram avaliadas por EIA, como descrito em Material e
Métodos, em lavados peritoneais coletados 1, 3, 6 e 12 horas após aquelas injeções. Os dados
representam a média ± E.P.M. de 4-5 animais. *p< 0,05, em relação aos controles. ()p< 0,05 em
relação à MT-III 6 h. #p< 0,05 em relação à MT-II 12 h. +p< 0,05 em relação à MT-III 12 h.
(ANOVA).
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1.4.2 Efeito das miotoxinas II e III na expressão de COX-1 e COX-2 em leucócitos
peritoneais
A expressão da COX-1 e da COX-2 foi analisada em leucócitos totais, coletados da
cavidade peritoneal dos animais após 1, 3, 6 e 12 horas da injeção das MT-II e -III ou salina
apirogênica (Controle). A Figura 1.2A mostra as bandas imunoreativas para COX-1 e/ou
COX-2, obtidas em homogenatos de leucócitos coletados após a injeção de MT-II ou III ou
salina. As bandas protéicas correspondentes à COX-1 foram detectadas tanto em homogenatos
de leucócitos controles, quanto de animais injetados com a MT-II ou MT-III, em todos os
períodos analisados. Por outro lado, bandas imunoreativas para COX-2 foram reveladas em
homogenatos de leucócitos coletados 1, 3, 6 e 12 h após a injeção da MT-II e MT-III, mas não
de animais que receberam salina apirogênica. A análise densitométrica mostra que, para as
duas miotoxinas, a intensidade das bandas de COX-2 foi significativa entre 1 e 12 h (Figura
1.2B). Ainda, na 1a hora, a expressão de COX-2, para MT-II, foi significativamente maior do
que para MT-III. As intensidades das bandas de COX-1 não foram modificadas
significativamente, após a injeção de MT-II ou MT-III, em relação aos controles, nos períodos
de tempo analisados (dados não demonstrados).

Resultados (Capítulo 1)_____________________________________________________ 62

A
MT-II
C

1

3

6

MT-III
12

C

3

1

12

6

72-74 KDa

(h)
COX-2

70 KDa

COX-1

42 KDa

β-actina

B
* *
Expressão de COX --2
(Unidades arbitrárias)

2

Controle
MT-- (1 mg
MT-II
mg/kg)
/kg)

*

MT-III
MT-- (1 mg/kg)

*
#

*

*

*

1

*
0
C

1

3

6

12

Tempo (h)

Figura 1.2 Efeito das miotoxinas II e III na expressão de COX-1 e 2 por leucócitos peritoneais. Leucócitos
peritoneais foram coletados 1, 3, 6 e 12 h após a injeção i.p. da miotoxina II ou III (1 mg /kg) ou
salina apirogênica (Controle). As células foram lisadas e submetidas ao western blot: (A): Western
blot com anticorpo monoclonal anti-COX-1 (1:2000), anti-COX-2 (1:2500) e anticorpo monoclonal
anti-β-actina (1:2000), representativo de amostras de homogenatos de leucócitos peritoneais de
camundongo (n=3). (B): Quantificação, por densitometria, das bandas de COX-2, normalizadas a
partir das bandas de β-actina. *p< 0,05, em relação aos controles. #p< 0,05 em relação à MT-III 1 h.
(ANOVA).
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1.4.3 Efeito das CB2 na expressão de COX-1 e COX-2 em leucócitos peritoneais
A expressão da COX-1 e da COX-2 foi analisada em leucócitos totais,
coletados da cavidade peritoneal dos animais, após 1, 3, 6 e 12 horas da injeção de CB2 ou
salina apirogênica (Controle). A Figura 3A mostra que a CB2 não alterou a expressão
constitutiva COX-1 e não induziu a expressão de COX-2, em homogenatos celulares, nos
períodos de tempo avaliados. A análise densitométrica (Figura 1.3B) mostra que não houve
alteração significativa da expressão constitutiva de COX-1, em relação aos controles, em
todos os períodos estudados após a injeção de CB2.
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Figura 1.3 Efeito da CB2 na expressão de COX-1 e -2 por leucócitos peritoneais. Leucócitos peritoneais
foram coletados 1, 3 e 6 e 12 horas após a injeção i.p. da CB2 (0,25 mg/kg) ou salina apirogênica
(0,9%) (Controle) em volume final de 1 mL. As células foram lisadas e analisadas por western blot:
(A): Western blot com anticorpo monoclonal anti-COX-1 (1:2000), anti-COX-2 (1:2500) e anticorpo
monoclonal anti-β-actina (1:2000), representativo de amostras de homogenatos de leucócitos
peritoneais (n=3). (B): Quantificação, por densitometria, das bandas de COX-1, normalizadas a partir
das bandas de β-actina (ANOVA).
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1.4.4 Efeito da MT-II e MT-III sobre a atividade catalítica de COX-1 e COX-2 em
leucócitos peritoneais
A atividade enzimática, da COX-1 e COX-2, foi verificada em leucócitos totais,
coletados da cavidade peritoneal de camundongos após 1, 3, 6 e 12 h da injeção das
miotoxinas ou salina apirogênica (Controle). Como demonstrado na Figura 1.4B, as duas
miotoxinas não afetaram, de forma significativa, a atividade enzimática da COX-1, em
nenhum dos períodos analisados. Por outro lado, tanto a MT-II quanto a MT-III aumentaram a
atividade catalítica da COX-2 (Figura 1.4A), de forma significativa, em relação aos
respectivos grupos controles, desde a 1a até as 12a hora. Não houve diferença estatística entre
os efeitos das duas miotoxinas nos períodos de tempo estudados.
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Figura 1.4 Efeito da MT-II e MT-III sobre a atividade enzimática de COX-1 e 2 em leucócitos peritoneais.
Os animais foram injetados com a MT-II e MT-III i.p. (1 mg/kg) ou salina apirogênica (0,9%)
(Controle), em volume final de 1 mL. As células foram lisadas e as atividades enzimáticas de COX-1
e de COX-2 foram determinadas em diferentes intervalos de tempo (1, 3, 6, 12 h), por ensaio
colorimétrico, como descrito em Material e Métodos. Cada barra representa a média ± EPM de 4-5
animais. *p< 0,05 em relação aos controles. (ANOVA).
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1.4.5 Liberação de PGD2 e PGE2, a partir de macrófagos peritoneais isolados, induzida,
in vitro, pelas miotoxinas II e III e pela CB2
Para avaliar a liberação das PGD2 e E2, in vitro, macrófagos peritoneais, residentes,
isolados, foram incubados, em suspensão, por 1 a 6 h, com as MT-II ou III ou CB2 (6,5
µg/mL) ou meio de cultura apenas (RPMI) (Controle). A concentração das toxinas, ora
empregada, foi previamente testada quanto à citotoxicidade, pela análise da atividade da
lactato desidrogenase (LDH). Em períodos de até 6 h, esta concentração não alterou, de modo
significativo, a viabilidade celular (> 90% células viáveis) (dados não demonstrados).
As Figuras 1.5A e 1.5B mostram que os macrófagos controles, incubados apenas com
RPMI (Controle), apresentaram uma liberação média de 192±30 pg/mL de PGD2 e de
3463±215 pg/mL de PGE2, ao longo do período estudado. Após a incubação das células com
a MT-II, os níveis de PGD2 foram aumentados, de modo significativo, em cerca de 650 %,
entre a 1a e a 6a hora. A partir das 3 horas, a incubação com a MT-III e CB2 causou aumento
significativo da produção desse prostanóide, em relação ao controle. Na 6ª hora, o aumento de
PGD2 foi da ordem de 450% e 621%, respectivamente. Na primeira hora, tanto a MT-III
quanto a CB2 não modificaram o nível de PGD2, se comparado ao controle. Figura 1.5B
mostra que tanto a MT-II quanto a MT-III aumentaram significativamente a concentração de
PGE2, em percentuais médios de 725% e 500%, respectivamente, entre 1 e 6 horas de
incubação, em comparação aos controles. A CB2 causou aumento significativo da
concentração de PGE2, entre a 3a e 6a hora de incubação, máximo na 6a h (804% de aumento).
Na 1a hora de incubação, a concentração da PGE2, liberada pela MT-II, foi significativamente
maior do que a induzida pela MT-III e CB2.
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Figura 1.5 Liberação de PGD2 e PGE2 induzida pelas MT-II, MT-III e CB2 em macrófagos residentes em
cultura. Macrófagos peritoneais isolados (1x106 células/ 1mL RPMI) foram incubados, em
suspensão, com a MT-II ou a MT-III ou a CB2 (6,5 µg/ mL) ou meio de cultura apenas (Controle),
por 1, 3, 6 horas, a 37°C e 5% de CO2. As concentrações de PGD2 (A) e PGE2 (B) foram avaliadas
por EIA, como descrito em Material e Métodos, nos sobrenadantes das culturas. Os dados
representam a média ± E.P.M. de 4-5 animais. *p< 0,05 em relação aos controles. #p< 0,05 em
relação à CB2 3 h. ()p< 0,05 em relação à MT-III 1 h. φp< 0,05 em relação à CB2 6 h. (ANOVA).
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1.4.6 Efeitos das MT-II e MT-III na expressão de COX-2 e COX-1 em macrófagos
peritoneais residentes, isolados
A expressão da COX-1 e da COX-2 foi analisada em macrófagos peritoneais
residentes, isolados e incubados em suspensão, com a MT-II ou a MT-III ou apenas em meio
de cultura (RPMI) (Controle), por 1, 3, 4,5 e 6 h. Ensaios preliminares, realizados com
macrófagos elicitados ou residentes, aderidos a placas de Petri, mostraram que o fenômeno de
aderência dos macrófagos às placas per se, estimulou, de modo marcante, a expressão da
COX-2 pelos macrófagos, o que inviabilizaria a observação de um eventual efeito
estimulatório dos agentes em estudo (dados não demonstrados). Estas observações estão de
acordo com TORDJMAN et al., (1995). Por este motivo, optou-se por estudos com
macrófagos residentes, em suspensão, pois, neste protocolo, o fenômeno é menor.
A Figura 1.6A demonstra as bandas imunoreativas para COX-1 e/ou COX-2, obtidas
em células controles ou incubadas com as MT-II ou MT-III. A análise densitométrica, das
bandas obtidas, revelou que as células controles expressaram a COX-1, em todos os períodos
de tempo analisados e não apresentaram um padrão significativo de expressão de COX-2.
Após a incubação das células com a MT-II ou a MT-III, não houve alteração nas intensidades
das bandas correspondentes à COX-1, em todos os períodos de tempo analisados (dados não
demonstrados). Por outro lado, como mostra a Figura 1.6B, houve aumento significativo das
intensidades das bandas de COX-2 entre a 3a e 6a h, máximo entre 3 e 4,5 h, em comparação
aos controles, com aumentos percentuais médios de 254% e 520%, para a MT-II e MT-III,
respectivamente. O efeito da MT-III foi significativamente maior do que o da MT-II, no
período de máxima indução correspondente a 3 e 4,5 h. Na 1a de incubação com as
miotoxinas, não houve diferença na expressão da COX-2, em relação aos controles.
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Figura 1.6 Efeitos das MT-II e -III na expressão protéica de COX-1 e -2, por macrófagos peritoneais
residentes isolados. Macrófagos peritoneais isolados (1x106 células/ 1mL RPMI) foram incubados,
em suspensão, com as MT-II ou MT-III (6,5 µg/ mL) ou meio de cultura apenas (Controle), por 1, 3,
4,5 e 6 horas, a 37°C e 5% de CO2. (A): Western blot com anticorpo monoclonal anti-COX-1
(1:2000); anti-COX-2 (1:2500) e anticorpo monoclonal anti-β-actina (1:2000), representativo (n=3)
de amostras de homogenatos de leucócitos peritoneais. (B): Quantificação, por densitometria, das
bandas de COX-2 normalizadas a partir das bandas de β-actina. Os dados representam a média ±
E.P.M. de 4-5 animais. *p< 0,05 em relação aos controles. #p< 0,05 em relação à MT-II 3 h. φp<
0,05 em relação à MT-II 4,5 h. ()p< 0,05 em relação à MT-III 1 h. (ANOVA).
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1.4.7 Efeito da CB2 na expressão de COX-2 e COX-1 em macrófagos peritoneais
residentes, isolados
A expressão da COX-1 e da COX-2 foi analisada em macrófagos, isolados e
incubados em suspensão, com a CB2 ou apenas com meio de cultura (RPMI) (Controle), por
1, 3, e 6 h. A Figura 1.7A demonstra as bandas imunoreativas para COX-1 e COX-2, obtidas
em células controles ou incubadas com a MT-II ou MT-III. A análise densitométrica, das
bandas obtidas, revelou que as células controles expressaram a COX-1, em todos os períodos
de tempo analisados (Figura 1.7B) e não apresentaram um padrão significativo de expressão
de COX-2 (dados não demonstrados). Após a incubação das células com a CB2, por 1, 3 ou 6
h não foi observada a expressão de COX-2, em comparação aos controles (dados não
demonstrados). Em relação à COX-1, a Figura 1.7B demonstra que não houve diferença
significativa, na expressão dessa isoforma, entre os grupos, em entre todos os períodos de
tempo analisados.
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Figura 1.7 Efeito da CB2 na expressão protéica de COX-1 e -2 por macrófagos peritoneais residentes
isolados. Macrófagos peritoneais isolados (1x106 células/ 1mL RPMI) foram incubados, em
suspensão, com a CB2 (6,5 µg/ mL) ou meio de cultura apenas (Controle), por 1, 3, 6 horas, a 37°C e
5% de CO2. (A): Western blot com anticorpo monoclonal anti-COX-1 (1:2000); anti-COX-2 (1:2500)
e anticorpo monoclonal anti-β-actina (1:2000), representativo (n=3) de amostras de homogenatos de
leucócitos peritoneais. (B): Quantificação, por densitometria, das bandas de COX-1 normalizadas a
partir das bandas de β-actina. (ANOVA).
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1.4.8 Efeito do AACOCF3 e PACOCF3 na produção de PGD2 e PGE2, por macrófagos
isolados, induzida pelas MT-II ou -III ou CB2 in vitro
Para analisar a participação das cFLA2 e iFLA2, na liberação de PGE2 e PGD2,
estimulada pelas MT-II ou MT-III ou CB2, os macrófagos foram incubados com inibidores
específicos de fosfolipases A2 intracelulares. As concentrações dos inibidores AACOCF3 (20
µM) e PACOCF3 (4 µM), utilizadas neste estudo, foram baseadas na literatura (MARSHALL
et al., 1997; ACKERMANN et al., 1995).
Como mostram as Figuras 1.8A e 1.8B, em macrófagos, incubados com o veículo ou
com os inibidores apenas (controles não estimulados), por 6 h, a produção média de PGD2 foi
de 82±5,68 pg/mL e de PGE2 foi de 283,41±66,82 pg/mL. Estas concentrações de
prostaglandinas foram significativamente aumentadas após a incubação das células com a
MT-II (controle MT-II) ou com a MT-III (controle MT-III) ou com a CB2 (controle CB2) na
presença do veículo. Quando as células foram incubadas com o composto AACOCF3,
inibidor de FLA2 citosólica, por 2 horas e estimuladas com a MT-II, por 6 h, houve uma
diminuição significativa da liberação de PGD2 e PGE2, em cerca de 40% e 37,5%,
respectivamente, em relação ao controle estimulado. A incubação, por 6 h, das células com a
MT-III, na presença do AACOCF3, também causou a diminuição, significativa, dos níveis de
PGD2 e PGE2 liberadas, em 43% e 56,67%, respectivamente. Não houve diferença
estatisticamente significativa entre as duas miotoxinas, quanto à liberação das prostaglandinas
PGD2 e PGE2, sob efeito do inibidor de cFLA2. No entanto, a incubação das células com a
CB2, na presença de AACOCF3, não alterou a produção de PGD2 e PGE2, em comparação
aos controles estimulados. A incubação dos macrófagos com o composto PACOCF3, inibidor
da FLA2 independente de cálcio, não alterou a produção dos prostanóides, induzida pelas três
toxinas, quando comparadas aos respectivos controles MT-II ou MT-III ou CB2.

Resultados (Capítulo 1)_____________________________________________________ 71

PGD 2 ((pg/mL)
/ )

800

Controle veículo

A

1000

Controle

*
* *

600

MT-II (6,5 µg/mL)
MT-III (6,5 µg/mL)

*

*

CB2 (6,5 µg/mL)

# +

*

* *

*

400
200
0

30000

B

PGE2 (pg/mL)
/mL)

*

*

*

20000

*

*
10000

*

*

#

*

+

*
0
veículo

AACOCF3

PACOCF3

Figura 1.8 Efeito do AACOCF3 e PACOCF3 sobre a produção de PGD2 e PGE2 por macrófagos
residentes, induzida pelas MT-II, MT-III e CB2. Uma alíquota de macrófagos peritoneais
isolados, 1x106 células/ 1mL, foi incubada em suspensão com meio de cultura (RPMI), contendo
MT-II ou MT-III ou CB2 (6,5 µg/ mL) a 37°C e 5% de CO2, ou DMSO apenas (controle veículo).
AACOCF3 (20 µM) ou PACOCF3 (4 µM) foram adicionados às células, 2 h antes das MT-II, MT-III
e CB2, ou apenas ao meio de incubação (controle). As concentrações de PGD2 (A) e PGE2 (B) foram
avaliadas por EIA, em sobrenadantes do meio de cultura, coletados após 6 h das incubações. Os
dados representam a média ± E.P.M. de 4 animais. *p< 0,05 em relação aos controles. #p< 0,05 em
relação à MT-II/veículo. +p< 0,05 em relação à MT-III/veículo. (ANOVA).
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1.4.9 Efeito do AACOCF3 e PACOCF3 na expressão de COX-2, por macrófagos
isolados, induzida pelas MT-II e -III
Para analisar a participação das cFLA2 e iFLA2, na expressão de COX-2 induzidas
pelas MT-II e -III em macrófagos isolados, foram realizados experimentos in vitro, na
vigência de ação dos inibidores AACOCF3 (20 µM) e PACOCF3 (4 µM).
As figuras 1.9A e 1.9B mostram as bandas imunoreativas para a COX-2, obtidas nos
diferentes protocolos experimentais. As Figuras 1.9C e 1.9D representam a análise
densitométrica das bandas obtidas. Nestas, pode-se verificar a expressão irrelevante de COX2 em homogenatos de macrófagos incubados apenas com o veículo (controle não estimulado).
A expressão de COX-2 foi significativamente aumentada, após a incubação das células com
MT-II (controle MT-II) ou MT-III (controle MT-III), na presença do veículo. A incubação
das células com o composto AACOCF3 ou com PACOCF3, 2 h antes do estímulo com a MTII ou a MT-III, não alterou a expressão de COX-2, induzida pelas miotoxinas.
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Figura 1.9 Efeito do AACOCF3 e PACOCF3 na expressão de COX-2 por macrófagos residentes, induzida
pela MT-II e MT-III. AACOCF3 (20 µM) ou PACOCF3 (4 µM) ou DMSO apenas (controle
veículo) foram adicionados a suspensões de macrófagos (1x 106 / 1mL), 2 h antes da adição de MT-II
ou MT-III (6,5 µg/ mL), a 37°C e 5% de CO2. Após 6 h de incubação com as toxinas, determinou-se
a expressão de COX-2 por western blot. (A e B): Western blot representativo (n=4) de COX-2 e βactina, efetuado em homogenatos de células, na presença de anticorpos monoclonais específicos. (C e
D): Quantificação, por densitometria das bandas de COX-2, normalizadas a partir das bandas de βactina. *p< 0,05 em relação aos controles. (ANOVA).
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1.4.10 Efeito do composto TPCK e SN50 na expressão de COX-2, induzida pelas MT-II
e MT-III em macrófagos isolados
Para avaliar a participação do fator NF-κB, na expressão de COX-2, induzida pelas
MT-II e -III, em macrófagos isolados, foram realizados experimentos in vitro, na vigência da
ação de inibidores específicos deste fator de transcrição. Preliminarmente, foram realizados
ensaios para a avaliação do efeito dos compostos TPCK e SN50 sobre a viabilidade dos
macrófagos, pela liberação de LDH e pela redução do MTT, nas condições experimentais
deste estudo. A partir dos resultados obtidos, a concentração definida para o TPCK foi de 2,5
µM e para o SN50, a 50 µg/mL. Nestas concentrações, estes compostos não causaram
alterações significativas na viabilidade celular (> 90% células viáveis) (dados não
demonstrados).
As Figuras 1.10A e 1.10B mostram as bandas imunoreativas para COX-1 e COX-2,
obtidas em homogenatos de macrófagos, sob os diferentes protocolos de incubação utilizados.
A análise densitométrica, apresentada nas Figuras 10C e 10D, mostra a expressão de COX-2
em baixa intensidade, em macrófagos incubados apenas com veículos ou com os compostos
TPCK ou SN50 somente (controle não estimulado). A expressão de COX-2 foi
significativamente aumentada após a incubação das células com a MT-II (controle MT-II) ou
com a MT-III (controle MT-III), na presença dos veículos do TPCK ou do SN50. A adição do
TPCK, inibidor da ativação do NF-κB, ao meio de incubação, 30 minutos antes da
estimulação das células com MT-II, por 4 h, causou uma redução de 72% da expressão de
COX-2, significativa em relação ao controle MT-II (Figuras 1.10A e 1.10C). Quando os
macrófagos foram estimulados com MT-III, na presença de TPCK, ocorreu supressão da
expressão protéica da COX-2 (Figuras 1.10A e 1.10B). A incubação das células com SN50,
inibidor da translocação do NF-κB ativo para o núcleo, por 30 minutos, antes das miotoxinas,
reduziu, significativamente, a expressão da COX-2, induzida pelas MT-II e MT-III, em 53% e
47,6%, respectivamente, de modo estatisticamente significativo em relação aos controles
(Figuras 1.10B e 1.10D).
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Figura 1.10 Efeito do TPCK e SN50 na expressão de COX-2 por macrófagos peritoneais
residentes, induzida pelas MT-II e MT-III. O TPCK (2,5 µM) ou o SN50 (50 µg/mL)
ou RPMI (Controle RPMI) foram adicionados a suspensões de macrófagos (1x 106 /
1mL), 30 minutos antes da adição de MT-II ou MT-III (6,5 µg/ mL), a 37°C e 5% de
CO2. Após 4 h de incubação com as toxinas, determinou-se a expressão de COX-2 por
western blot. (A e B): Western blot representativo (n=4) de COX-2 e β-actina, efetuado
em homogenatos de células, na presença de anticorpos monoclonais específicos. (C e
D): Quantificação, por densitometria, das bandas de COX-2 normalizadas a partir das
bandas de β-actina. *p< 0,05 em relação ao controle/MT-II/veículo. #p< 0,05 em relação ao
controle/MT-III/veículo. (ANOVA).
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1.5 DISCUSSÃO
As fosfolipases A2 secretadas, do grupo IIA, ao qual pertencem FLA2s de serpentes
Viperidae, são reconhecidas como elementos importantes do processo inflamatório, por
favorecerem a produção de prostanóides, pela capacidade de liberarem ácido araquidônico
(PRUZANSKI e VADAS, 1991). No entanto, os efeitos destas proteínas, sobre outras etapas
das vias biossintéticas de prostanóides, são pouco conhecidos.
No presente trabalho, foi investigada, inicialmente, a capacidade das sFLA2s, MT-II,
MT-III e CB2, induzirem a liberação de prostaglandinas in vivo. Os resultados demonstraram
que as três sFLA2s induziram a liberação de PGD2 e de PGE2, no exsudato peritoneal. Estes
dados estão em concordância com a literatura, que demonstra que as miotoxinas MT-II e MTIII liberarem outros eicosanóides in vivo, como a tromboxana A2 (TXA2) e o leucotrieno B4
(LTB4) (ZULIANI et al. 2005a) e que uma sFLA2 do veneno de Crotalus durissus terrificus
libera LTB4, lipoxina e PGE2 (SAMPAIO et al. 2006). Da mesma forma, a ação, de FLA2s
secretadas, humanas, em induzirem a produção de prostaglandinas foi demonstrada,
anteriormente, em diferentes modelos experimentais in vitro (HARA et al., 1991;
MURAKAMI et al.,1991; PFEILSCHIFTER et al., 1993). No entanto, esta é a primeira
demonstração da ação estimulatória de sFLA2s de venenos e de sFLA2s do grupo IIA, de um
modo geral, sobre a produção de PGD2 e de PGE2 in vivo e o perfil temporal deste efeito. Os
dados indicaram também, que a atividade catalítica das toxinas avaliadas não é importante
para a indução destes prostanóides, visto que a MT-II, enzimaticamente inativa, causou efeito
semelhante ao da MT-III e da CB2. Embora não tenham sido realizados ensaios
farmacológicos para estudo da relação dose-efeito, os dados ora obtidos evidenciaram a maior
capacidade da CB2, uma proteína com atividade neurotóxica, desencadear a produção de
prostaglandinas, em relação às miotoxinas MT-II e -III. No caso da PGE2, em dose quatro
vezes menor que a CB2 induziu uma produção três vezes maior deste prostanóide, em relação
às outras sFLA2s estudadas. Esse fato pode ser explicado, pela alta atividade enzimática
apresentada pelas sFLA2s, isoladas do veneno de Crotalus durissus terrificus, quando
comparadas às miotoxinas isoladas do veneno de B. asper (ROSEMBERG, 1997). Por outro
lado, cabe ressaltar que a dose de CB2, empregada neste estudo, deve-se à baixa DL50 desta
toxina (0,54 mg/kg) (RUBSAMEN et al., 1971).
Em adição, os resultados obtidos demonstraram que a liberação de PGD2 e PGE2, sob
ação das três sFLA2s, apresentou um perfil temporal distinto, com uma liberação rápida e de

Discussão (Capítulo 1)_____________________________________________________

76

curta duração da PGD2 e liberação contínua de PGE2. Os fatores responsáveis por essa
variação não foram investigados neste estudo. Contudo, é possível sugerir que os mastócitos
tenham sido uma fonte importante de PGD2, no presente modelo experimental. A
desgranulação de mastócitos, por várias sFLA2s, isoladas de venenos de serpentes, foi
demonstrada em estudos in vivo (CIRINO et al., 1989; MORENO et al., 1992; LANDUCCI et
al., 1998) e in vitro (LAU e ROCHE, 1997). Portanto, um efeito das sFLA2s, ora estudadas,
sobre mastócitos, poderia explicar a liberação rápida e intensa deste mediador. Ainda, no caso
das MT-II e -III, um efeito regulatório do TNF-α, citocina também liberada por estas
miotoxinas (ZULIANI et al., 2005a), pode ter contribuído para o rápido decaimento dos níveis
de PGD2, na cavidade peritoneal, uma vez que o efeito inibitório do TNF-α, sobre a produção
de PGD2, foi descrito (FOURNIER et al., 1997). De outra parte, um dado curioso da CB2,
diferentemente das MT-II e -III, é ter promovido um segundo pico de liberação de PGD2. Uma
vez que a CB2, mas não as miotoxinas, promoveu, neste período, uma intensa migração de
células mononucleares (dados não demonstrados), com predominância de macrófagos, estas
células recrutadas podem estar relacionadas ao segundo pico de produção de PGD2. No
entanto, essas hipóteses necessitam serem investigadas.
Com relação à PGE2, as miotoxinas promoveram a sua rápida liberação, enquanto a
CB2 exerceu ação apenas após a 3a h de sua administração. Por outro lado, enquanto os
efeitos da MT-III e da CB2 foram contínuos, embora de diferentes magnitudes, o efeito da
MT-II foi interrompido entre 3 e 6 h. Os fatores responsáveis por esta diferença de perfil
temporal, entre as sFLA2s, não foram investigados. No entanto, a natureza catalítica, da MTIII e da CB2, pode ter favorecido a produção contínua de PGE2.
As PGE2 e a PGD2 têm ação vasodilatadora e a PGE2 pode potenciar o aumento da
permeabilidade vascular, promovido por alguns mediadores deste fenômeno, com conseqüente
formação de edema (GERRITSEN, 1996). Uma vez que as MT-II, MT-III e as sFLA2s,
isoladas do veneno de Crotalus durissus terrificus, induzem, experimentalmente, resposta
edematogênica e promovem o aumento da permeabilidade vascular (CHAVES et al., 1998;
LANDUCCI et al., 2000a; CÂMARA et al., 2003; ZULIANI et al., 2005a), é possível sugerir
que a PGD2 e a PGE2 estejam envolvidas nesses efeitos. Porém, o papel das prostaglandinas
em processos inflamatórios não depende somente dos seus níveis de concentração no foco de
lesão e de sua interação com outros

mediadores liberados, mas também do perfil de

receptores, presentes em leucócitos e células adjacentes e das respectivas vias de sinalização
(TILLEY et al., 2001). Assim, a partir do conhecimento de que as prostaglandinas E2 e D2,
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liberadas pela ação das sFLA2s, aqui estudadas, podem ligar-se a uma variedade de receptores
e desencadear eventos inflamatórios ou não, estudos futuros deverão mostrar a contribuição
desses mediadores para os efeitos dessas sFLA2s.
Os estudos desenvolvidos a seguir, demonstraram que tanto a MT-II quanto a MT-III
foram capazes de induzir a expressão de COX-2, sem alterarem os níveis de COX-1, em
leucócitos recrutados para a cavidade peritoneal de camundongos. O efeito da MT-II foi
consistente, entre 1 e 12 horas de sua injeção e o da MT-III, entre 3 e 12 h. Neste caso,
também, a atividade catalítica de sFLA2 não foi essencial para o efeito desencadeado.
ZULIANI et al., (2005a) demonstraram que MT-II e MT-II liberam IL-1, IL-6 e o TNF-α in
vivo. Uma vez que estas citocinas induzem a expressão de COX-2, em processos inflamatórios
(JACOBS et al., 1994; BARRIOS-RODILES, 1998; ASANO et al., 1997; DIAZ et al., 1998),
é possível supor que esses mediadores estejam envolvidos nos efeitos estimulantes das duas
miotoxinas, quanto à expressão desta isoforma. Adicionalmente, verificou-se que a proteína
recém sintetizada, COX-2, estava funcionalmente ativa, pois a atividade catalítica desta
enzima foi detectada em todos os períodos referentes à sua expressão. Nestes períodos, porém,
não foi observada qualquer alteração da atividade catalítica basal da COX-1. Além disso, a
atividade enzimática da COX-2 apresentou uma correlação temporal com o aumento dos
níveis de prostaglandinas, nos lavados peritoneais, sugerindo que esta seja a principal isoforma
responsável pela produção destes mediadores, induzida pelas miotoxinas, especialmente a de
PGE2. No entanto, a contribuição da COX-1 não pode ser descartada, em períodos anteriores
aos 60 minutos, pois esta isoforma também pode ser importante para a produção de
prostaglandinas em processos inflamatórios (LANGENBACH et al.; 1995; REDDY et al.,
1999; WALLACE et al., 1998,1999; OCHI e GOTO, 2002). Nesse sentido, as evidências
apontam que, durante a inflamação, as COX-1 e -2 regulam diferentes fases da biossíntese de
prostanóides e não exercem funções sobrepostas (NARABA et al., 1998; REDDY et al.,
1999). A despeito dessas informações, está claro que o papel de cada isoforma, nos efeitos da
MT-II e MT-III, para a produção de prostaglandinas será definido somente após estudos que
utilizem tratamentos farmacológicos, com os inibidores seletivos de COX-1 e de COX-2.
A CB2, por sua vez, não foi capaz de induzir a expressão COX-2 e não alterou os
níveis de expressão protéica da COX-1, nos períodos avaliados. Este dado é curioso, dada a
intensa produção das prostaglandinas D2 e E2, induzida por esta sFLA2. Neste caso, é bastante
provável que a COX-1 seja a isoforma responsável pela produção destas prostaglandinas.
Estudos adicionais, sobre a atividade da COX-1, são necessários para a verificação desta
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hipótese. Chisari et al. (1998) demonstraram que uma sFLA2, isolada do veneno de Crotalus
durissus terrificus, cuja isoforma não foi informada, estimulou tanto vias endógenas de
controle negativo da resposta inflamatória (eixo hipotálamo-pituitária-adrenal), promovendo a
liberação de corticosteróides, quanto vias pró-inflamatórias, com a produção de uma citocina
inflamatória, o TNF-α, por células circulantes. Desse modo, é possível sugerir que este efeito
dual, quanto à inflamação, tenha ocorrido no presente estudo.
A seguir, com o intuito de detalhar os efeitos das três sFLA2s, foram realizados ensaios
in vitro, que avaliaram as suas ações sobre macrófagos peritoneais, isolados, quanto à
liberação de prostaglandinas. Os dados obtidos demonstraram que a MT-II, a MT-III e a CB2
exerceram um efeito direto sobre os macrófagos e acarretaram o aumento da produção de
PGD2 e PGE2 por estas células. Portanto, estes dados apontam os macrófagos como alvos
relevantes para essas toxinas, no modelo experimental in vivo. À semelhança dos resultados
obtidos in vivo, foram observadas algumas diferenças no perfil temporal da produção destas
prostaglandinas. No caso da PGD2 sob a ação da MT-II, os macrófagos responderam
rapidamente e sob o efeito das MT-III e CB2, mais tardiamente A ausência de atividade
catalítica, da MT-II, pode ter contribuído, de algum modo, para o desencadeamento de uma via
de sinalização mais específica para a produção imediata de PGD2, pelos macrófagos. Além
disso, estes dados favorecem uma melhor interpretação dos resultados in vivo e permitem
inferir que a produção inicial de PGD2 in vivo, deva-se a uma ação das MT-III e CB2, em
mastócitos. No caso da MT-II e MT-III, a presença de PGD2 em períodos tardios de incubação,
pode ter decorrido de efeito cumulativo, em função da estimulação constante pelas miotoxinas.
Em relação à produção de PGE2, os dados in vitro demonstraram que a ação das MT-II e MTIII foi mais rápida do que a da CB2, sendo que a MT-II foi mais potente que a MT-III. Os
mecanismos responsáveis por estas diferenças não foram investigados.
O passo seguinte, deste estudo, foi investigar o efeito das toxinas em macrófagos
isolados, quanto à expressão de ciclooxigenases. Os resultados obtidos demonstraram que a
MT-II e a MT-III induziram a expressão de COX-2, em macrófagos residentes isolados, sem
afetar a expressão protéica de COX-1. Estes dados indicam uma ação estimulante e direta das
miotoxinas, em macrófagos, e sugerem que estas células constituem um alvo importante para
as sFLA2s. Portanto, é plausível supor que o efeito in vivo dessas sFLA2s, sobre a COX-2,
deva-se, em parte, à sua ação sobre os macrófagos residentes, e que esta isoforma seja
relevante para a produção de prostaglandinas in vivo.
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Em apoio aos dados deste estudo, a literatura mostra que as sFLA2s de mamíferos, dos
grupos IIA e V, quando associadas a citocinas, induzem a expressão de COX-2, por mastócitos
(TADA et al., 1998), monócitos (HERNANDEZ et al., 2002) e células sinoviais (BIDGOOD
et al., 2000). Além disso, TADA et al., (1998), demonstraram que mutações, efetuadas no sítio
catalítico, mantiveram a capacidade das sFLA2s induzirem a expressão de COX-2, em
mastócitos isolados de ratos. No entanto, o presente estudo mostra, pela primeira vez, que
sFLA2s, do grupo IIA, de venenos de serpentes, podem estimular diretamente a expressão de
COX-2, em macrófagos.
Em contrapartida, a CB2 não foi capaz de induzir a expressão de COX-2 em
macrófagos isolados e não alterou os níveis constitutivos de expressão de COX-1. Estes dados
corroboram aqueles obtidos in vivo e sugerem que um aumento da atividade da COX-1 esteja
envolvido no incremento da produção de prostaglandinas in vitro. A partir desse
conhecimento, é possível sugerir que sFLA2s de um mesmo grupo estimulam a biosíntese de
prostaglandinas por mecanismos distintos.
A existência de uma interação funcional entre FLA2s secretadas e FLA2s intracelulares
(cFLA2 e iFLA2), através de feedback positivo, na resposta celular a diversos mediadores e
agentes inflamatórios, está bem descrita (THOMMENSEN et al., 1998; ANTHONSEN et al.,
2001; CHAKRABORTI, 2003; BALSINDE et al., 1998). No presente estudo, verificou-se
que o composto AACOCF3, inibidor da cFLA2 (MARSHALL et al., 1997), reduziu
significativamente a produção de PGE2 e PGD2, induzida pelas duas miotoxinas, mas não pela
CB2. Por outro lado, o PACOCF3, um inibidor da FLA2 independente de cálcio (iFLA2)
(ACKERMANN et al., 1995), não alterou a produção desses mediadores, nas mesmas
condições experimentais. Estes dados sugerem que cFLA2, mas não a iFLA2, seja relevante
para a produção de prostanóides, induzida pelas MT-II e MT-III. Por outro lado, tanto a
cFLA2 quanto a iFLA2 não são essenciais para a liberação de prostaglandinas, produzidas pela
ação da CB2.
A cFLA2 é capaz de ativar o NF-κB, um fator de transcrição importante para a
expressão de COX-2 (ANTHONSEN et al., 2001; LESLIE, 2004). Assim sendo, avaliou-se o
efeito dos antagonistas de cFLA2 e da iFLA2 na expressão de COX-2, induzida pelas MT-II e
MT-III. Os resultados demonstraram que os dois inibidores, empregados, não afetaram a
expressão de COX-2. Desse modo, é possível sugerir que a contribuição da cFLA2, para a
produção de prostaglandinas, causada pelas sFLA2s do veneno botrópico, deve decorrer, ao
menos em parte, de sua capacidade de disponibilizar o ácido araquidônico (AA) para as
ciclooxigenases. Em apoio a esta hipótese, a literatura mostra que as cFLA2s, especialmente a
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cFLA2α, do grupo IV e as sFLA2s 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). A atividade da
iFLA2 tem sido relacionada, principalmente, ao fornecimento de AA para a remodelagem e
manutenção de membranas celulares (MURAKAMI et al., 1998; 2000; BALSINDE et al.,
1995). Portanto, a ausência de efeito do composto PACOCF3, sobre os parâmetros ora
avaliados, tem subsídios.
Os elementos transducionais, recrutados pelas duas miotoxinas, para a ativação da
cFLA2, não foram investigados neste estudo. A cFLA2 é expressa constitutivamente e sua
atividade catalítica é positivamente regulada por fosforilação, realizada por quinases ativadas
por mitógeno (MAPKs) e cálcio. Ainda, a expressão desta enzima pode ser induzida por
citocinas inflamatórias como o TNF-α e a IL-1β (CLARK et al., 1995; LIN et al., 1992). A
partir destas informações e considerando que as MT-II e -III, em concentrações equivalentes
àquelas utilizadas neste estudo, induzem a liberação de TNF-α e IL-1β (ZULIANI et al.,
2005a) e que a MT-II induz o influxo de cálcio (MORA et al., 2006), pode-se sugerir que, na
presente condição experimental, estas citocinas participem do mecanismo de ativação da
cFLA2, pelas miotoxinas. Esta hipótese necessita ser investigada e não exclui uma possível
ativação das MAPKs, tanto pelo efeito da MT-II quanto da MT-III. Quanto à CB2, os dados
demonstraram que a ação desta sFLA2 é independente das FLA2s intracelulares investigadas.
Este fato poderia ser explicado pela alta atividade enzimática desta isoforma, que per se, deve
prover quantidades suficientes de substrato - AA - para a ciclooxigenase. Este resultado é
inédito e necessita ser investigado em maior detalhe.
A seguir, foram avaliados os mecanismos envolvidos na expressão de COX-2,
induzida pelas MT-II e MT-III. A literatura mostra que a expressão de COX-2 é dependente
da ativação transcripcional, induzida por mediadores pró-inflamatórios (WU, 2005). A região
promotora do gene da proteína de COX-2 é regulada por vários elementos transcripcionais,
como o CREB, AP2, SP1, NF-IL6 e NF-κB (YAMAMOTO et al., 1995; SCHMEDTJE, et
al., 1997; D`AQUISTO et al., 1997; ABATE e SCHRÖDER, 1998). Dentre estes elementos,
o NF-IL6 e o NF-κB regulam positivamente a transcrição do gene de COX-2 (YAMAMOTO,
et al., 1995). O fator de transcrição nuclear κB (NF-κB) é o principal fator de transcrição
envolvido a expressão da COX-2 e exerce um papel fundamental em respostas imunológicas
e inflamatórias (WU et al., 2003). Além disso, o NF-κB regula outros genes, que codificam
outras proteínas que participam de processos inflamatórios (BARNES e KARIN, 1997).
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O NF-κB consiste de um homo ou heterodímero, formado por subunidades
polipeptídicas, da família NF-κB/Rel, como o p50, p65, c-Rel e RelB. Este fator de
transcrição encontra-se no citoplasma celular, ligado a proteínas inibitórias, da família IκB
(LIN et al., 1995; POLIGONE e BALDWIN, 2001). A partir de ativação celular, iniciam-se
vias de sinalização, que levam à fosforilação das moléculas de IκB, por quinases específicas.
Estas últimas levam à dissociação do complexo NF-κB/IκB, acarretando a liberação do fator
de transcrição ativo. Nesta forma, este fator migra para o núcleo, liga-se a elementos
importantes da região promotora do DNA e ativa a transcrição de vários genes envolvidos na
inflamação (BALDWIN, 2001; VERMA, 2004; VIATOUR et al., 2005).
Tendo como base este conhecimento, o efeito de inibidores de NF-κB, na expressão de
COX-2, induzida pelas MT-II e -III, foi avaliado em macrófagos residentes, isolados, com o
intuito de esclarecer uma via de transdução estimulada pelas miotoxinas. Os dados obtidos
demonstraram que o TPCK, um inibidor da ativação do NF-κB, diminuiu a expressão de
COX-2, induzida pela MT-II e bloqueou a expressão induzida pela MT-III. Estes resultados
indicam que o fator de transcrição NF-κB participa da sinalização, estimulada pelas duas
sFLA2s de veneno, que promove a transcrição do gene da enzima COX-2. No entanto, os
mecanismos da ativação do NF-κB, pelas MT-II e -III, que resultam na expressão de COX-2,
não foram esclarecidos e serão investigados em futuro próximo. Este resultado indica que o
NF-κB está envolvido na indução de COX-2, por estas miotoxinas. O TPCK impede a
fosforilação de IκB-α e, consequentemente, a liberação do fator de transcrição ativo, por
inibir as proteínas C quinase, adenilato ciclase e a proteína quinase-dependente de AMP
cíclico, importantes para a fosforilação do IκB (KUPFER et al., 1979; SOLOMON et al.,
1985; NEEDHAM e HOUSLAY, 1988; GRISCAVAGE et al., 1996). Assim sendo, é
possível sugerir que, para a ativação do NF-κB, as MT-II e -III favoreçam a descomplexação
do fator de transcrição do seu inibidor, por meio de ações sobre a cascata de quinases que
fosforilam o IκB.
Para confirmar a participação do NF-κB, na indução de COX-2 pelas MT-II e MT-III,
foi utilizado o inibidor SN50. Este peptídeo, por competição, impede a translocação do NFκB, ativado, para o núcleo, por conter uma seqüência de aminoácidos semelhante à “seqüência
de localização nuclear” (NLS), da subunidade p50 desse fator de transcrição (LIN et al.,
1995). Como esperado, o SN50 reduziu, de modo marcado, a expressão protéica da COX-2,
confirmando a participação do NF-κB no efeito das duas miotoxinas. O fato deste inibidor não
ter abolido o efeito da MT-III, como o TPCK o fez, pode ser explicado pela existência de
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moléculas de NF-κB, contendo subunidades diferentes do p50, não antagonizadas pelo
peptídeo. Estes outros dímeros podem ter migrado para o núcleo e induzido alguma expressão
de COX-2. Estes resultados confirmam que as duas miotoxinas induzem a expressão protéica
de COX-2, por mecanismo dependente do NF-κB. Em apoio a esses resultados, estão os
resultados de BAEK et al. (2001), demonstrando que uma fosfolipase A2 secretada, humana,
recombinante, do grupo IIA, induziu a expressão da óxido nítrico sintase induzível (iNOS), em
linhagem de macrófagos, por ativação da via do NF-κB. Até onde se pode verificar, esta é a
primeira demonstração da participação da via do NF-κB na expressão de ciclooxigenases
induzida por FLA2s secretadas, tanto de venenos quanto de mamíferos.
De outra parte, considerando que a MT-II é destituída de atividade enzimática e que o
composto AACOCF3 não inibiu o efeito das duas sFLA2s, quanto à expressão de COX-2, a
produção de AA não parece ser relevante para o desencadeamento das ações estimulantes da
MT-II ou MT-III, na via do NF-κB e expressão de COX-2. A perturbação de membranas
celulares, via interação com receptores específicos, ou não, para o desencadeamento da
sinalização intracelular, responsável pelos efeitos das duas miotoxinas, é uma hipótese
provável, que deverá ser investigada. Segundo KINI e EVANS (1989; 1995), em mecanismos
independentes de atividade catalítica, a ligação das sFLA2s às regiões aceptoras, pode causar o
efeito farmacológico, a partir de ações do tipo agonista ou antagonista ou por interferência na
interação das proteínas alvo com seus ligantes fisiológicos. Em mecanismos dependentes da
atividade enzimática, tanto a hidrólise de fosfolipídios quanto a liberação de produtos, como
ácidos graxos livres, podem causar o efeito farmacológico; a atividade catalítica pode causar
alterações da membrana celular e afetar a natureza de interação proteína-membrana,
particularmente, em sítios aceptores (proteínas alvo). No entanto, alguns efeitos
farmacológicos devem-se a combinações de ambos os mecanismos, enzimático e não
enzimático (KINI e EVANS, 1995) e este fato deve ser considerado na interpretação dos
efeitos das MT-III e CB2.
Em conjunto, os dados ora obtidos demonstraram as sFLA2s MT-II, MT-III e CB2
induzem a liberação de PGE2 e PGD2 in vivo e in vitro. As MT-II e MT-III, mas não a CB2,
são capazes de induzirem a expressão de COX-2 ativa in vivo e, por ação direta sobre
macrófagos isolados, in vitro, sugerindo que a COX-2 seja relevante para a produção de
prostanóides induzida pelas duas miotoxinas. O fato da MT-II ser destituída de atividade
enzimática sugere que a atividade catalítica das miotoxinas não seja relevante para esses
efeitos. Ainda, a indução da expressão de COX-2, pelas MT-II e MT-III, ocorre por um
mecanismo dependente do NF-κB, mas não da cFLA ou da iFLA2. Estes efeitos devem-se, ao
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menos em parte, a uma ação direta dessas sFLA2s sobre macrófagos. Por outro lado, a cFLA2
é importante para a formação de prostanóides, induzida pela MT-II e MT-III, mas não pela
CB2. A diferença funcional, observada entre as MT-II, MT-III e CB2 pode decorrer da
diferença estrutural entre estas proteínas, embora apresentem similaridade entre 40 e 70%,
quanto às seqüências de aminoácidos.
Os dados aqui apresentados são inéditos e permitem o melhor conhecimento dos
mecanismos de ação das sFLA2s de venenos da família Viperidae e, em última análise, de
FLA2s secretadas, do grupo IIA. Em função do detalhamento de ações moleculares, as
sFLA2s, aqui investigadas, poderão constituir ferramentas úteis para o estudo de mecanismos
e funções celulares específicas e/ou de agentes antiinflamatórios.
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Figura 1.11 Esquema representativo de algumas vias de sinalização envolvidas na produção da
prostaglandina E2 e prostaglandina D2, por macrófagos estimulados pelas MT-II e a MTIII, isoladas do veneno de Bothrops asper e pela CB2, isolada do veneno de Crotalus durissus
terrificus.
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1.6 CONCLUSÕES

- A administração das sFLA2, MT-II, MT-III e CB2, na cavidade peritoneal de camundongos,
induz liberação de prostaglandina E2 e prostaglandina D2;

- A sFLA2, MT-II, MT-III e CB2 exercem ação direta sobre macrófagos, levando a liberação
de PGE2 e PGD2;

- A atividade catalítica das miotoxinas, não deve ser relevante para a indução destes efeitos;

- A MT-II e MT-III, mas não a CB2, induzem a expressão de COX-2, in vivo e in vitro, mas
não de COX-1;

- A cFLA2, mas não a iFLA2, contribui para a síntese de PGD2 e PGE2 induzidas pelas MT-II e
MT-III;

- A indução da expressão de COX-2, pelas miotoxinas MT-II e MT-III, ocorre por um
mecanismo dependente do NF-κB, mas não da cFLA2 e da iFLA2.

-A síntese de PGD2 e PGE2, pela CB2, ocorre por mecanismos independentes da cFLA2,
iFLA2 e COX-2.

Capítulo 2
Efeito do veneno da serpente Bothrops
asper sobre as ciclooxigenases e produção
de prostaglandinas
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2.1 INTRODUÇÃO
Os venenos de serpentes têm grande importância na clínica médica e na pesquisa
científica, uma vez que os acidentes ofídicos são, ainda, freqüentes e graves, particularmente
nas regiões tropicais do mundo (CHIPPAUX e GOYFFON, 1998).
As serpentes, responsáveis pelo maior número de acidentes ofídicos, na América
Latina, pertencem ao gênero Bothrops, da família Viperidae. Essas serpentes estão
distribuídas desde o México até a Argentina (HOGE e ROMANO-HOGE, 1978). No Brasil,
os envenenamentos, de maior ocorrência, são causados por serpentes Bothrops jararaca
(ROSENFELD, 1971) e, na América Central, por serpentes Bothrops asper (BOLANOS et
al., 1982).
Os venenos de serpentes do gênero Bothrops induzem, em geral, um quadro
fisiopatológico complexo, caracterizado por efeitos sistêmicos e reações locais imediatas. As
ações locais são caracterizadas por mionecrose, dor, edema, hemorragia e resposta
inflamatória intensa (ROSENFELD, 1971; GUTIÉRREZ e LOMONTE, 1985; 1989). Os
efeitos sistêmicos envolvem alterações da coagulação sangüínea e do sistema cardiovascular
(MANDELBAUM et al., 1982; AMARAL et al., 1985). O soro antibotrópico não neutraliza,
de modo eficaz, as reações locais, mesmo quando administrado logo após o acidente
(ROSENFELD, 1971; GUTIÉRREZ et al., 1981). Por este motivo, os estudos sobre os
mecanismos responsáveis pelos efeitos fisiopatológicos dos venenos e suas toxinas são
relevantes.
A patogênese dos efeitos locais e sistêmicos, induzidos pelo veneno de B. asper, tem
sido investigada. Várias toxinas, presentes neste veneno, agem no local da picada e acreditase que a maior parte dos efeitos é provocada por

metaloproteinases e fosfolipases A2

(GUTIÉRREZ e LOMONTE, 1995; GUTIÉRREZ e RUCAVADO, 2000; GUTIÉRREZ e
OWNBY, 2003).
A

inflamação

está

freqüentemente

associada

ao

envenenamento

botrópico

(ROSENFELD, 1971; GUTIÉRREZ e LOMONTE, 1989; FLORES et al., 1993; CURY et
al., 1994). Dados da literatura mostram que este fenômeno é multimediado. A resposta
edematogênica local, induzida pelos venenos de B. jararaca e de B. asper, envolve a
participação de mediadores α e β-adrenérgicos, do fator ativador de plaquetas (PAF), da
serotonina e histamina além de eicosanóides, derivados do ácido araquidônico (TREBIEN e
CALIXTO, 1989; CHAVES et al., 1995). A participação de eicosanóides também foi
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observada no desenvolvimento da hiperalgesia, induzida pelos venenos de B. jararaca
(TEIXEIRA et al., 1994) e de B. asper (CHACUR, et al., 2001).

Neste último caso,

detectou-se a contribuição relevante de toxinas com estrutura de FLA2 para este efeito
(CHACUR, et al., 2003). Além disso, estudos deste laboratório demonstraram que o
recrutamento leucocitário, induzido pelo veneno botrópico, acompanha a liberação de
mediadores lipídicos quimiotáticos (LTB4 e TXB2) e de citocinas, no foco de lesão (FARSKY
et al., 1997; ZAMUNER et al., 2005). Este conjunto de dados indica um papel importante dos
eicosanóides na reação inflamatória, causada por esses venenos, porém, não foram
esclarecidos os mecanismos e o(s) tipo(s) celular(es) envolvidos na produção desses
mediadores.
A literatura mostra a participação relevante de leucócitos no processo inflamatório
local, induzido por venenos botrópicos. Lomonte et al., (1994) demonstraram a presença de
leucócitos no tecido muscular de camundongos, após a injeção do veneno de B. asper e Flores
et al., (1993) relataram o acúmulo de neutrófilos na cavidade peritoneal de ratos, após a
administração dos venenos de B. erythromelas e B. alternatus. Acosta de Pérez et al. (1996)
mostraram um infiltrado neutrofílico no músculo gastrocnêmico de ratos, após a injeção do
veneno de B. jararaca da Argentina e Farsky et al., (1997), caracterizaram o componente
leucocitário da reação inflamatória induzida pelo veneno de B. jararaca, em ratos, com um
influxo marcante de neutrófilos, nas primeiras 6 horas da injeção deste veneno e de
macrófagos, em fases mais tardias. Ainda, Zamunér et al., (2005) demonstraram um perfil
semelhante de tipos celulares, recrutados por ação dos venenos de B. jararaca e de B. asper e
algumas moléculas de adesão relevantes para o influxo de neutrófilos, induzido pelo veneno
de B. asper, para a cavidade peritoneal de camundongos.
Os leucócitos têm um papel importante no desenvolvimento e resolução da reação
inflamatória e podem, em situações particulares de ativação, contribuir para a evolução de
lesões teciduais e/ou vasculares, causadas pelos diferentes componentes dos venenos. Os
venenos botrópicos, além de induzirem a liberação de mediadores inflamatórios, podem,
eventualmente, ativar mecanismos intracelulares, naquelas células, que levam à geração de
substâncias capazes de ampliarem seu efeito lesivo. Apesar do papel dos leucócitos, em
diversas patologias de caráter inflamatório, ser bem conhecido, o estado de ativação dessas
células, na vigência de ação dos venenos botrópicos, foi pouco estudado. Dessa maneira, os
estudos voltados ao esclarecimento desses efeitos revestem-se de importância. Pouco se sabe
sobre a influência dos venenos ofídicos sobre atividades enzimáticas de macrófagos e

Introdução (Capítulo 2)____________________________________________________

88

neutrófilos, particularmente no que se refere às vias de síntese de prostanóides, justificando
estudos adicionais a este respeito.
Os macrófagos e neutrófilos são elementos importantes em diversos processos
fisiológicos e fisiopatológicos, como a inflamação e a resposta imunológica. Quando
estimuladas, estas células sofrem alterações morfológicas, bioquímicas e funcionais, com
aumento da capacidade de produção e secreção de mediadores inflamatórios, agentes
microbicidas e tumoricidas (CALDER et al., 1995). Desse modo, estudos complementares
àqueles iniciados por Zamunér (2002), relacionados à síntese de mediadores lipídicos e
ativação de ciclooxigenases nestas células, na vigência de ação dos venenos botrópicos, são
relevantes.

Estes estudos deverão ampliar o conhecimento dos mecanismos de ação

intracelular dos venenos de serpentes desse gênero.
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2.2 OBJETIVOS

Este estudo visou detalhar os efeitos do veneno botrópicos da Bothrops asper, quanto à
síntese de prostanóides, em modelos experimentais in vivo e in vitro.

I. A partir de ensaios in vivo, foram avaliados os efeitos da injeção intraperitoneal do
veneno de B. asper, em camundongos, quanto:
a) à liberação das prostaglandinas E2 e D2;
b) à expressão e atividade da COX-1 e COX-2, em leucócitos peritoneais
totais.

II. A partir de ensaios in vitro, foram investigados os efeitos do veneno B. asper em
macrófagos e neutrófilos isolados, quanto:
a) à liberação das prostaglandinas E2 e D2;
b) à expressão de COX-1 e COX-2.

Material e Métodos (Capítulo 2)______________________________________________ 90

2.3 MATERIAL E MÉTODOS

2.3.1 Animais
Foram utilizados camundongos Swiss machos, de peso compreendido entre 18 e 20 g,
obtidos do Biotério Central do Instituto Butantan. As condições de manutenção dos animais,
bem como as comissões de Ética, para realização deste trabalho, estão descritas no capítulo 1,
pg. 47, item 1.3.1

2.3.2 Veneno
O veneno de Bothrops asper foi extraído de vários exemplares de serpentes adultas,
coletadas na região do Pacífico e, gentilmente, fornecido pelo Dr. José Maria Gutiérrez, do
Instituto Clodomiro Picado, da Universidade da Costa Rica. O veneno, liofilizado, foi
estocado a -20 ºC e dissolvido em salina apirogênica (0,9%), no momento do uso. Antes de
cada utilização, o veneno solubilizado foi filtrado, através de uma membrana PVDF, com
poros de 0,22 µm de diâmetro (Millipore,USA) para esterilização.

2.3.3 Ensaios in vivo: injeção do VBa e obtenção de leucócitos peritoneais
Para os estudos in vivo, o VBa foi injetado na cavidade peritoneal dos animais (i.p.),
na dose de 0,25 mg/ kg, respectivamente, em volume constante de 1 mL/ cavidade. Os
animais do grupo controle receberam administração i.p. de volume equivalente de salina
apitogênica.
Decorridos 15 e 30 minutos e 1, 3, 6, 12 h da injeção desse veneno, os animais foram
mortos, sob atmosfera excessiva de CO2 e a cavidade peritoneal lavada com 2,0 mL de salina,
pH 7,2. Após a coleta e homogeneização do líquido de lavagem, uma alíquota foi diluída em
solução de Turk (1:20; v/v), para a contagem do número total de leucócitos, em câmara de
Neubauer e sob microscopia de luz. A seguir, uma alíquota contendo 1x106 células foi, então,
centrifugada a 800 rpm, por 6 minutos, a 22°C. O precipitado de leucócitos totais foi utilizado
para a análise da expressão das ciclooxigenases (COX-1 e COX-2) por western blot. O
sobrenadante foi utilizado para a dosagem de PGE2 e PGD2, por ensaio imunoenzimático
específico. Para a análise da atividade catalítica das COXs, foram utilizadas alíquotas de 1x107
leucócitos.
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2.3.4 Ensaios in vitro:coleta de macrófagos, neutrófilos e preparação das amostras
Para os estudos in vitro, macrófagos residentes foram obtidos da cavidade peritoneal.
Para a coleta destas células, os animais foram mortos sob atmosfera excessiva de CO2 e a
cavidade peritoneal lavada com 2 mL de solução salina apirogênica. Os neutrófilos foram
obtidos da cavidade peritoneal, 4 horas após a injeção i.p. de 1,5 mL de solução de glicogênio
de ostra, a 4%. Para a coleta das células, os animais foram mortos por exposição a
concentrações tóxicas CO2 e a cavidade peritoneal lavada com solução salina, contendo
heparina (10 UI/mL).
Após a coleta e homogeneização do líquido de lavagem, uma alíquota foi diluída
(1:20; v/v) em solução de Turk, para a contagem do número total de leucócitos em câmara de
Neubauer e microscopia de luz. A predominância de macrófagos (>95%) ou de neutrófilos
(85-90%) foi confirmada em esfregaços celulares, corados com Hema3®. Uma alíquota
contendo 1x 106 células foi então centrifugada a 800 rpm, por 6 minutos, a 22°C. O
precipitado celular foi ressuspenso em meio de cultura RPMI e incubado em tubos de
polipropileno com o VBa (5 µg/mL), em períodos de 1, 3, 4,5 e 6 h. Ao final de cada período
de incubação, a suspensão celular foi centrifugada a 800 rpm, por 6 minutos, a 22°C. A
seguir, o precipitado celular foi utilizado para a análise da expressão das COX-1 e COX-2,
por western blot e o sobrenadante para a dosagem de PGE2 ou PGD2, por ensaio
imunoenzimático específico (EIA).

2.3.5 Determinação do efeito citotóxico: Análise da liberação da lactato desidrogenase
(LDH)
A determinação da atividade da LDH em sobrenadantes obtidos, segundo descrito nos
item 4, foi realizada segundo o protocolo descrito no capítulo 1, pg. 49, item 1.3.6.1

2.3.6 Análise por Western blot
A análise de expressão COX-1 e -2 de precipitados celulares, resultantes tanto dos
estudos in vivo quanto in vitro, foram realizados por western blot, como descrito no capítulo
1, pg. 50, item 1.3.7
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2.3.7 Quantificação da concentração de PGE2 e PGD2 por ensaio imunoenzimático
específico (EIA)
Nos sobrenandantes obtidos, segundo a descrição dos itens 3 e 4, foram determinadas
as concentrações de PGD2 e PGE2 por EIA específico, utilizando kit comercial (Cayman Co.,
USA), como descrito no capítulo 1, pg. 51, item 1.3.8

2.3.8 Determinação da atividade enzimática das COX-1 e de COX-2
A atividade enzimática de COX-1 e-2 dos precipitados celulares, resultantes dos
estudos in vivo foideterminada, segundo o método descrito no capítulo 1, pg. 51, item 1.3.9,
utilizando kit comercial (Cayman Co., USA).

2.3.9 Análise estatística
Os dados foram apresentados como média ± erro padrão da média e analisados
estatisticamente pela Análise de Variância (ANOVA), seguida por comparações múltiplas
pelo método de Tukey. O nível de significância adotado foi de p< 0,05.

2.3.10 Soluções utilizadas
As soluções, bem como o protocolo de preparo, estão descritos no capítulo 1, pg. 52,
item 1.3.11

2.3.11 Lista de reagentes
Os reagentes utilizados para este estudo estão descritos no capítulo 1, pg. 56, item
1.3.12
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2.4 RESULTADOS
2.4.1 Liberação de PGD2 e PGE2 induzidas pelo veneno de B. asper (VBa)
A concentração de PGD2 e PGE2, na cavidade peritoneal dos camundongos, foi
avaliada no sobrenadante do lavado peritoneal, coletado após 15 e 30 minutos e 1, 3, 6 e 12
horas da injeção i.p. de VBa ou salina apirogênica (Controle). A dose do VBa foi baseada em
dados da literatura (ZAMUNÉR et al., 2001). Como mostram as Figura 1A e 1B, os lavados
peritoneis, coletados de animais que receberam injeção i.p. de salina (Controle), apresentaram
valores médios de 110±11 pg/mL e de 696±35 pg/mL, de PGD2 e PGE2, respectivamente,
sem variações significativas ao longo do período estudado. A Figura 1A mostra que a injeção
i.p. de VBa causou aumento significativo da concentração da PGD2 entre 30 minutos e 1
hora, com aumento percentual médio de 204%, em comparação aos controles. Nos demais
períodos de tempo analisados, não houve diferença significativa, em relação à liberação basal.
A Figura 2B mostra que a injeção i.p. de VBa causou aumento significativo da concentração
da PGE2, entre 15 minutos e 1 hora de sua injeção, com incremento marcante nas 3 horas, se
comparado aos controles, com aumento percentual de 580% . Na 12a hora, não houve
diferença significativa, em relação ao controle.
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Figura 2.1 Liberação de PGD2 e PGE2 induzida pelo VBa. Os animais receberam injeção i.p. de VBa (0,25
mg/kg) ou salina apirogênica (Controle). As concentrações de PGD2 (A) e PGE2 (B) foram
avaliadas por EIA, como descrito em Material e Métodos em lavados peritoneais coletados 0,25,
0,5, 1, 3, 6 e 12 horas, daquelas injeções. Os dados representam a média ± E.P.M. de 4-5 animais.
*p< 0,05 em relação aos controles #p< 0,05 em relação aos grupos VBa-0,5, 1 e 12 horas
(ANOVA).
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2.4.2 Efeito do veneno de B. asper na expressão de COX-1 e COX-2 em leucócitos

peritoneais
A expressão da COX-1 e da COX-2 foi analisada em leucócitos totais. Para tanto, estas
células foram coletadas da cavidade peritoneal dos animais após 1, 3, 6 e 12 horas da injeção
dado VBa ou salina apirogênica (Controle). A Figura 2A demonstra as bandas representativas
da expressão de COX-1 e COX-2, em leucócitos coletados após a injeção de VBa ou o
controle. Nesta, verifica-se o aparecimento de bandas características de COX-2, em
homogenatos de leucócitos coletados 1, 3, 6 e 12 horas após a injeção da VBa, mas não de
leucócitos controles. Em todos os períodos foram detectadas bandas protéicas correspondentes
à COX-1, tanto em amostras controles, quanto em amsotras de animais injetados com o VBa.
A análise densitométrica (Figura 2B) mostra que a intensidade das bandas de COX-2 foi
significativa entre 3 e 12 h, com expressão máxima na 3a h. Quanto à COX-1, a análise
densitométrica demonstrou que não houve alteração significativa da sua expressão
constitutiva, em relação aos controles, em todos os períodos analisados após a injeção de VBa
(dados não demonstrados).
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Figura 2.2 Efeito do veneno de B. asper na expressão de COX-1 e 2 por leucócitos peritoneais. Leucócitos
peritoneais foram coletados 1, 3, 6 e 12 h após a injeção i.p. de VBa (0,25 mg /kg) ou salina
apirogênica (0,9%) (Controle). As células foram lisadas e submetidas ao western blot: (A):
Western blot com anticorpo monoclonal anti-COX-1 (1:2000), anti-COX-2 (1:2500) e anticorpo
monoclonal anti-β-actina (1:2000), representativo de amostras de homogenato de leucócitos
peritoneais (n=3). (B): Quantificação, por densitometria, das bandas de COX-2, normalizadas a
partir das bandas de β-actina. *p< 0,05, em relação aos controles. #p< 0,05, em relação aos grupos
VBa-1 e 12 horas (ANOVA). C: controle.
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2.4.3 Efeito do VBa sobre a atividade catalítica de COX-1 e COX-2
A atividade enzimática de COX-1 e COX-2 foi determinada em leucócitos totais,
coletados da cavidade peritoneal de camundongos 1, 4 e 6 h da injeção do VBa. O valor da
atividade catalítica média, basal, de COX-1 e de COX-2, após injeção de salina apirogênica,
foi de 3,0±0,28 e 0,18±0,06 nm/min/mL, respectivamente (Figuras 3A e 3B). Como
demonstrado na Figura 3A, o VBa aumentou a atividade catalítica de COX-1 desde 1a até a 4a
hora, de forma significativa, em relação aos grupos controles, com valor médio de 6,55±0,32
nm/min/mL. Por outro lado, a isoforma COX-2, apresentou atividade enzimática significativa,
em relação aos respectivos grupos controles, na 6a hora após a injeção de VBa, com valor de
3,4±0,6 nm/min/mL (Figura 3B).
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Figura 2.3 Efeito do veneno de B. asper sobre a atividade enzimática de COX-1 e 2 em leucócitos
peritoneais. Os animais receberam VBa i.p. (0,25 mg/kg) ou salina apirogênica (0,9%) (Controle),
em volume final de 1 mL. As atividades enzimáticas de COX-1 e COX-2 foram medidas em
diferentes intervalos de tempo (1, 4 e 6 h), em homogenato de leucócitos, utilizando-se um kit
comercial como descrito em Material e Métodos. Cada barra representa a média ± EPM de 4-5
animais. * p<0,05 em comparação aos controles (ANOVA).
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2.4.4 Liberação de PGD2 e PGE2, por macrófagos peritoneais isolados induzida pelo
veneno de B. asper in vitro
Para avaliar a liberação de PGD2 e PGE2 in vitro, macrófagos residentes, isolados da
cavidade peritoneal, foram incubados, em suspensão, com o VBa ou apenas em meio de
cultura (RPMI) (Controle), pelos períodos de 1 a 6 h. A concentração de VBa empregada (5
µg/mL), foi previamente testada quanto à citotoxicidade, pela análise da atividade da lactato

desidrogenase (LDH). Em períodos de até 6 h, esta concentração de VBa não causou
alterações significativas da viabilidade celular (>90% células viáveis) (dados não
demonstrados). As Figuras 4A e 4B mostram que os macrófagos isolados, incubados apenas
com RPMI (Controle), apresentaram liberação média de 195±25,23 pg/mL de PGD2 e de
5410±363,25 pg/mL de PGE2, respectivamente. A Figura 4ª mostra que os níveis de PGD2
foram aumentados de modo significativo, em média de 430%, após a estimulação das células
com VBa, da 1a até a 6a hora de incubação. A Figura 4B mostra que o VBa aumentou,
significativamente, a concentração de PGE2, com aumentos percentuais, que variaram de 216
a 736%, entre 1 e 6 horas de incubação, em comparação aos controles.
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Figura 2.4 Efeito do veneno de B. asper na liberação de PGD2 e PGE2 por macrófagos residentes em
cultura. Macrófagos isolados (1x106 células/ 1mL) foram incubados em suspensão, com o VBa (5
µg/ mL) ou meio de cultura apenas (Controle), por 1, 3, 4,5 e 6 horas, a 37°C e 5% de CO2. As
concentrações de PGD2 e PGE2 foram avaliadas por EIA, como descrito em Material e Métodos, nos
sobrenadantes das culturas. Os dados representam a média ± E.P.M. de 3-5 animais. *p< 0,05 em
relação aos controles. #p< 0,05 em relação aos grupos VBa-3 e 4,5 h (ANOVA).
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2.4.5 Liberação de PGE2, por neutrófilos isolados, induzida pelo veneno de B. asper in
vitro
Para avaliar a liberação de PGE2 in vitro, os neutrófilos isolados da foram incubados,
em suspensão, com o VBa ou apenas em meio de cultura (RPMI) (Controle), pelos períodos
de 1, 3, 4,5 e 6 h. A concentração utilizada (5 µg/mL) foi previamente testada, quanto à
citotoxicidade, pela análise da atividade da lactato desidrogenase (LDH). Em períodos de até
6 h, esta concentração de VBa não causou alterações significativas na viabilidade celular (>
90% células viáveis) (dados não demonstrados). A Figura 7 mostra que os neutrófilos
incubados apenas com RPMI (Controle), apresentaram liberação média de 3005,5±543
pg/mL de PGE2. Os níveis de PGE2 foram aumentados, de modo significativo, em cerca de
317%, da 3a até a 6a hora, após a estimulação das células com o VBa,.
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Figura 2.5 Efeito do veneno B. asper na liberação de PGE2 por neutrófilos isolados, em cultura. Neutrófilos
isolados (1x106 células/ 1mL) foram incubados em suspensão, com o VBa (5 µg/ mL) ou meio de
cultura apenas (Controle), por 1, 3, 4,5 e 6 horas, a 37°C e 5% de CO2. As concentrações de PGE2
foram avaliadas por EIA, como descrito em Material e Métodos, nos sobrenadantes das culturas. Os
dados representam a média ± E.P.M. de 3-5 animais. *p< 0,05 em relação aos controles (ANOVA).
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2.4.6 Efeito do veneno de B. asper sobre a expressão de COX-2 e COX-1, em macrófagos
peritoneais residentes, isolados
A expressão da COX-1 e da COX-2 foi analisada em macrófagos peritoneais
residentes, isolados e incubados, em suspensão, com o VBa ou apenas em meio de cultura
(RPMI) (Controle), por períodos de 1, 3, 4,5 e 6 h. A Figura 8A mostra as bandas
imunoreativas para COX-1 e/ou COX-2, obtidas em células controles ou incubadas com o
VBa. Após a incubação das células com o VBa, não houve alteração nas intensidades das
bandas correspondentes à COX-1, em todos os períodos de tempo analisados (dados não
demonstrados), porém, como mostra a Figura 8B, houve aumento significativo das
intensidades das bandas de COX-2 entre a 3a e 6a h, máximo em 4,5 h, em comparação aos
controles, com aumento de 268%.
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Figura 2.6 Efeito do veneno de B. asper na expressão protéica de COX-1 e -2, por macrófagos peritoneais
residentes isolados. Macrófagos peritoneais isolados (1x106 células/ 1mL RPMI) foram
incubados, em suspensão, com o VBa (5 µg/ mL) ou meio de cultura apenas (Controle), por 1, 3,
4,5 e 6 horas, a 37°C e 5% de CO2. (A): Western blot com anticorpo monoclonal anti-COX-1
(1:2000), anti-COX-2 (1:2500) e anticorpo monoclonal anti-β-actina (1:2000), representativo (n=3)
de amostras de homogenatos de leucócitos peritoneais.(B): Quantificação, por densitometria, das
bandas de COX-2, normalizadas a partir das bandas de β-actina. *p< 0,05 em relação aos
controles. #p< 0,05 em relação ao VBa-1, 3 e 6 h (ANOVA).
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2.4.7 Efeito do veneno de B. asper sobre a expressão de COX-2 e COX-1 em neutrófilos
isolados
A expressão da COX-1 e da COX-2 foi analisada em neutrófilos isolados e incubados,
em suspensão, com VBa ou em meio de cultura (RPMI) (Controle), por períodos de 1, 3, 4,5
e 6 h. A Figura 9A demonstra as bandas imunoreativas para COX-1 e/ou COX-2, obtidas em
células controles ou incubadas com o VBa. Após a incubação das células com o VBa, não
houve alteração nas intensidades das bandas correspondentes à COX-1, em todos os períodos
de tempo analisados (dados não demonstrados), porém, de acordo com a Figura 9B, houve
aumento significativo das intensidades das bandas de COX-2 entre a 3a e 6a h, máximo em 6
h, em comparação aos controles, com aumento percentual de 250%.
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Figura 2.7 Efeito do veneno de B. asper na expressão protéica de COX-1 e -2, por neutrófilos isolados.
Neutrófilos isolados (1x106 células/ 1mL RPMI) foram incubados, em suspensão, com o VBa (5
µg/ mL) ou meio de cultura apenas (Controle), por 1, 3, 4,5 e 6 horas, a 37°C e 5% de CO2. (A):
Western blot com anticorpo monoclonal anti-COX-1 (1:2000), anti-COX-2 (1:2500) e anticorpo
monoclonal anti-β-actina (1:2000), representativo (n=3) de amostras de homogenatos de leucócitos
peritoneais.(B): Quantificação, por densitometria, das bandas de COX-2, normalizadas a partir das
bandas de β-actina. *p< 0,05 em relação ao controle. #p< 0,05 em relação ao VBa-1, 3 e 4,5 h.
(ANOVA).
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2.5 DISCUSSÃO
A reação inflamatória local, causada pelo veneno de Bothrops asper (LOMONTE et
al., 1993), depende, em parte, da liberação de eicosanóides (ZAMUNÉR et al., 2005). No
entanto, o mecanismo desta ação, especialmente no que diz respeito às ciclooxigenases, ainda
não foi esclarecido.
No presente estudo, observou-se que a injeção intraperitoneal do veneno de B. asper,
em camundongos, induziu o aumento da produção de PGD2 e de PGE2, na cavidade peritoneal
dos animais. Estas prostaglandinas possuem ação vasodilatadora e podem potenciar o aumento
da permeabilidade vascular, causado pela bradicinina e histamina (RAUD, 1990; ITO et al.,
1989; HERSCHAMN, 1996; GERRITSEN, 1996). Desse modo, a presença de elevadas
concentrações das PGE2 e PGD2, no sítio inflamatório, induzido pelo veneno de B. asper,
reforça a idéia de sua participação na reação local inflamatória edematogênica e hiperalgésica,
causada por este veneno (CHAVES et al., 1998; CHACUR et al., 2001). Os dados
demonstraram, ainda, diferenças no perfil temporal de liberação de ambas prostaglandinas: a
PGD2 foi liberada rapidamente e por um curto período de tempo, enquanto a PGE2, embora
liberada rapidamente, persistiu por um período prolongado e atingiu níveis basais apenas nas
12 horas. Os fatores determinantes dessas diferenças não foram avaliados neste estudo, porém,
as diferentes células, presentes no foco inflamatório, devem ter um papel importante na
determinação desse perfil, por possuirem capacidades distintas de produção de mediadores.
Nesse sentido, a literatura mostra que a PGD2 é a principal prostaglandina liberada de
mastócitos, em períodos iniciais de processos inflamatórios (IKAI et al., 1984; ENNIS et al.,
1984). Embora não tenha sido descrito qualquer efeito do veneno de B. asper em mastócitos,
este veneno contém um elevado teor de fosfolipase A2 (GUTIÉRREZ e LOMONTE, 1995;
1997), com capacidade de desgranular mastócitos (CIRINO et al., 1989; MORENO et al,
1992). Portanto, é possível que os mastócitos pritoneais sejam estimulados pelo VBa e
constituam uma fonte importante de PGD2s, nos períodos iniciais da ação deste veneno. Outro
tipo celular, potencialmente importante, para o perfil de liberação de prostaglandinas, no
presente modelo experimental, é o macrófago. Estas células são centrais na inflamação e,
quando ativadas, liberam uma variedade de mediadores inflamatórios, incluindo a PGD2
(KAY, 1988), e a PGE2, sendo este o prostanóide mais importante (HATA e BREYER, 2004).
Em adição ao tipo celular, a contribuição de citocinas pode ser considerada no presente
modelo experimental. Segundo Fournier (1997), o TNF-α exerce, em macrófagos, uma ação
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regulatória sobre a liberação de prostaglandinas, causando aumento da liberação de PGE2 e
diminuição da produção de PGD2. Uma vez que o veneno de B.asper induz a liberação de
TNF-α (ZAMUNÉR et a., 2001), sugere-se que esta citocina possa regular, de alguma
maneira, a liberação dos prostanóides analisados.
Estudos prévios demonstraram que o veneno de B.asper induziu a expressão de COX2, em leucócitos peritoneais, a partir da 3a h de sua injeção (ZAMUNER, 2002). No presente
estudo, reproduziu-se o perfil temporal deste efeito, na condição experimental utilizada.
Recentemente, demonstrou-se que o veneno de outra espécie, a Bothrops jararaca, embora
mais lentamente, induziu a expressão COX-2, em leucócitos peritoneais (MOREIRA et al.,
2007). Em seguida, avaliou-se a atividade catalítica da COX-2 e COX-1, em leucócitos
recrutados para a cavidade peritoneal dos camundongos, na vigência de ação do veneno de B.
asper. Os resultados demonstraram que este veneno aumentou a atividade catalítica da COX-2,
somente a partir da 6a hora de sua injeção, indicando, a necessidade de um intervalo de tempo,
após a expressão, para que esta proteína adquira capacidade enzimática. Este fato encontra
apoio na literatura, que demonstra que proteínas recém sintetizadas nem sempre se encontram
funcionalmente ativas, em função de processos de pós-tradução (ÉTIENNE, 2003). No que se
refere à COX-1, embora não tenha sido verificado um aumento de sua expressão protéica, os
resultados ora obtidos revelaram que o veneno de B. asper aumentou a atividade catalítica
desta isoforma, nos períodos iniciais após a sua injeção.
A literatura mostra que a ativação catalítica das COX-1 e COX-2 está relacionada ao
nível de ácido araquidônico, liberado no citoplasma das células (MURAKAMI et al., 2000).
Assim sendo, estímulos inflamatórios, que causam a liberação de um elevado teor de ácido
araquidônico, ativam imediatamente a COX-1, enquanto somente baixas concentrações desse
substrato, podem ativar a COX-2. Isto é observado, geralmente, em períodos tardios da reação
inflamatória (MORITA, et al., 1995; REDDY e HERSCHMAN, 1997; REDDY et al., 1997).
Desse modo, é possível sugerir que, no presente modelo experimental, a ativação das COXs,
pelo veneno de B. asper, obedeça a este tipo de regulação, com a ativação inicial da COX-1.
Por outro lado, o aparecimento de um novo incremento nos níveis de PGE2, a partir da terceira
hora após a injeção de VBa, em paralelo à expressão e atividade catalítica da COX-2, sugere
que esta isoforma contribua para a produção de PGE2 nos períodos mais tardios. Em apoio a
esta hipótese, há evidências de que, durante um processo inflamatório, as COX-1 e -2 regulam
diferentes fases da biosíntese de prostanóides e não exercem funções sobrepostas (NARABA,
et al., 1998). Em contraste, Olivo et al. (2007), mostraram que COX-2, mas não a COX-1, está
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envolvida na produção de prostaglandinas e no desenvolvimento de edema podal, induzido
pelo VBa. De qualquer modo, a ciclooxigenase envolvida na produção de cada prostanóide,
induzida pelo VBa, poderá ser definida somente a partir de ensaios efetuados com inibidores
específicos de COX-1 e de COX-2, os quais serão realizados em futuro próximo.
De outra parte, um possível efeito do veneno de B. asper, em sintases específicas,
acopladas às COXs, não pode ser descartada para explicar o aumento da produção de
prostaglandinas, verificado neste estudo. A PGE2 e a PGD2 são produzidas por sintases
específicas, que podem estar acopladas tanto à COX-1 quanto à COX-2, sendo induzíveis as
sintases associadas à COX-2. Portanto, o tipo de sintase, acoplada à isoforma de COX,
mobilizada em distintos estados de ativação celular, pode determinar a produção diferencial de
prostanóides, induzida pelo veneno. Esta hipótese será alvo de pesquisas futuras.
A seguir, com o intuito de detalhar os efeitos veneno de B. asper, foram realizados
ensaios in vitro, com a análise do efeito deste veneno em macrófagos e neutrófilos isolados,
quanto à síntese de prostanóides. Estes tipos celulares foram definidos a partir do
conhecimento de que o infiltrado leucocitário, induzido veneno de B. asper é constituído
predominantemente neutrófilos, nas primeiras 24 h e por macrófagos, na 48a h após a sua
injeção (ZAMUNÉR, 2002). O veneno de Bothrops asper ativa funções dessas células,
causando aumento de fagocitose e produção de peróxido de hidrogênio in vivo além da
liberação de NO e expressão de iNOS por macrófagos isolados (ZAMUNÉR et al., 2001).
Além disso, o papel destas células, no processo inflamatório, é bem conhecido. Os macrófagos
residentes, juntamente com os mastócitos, representam a primeira linha de defesa do
organismo (CRAWFORD et al., 1994). Os neutrófilos, por sua vez, são as primeiras células
que migram, em direção ao sítio inflamatório, para fagocitarem os agentes injuriosos e
liberarem mediadores inflamatórios (SCAPINI et al., 2000).
Os resultados deste estudo mostraram que o VBa foi capaz ativar, diretamente,
macrófagos e neutrófilos isolados e de induzir a expressão de COX-2, nestas células. O perfil
temporal deste efeito foi diferente em ambas as células: em macrófagos, a expressão máxima
de COX-2 ocorreu após 4,5 h de incubação, enquanto em neutrófilos, após 6 h de incubação.
Por outro lado, a expressão de COX-1 não foi modificada pelo VBa, em ambas as células.
Esses dados indicaram que os macrófagos respondem mais rapidamente ao estímulo dado pelo
veneno, para a expressão de COX-2 se comparados aos neutrófilos. Neste contexto, vale
mencionar que este é o primeiro relato da ação direta de um veneno botrópico, em leucócitos
isolados, quanto à expressão de COX-2. A diferença de resposta, entre dois tipos celulares,
quanto ao perfil de indução de COX-2, está de acordo com a literatura, que mostra um padrão
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distinto de indução e regulação da expressão de COX-2, entre PMNs e MNs, frente a um
mesmo estímulo (MALONEY et al., 1998; POLIOUT et al., 1998). Provavelmente, devido às
diferenças funcionais, que se conjugam durante o processo inflamatório, estas células
apresentam diferenças importantes quanto às vias de transdução de sinal. Diante desses
fatores, pode-se sugerir que esses tipos celulares respondem de forma diferenciada ao VBa, do
ponto de vista temporal, por possuírem repertórios particulares de vias de transdução de sinal,
Em relação à produção de prostaglandinas, tanto os macrófagos quanto os neutrófilos
responderam ao veneno B. asper, com a produção de PGE2 . Estes resultados são interessantes,
pois reforçam o conceito de que este veneno é capaz de induzir a liberação de prostanóides e
apontam estas células como fontes potenciais desses mediadores, nos efeitos in vivo do
mesmo. De fato, a literatura mostra que os dois tipos celulares são importantes fontes de PGE2,
em processos inflamatórios (HUMES et al., 1977). Do ponto de vista de perfil temporal, foram
observadas diferenças entre os dois tipos celulares: em macrófagos, embora a liberação de
PGE2 tenha decaído nas 4,5 h, após o estímulo pelo VBa, seus níveis foram novamente
elevados, após 6 horas de incubação. Neste período observou-se a expressão máxima da COX2, o que sugere a sua contribuição também no período final da produção de PGE2. Por outro
lado, em neutrófilos, embora a produção de PGE2 tenha ocorrido mais tardiamente, seu nível
manteve-se elevado durante todo o período de estudo. Este fato sugere a contribuição da COX2 para este efeito, desde o período inicial. No entanto, a participação desta isoforma, na
liberação de PGE2, por estas células, necessita ser melhor investigada.
Quanto à PGD2, este mediador foi analisado somente em macrófagos isolados, pois não
há descrição na literatura, sobre a produção deste prostanóide por neutrófilos. Estas células são
importantes fontes dos mediadores lipídicos LTB4, PGE2 e TXA2 (FORD-HUTCHINSON et
al., 1980; ZURIER, 1976). A incubação de VBa, com os macrófagos isolados, levou à
produção contínua de PGD2, em todos os períodos estudados. A literatura mostra que nos
períodos iniciais de uma reação inflamatória, a principal célula fornecedora de PGD2 é o
mastócito (IKAI et al., 1984; ENNIS et al., 1984). No entanto, o macrófago também pode
contribuir para esta resposta imediata, dependendo do estímulo ( KAY, 1988). Desse modo, o
perfil temporal da liberação de PGD2, por macrófagos in vitro, na vigência de ação do VBa,
sugere que in vivo estas células representem uma fonte importante de PGD2 liberada pelo
veneno. De outra parte, os dados obtidos mostraram que o padrão de liberação de PGD2 in
vitro não correspondeu àquele observado nos estudos in vivo. Nestes ensaios, a PGD2 foi
continuamente liberada, independentemente do período de início da resposta. Provavelmente, a
linearidade observada nos níveis desta prostaglandina, nos sobrenadantes das culturas
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celulares, tenha resultado da oferta contínua de ácido araquidônico, gerado por ação do VBa,
que foi mantido nas culturas celulares, por todo o período experimental. Além disso, pode-se
supor que, nestas condições, a regulação deste prostanóide, por citocinas não seja efetiva.
Em síntese, os dados obtidos indicam que o veneno de Bothrops asper induz
atividades inflamatórias importantes in vivo, que incluem a liberação de prostaglandinas E2 e
D2, via indução da expressão da COX-2 e atividade das COX-1 e -2. Os dados obtidos in vitro
mostraram uma ação direta desse veneno, em macrófagos e neutrófilos, sendo que os
macrófagos respondem mais prontamente que os neutrófilos para expressão de COX-2. Estes
resultados reforçam os dados obtidos in vivo e sugerem que estas células sejam alvos
importantes do VBa, para a produção de prostanóides in vivo.
Estes estudos adicionaram conhecimento aos mecanismos da ação inflamatória dos
venenos de serpentes do gênero Bothrops. Dessa maneira, esta investigação poderá contribuir,
futuramente, para aplicação de tratamentos mais adequados e eficazes, que visem elementos
determinantes da reação inflamatória, no que se refere às reações locais, induzidas por
venenos botrópicos.
Veneno de B. asper

PGE2
PGD2

PGE2
PGD2
Macróf agos

Citoplasma

1
C OX-

COX-2

núcleo
Promotor

Gene COX-2

Figura 2.8 Esquema representativo de vias de sinalização envolvidas na produção da prostaglandina E2 e
prostaglandina D2, por macrófagos estimulados pelo veneno de Bothrops asper.
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2.6 CONCLUSÕES

- A administração do veneno de B. asper, na cavidade peritoneal de camundongos, induz
liberação de prostaglandina E2 e prostaglandina D2;

- O VBa não afeta a expressão constitutiva de COX-1, mas promove a expressão protéica de
COX-2, cuja atividade catalítica é detectada 3 h após a expressão.

- O VBa aumenta a atividade catalítica da COX-1.

- O VBa exerce ação direta sobre macrófagos e neutrófilos isolados: induz a expressão de
COX-2, mas não de COX-1, a liberação de PGD2, em macrófagos e PGE2 em macrófagos e
neutrófilos, com perfil temporal distinto.
- Os macrófagos respondem ao estímulo pelo VBa, mais rapidamente do que os neutrófilos,
para a produção de PGE2.
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Capítulo 3
Bothrops jararaca and Crotalus
durissus terrificus venoms elicit distinct
responses regarding to production of
prostaglandins E2 and D2, and
expression of cyclooxygenases
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