
 

 

 

 

 

 

 

 

ODAIR JORGE FAIAD 

 

Efeito da Crotoxina Sobre Função e o Metabolismo de Glicose e Glutamina 

de Macrófagos Durante a Progressão Tumoral 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós‐Graduação em Farmacologia do 

Instituto de Ciências Biomédicas da 

Universidade de São Paulo, para 

obtenção do Título de Mestre em 

Ciências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2012 

 



 

 

 

 

 

ODAIR JORGE FAIAD 

 

 

Efeito da Crotoxina Sobre Função e o Metabolismo de Glicose e Glutamina 

de Macrófagos Durante a Progressão Tumoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Farmacologia do Instituto de 

Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, 

para obtenção do Título de Mestre em Ciências. 

 

Área de concentração: Farmacologia 

 

Orientadora: Profa. Dra. Sandra Coccuzzo Sampaio 

Vessoni 

 

Versão original 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2012 



DADOS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP) 

Serviço de Biblioteca e Informação Biomédica do 

Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo 

reprodução não autorizada pelo autor 

 
Faiad, Odair Jorge. 

    Efeito da crotoxina sobre função e o metabolismo de glicose e 
glutamina de macrófagos durante a progressão tumoral  /  Odair Jorge 
Faiad. -- São Paulo, 2012. 

 
    Orientador: Profa. Dra. Sandra Coccuzzo Sampaio Vessoni. 
 
    Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo. Instituto de 
Ciências Biomédicas. Departamento de Farmacologia. Área de 
concentração: Farmacologia. Linha de pesquisa: Ação de venenos e 
toxinas de serpentes sobre atividades funcionais  e sinalização 
intracelular de macrófagos durante processos fisiopatológicos. 
 
    Versão do título para o inglês: Effect of crotoxin on function and 
metabolism of glucose and glutamine in macrophages during tumor 
progression. 
 
1. Macrófagos   2. Neoplasias   3. Metabolismo   4. Glicose    
5. Glutamina   I. Vessoni, Profa. Dra. Sandra Coccuzzo Sampaio  II. 
Universidade de São Paulo. Instituto de Ciências Biomédicas. Programa 
de Pós-Graduação em Farmacologia   III. Título. 
 
 
 

    ICB/SBIB0147/2012 

 





 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu pai, que atravéz de sua tenacidade e diligência me ensinou que não há vergonha em 

recomeçar a cada vez que a vida lhe tira tudo, e que o valor de seu objetivo é medido também 

pelo modo como ele foi alcançado.  

À minha mãe, por seu apoio incondicional e pelo seu exemplo incontestável de força, amor e 

equilíbrio. 

Ao meu amor, por sua paciência e compreenção, ao ver-me perdido em meio a pilhas de 

papeis, e pelo perdão da minha ausência, quando estive perdido entre fileiras de tubos e 

protocolos. 



AGRADECIMENTOS 

 

Ao Laboratório de Fisiopatologia do Instituto Butantan, e seus pesquisadores, alunos e demais 

integrantes que hoje chamo de amigos, onde desde o primeiro dia me senti em casa, e onde 

tive a oportunidade de crescer e me aperfeiçoar na ciência e como pessoa. 

 

Ao Laboratório de Fisiologia e Metabolismo Celular do Departamento de Fisiologia e 

Biofísica do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, pelo auxílio 

imprescindível no desenvolvimento deste trabalho e pela cordialidade de seus integrantes. 

 

Ao Laboratório Especial de Dor e Sinalização do Instituto Butantan, vital para o 

desenvolvimento contínuo deste trabalho assim como fonte de queridas amizades e apoio. 

 

A toda a equipe da biblioteca do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São 

Paulo, em especial a bibliotecária Monica da Silva Amaral, cujo auxílio foi crucial para a 

formatação desta dissertação. 

 

A doutoranda Eveline Aparecida Isquierdo Fonseca do departamento de Farmacologia do 

Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, pela gentil doação das 

células de tumor de Walker 256. 

 

A doutoranda Fernanda Bredariol Velhote por seu apoio e conselhos, “O mestrado voa, 

quando você for olhar, acabou”. 

 

A doutoranda Vanessa Pacciari Gutierrez pelo companheirismo durante a manutenção do 

tumor de Walker 256 e por sua estimada amizade. 

 

A Dra. Patrícia Brigatte pelas valiosíssimas lições de amizade, princípio ético e respeito; Eu 

seria menos do que sou hoje, se não houvesse conhecido sua personalidade tenra, e ao mesmo 

tempo visceral. 

 

A Dra. Yara Cury pelo modo exemplar de trabalho, pela confiança depositada ao me receber 

em seu laboratório, e pelo apoio nesta eterna busca de respostas. 

 

Ao Prof. Dr. Rui Curi, por oferecer sua visão única e expereiente a este trabalho e por ser um 

grande exemplo de pessoa e de pesquisador, que mesmo cansado nos recebe com um sorriso e 

paciência. 

 

Agradeço de maneira distinta, à Profa. Dra. Sandra Coccuzzo Sampaio Vessoni: orientadora, 

mãe e conselheira, a lua cheia na escuridão. Não há dinheiro que possa pagar pela satisfação 

de aprender com alguém que adimiramos, e não há meio de exprimir minha gratidão por tudo 

que você me ensinou nestes anos, a não ser, praticar com dedicação e amor tudo o que 

aprendi. Amiúde me recordo de seus conselhos e lições. Seu modo de tratar as pessoas é para 

mim um padrão, e sua espiritualidade um ponto de vista peculiar e bem-vindo em meio ao 

meu inerente ceticismo. Meu exemplo, minha professora. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Feliz é aquele que pode conhecer a causa das coisas” 

 

Virgílio 



 

RESUMO 

 

Faiad OJ. Efeito da crotoxina sobre função e o metabolismo de glicose e glutamina de 

macrófagos durante a progressão tumoral [dissertação (Mestrado em Farmacologia)]. São 

Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2012. 

 

Dados da Literatura têm demonstrado que a CTX, toxina majoritária do veneno de serpente 

Crotalus durissus terrificus apresenta efeitos anti-inflamatório, imunomodulatório e 

antitumoral. A CTX modula, particularmente, as funções de macrófagos, células 

fundamentais para os mecanismos da defesa inata e de importância central na gênese e 

progressão tumoral. No início da progressão tumoral, os macrófagos apresentam fenótipo pró-

inflamatório, caracterizado pela liberação de citocinas inflamatórias, tais como IL-1, IL-6 e 

TNF-, reativos intermediários do nitrogênio (RNI) e do reativos intermediários do oxigênio 

(ROI). No contexto tumoral, os macrófagos inflamatórios inibem o crescimento tumoral, 

erradicando as células tumorais e estimulando a resposta imune. Por outro lado, os 

macrófagos anti-inflamatórios encontrados quando o tumor está estabelecido, ou seja, quando 

atinge o tamanho de 1 cm
3
, contribuem para a progressão do tumor por produzir mediadores 

pró-angiogênicos por expressarem baixos níveis das citocinas inflamatórias, perda da    

capacidade de liberação e de produção de ROI e RNI, importantes para ação tumoricida. 

Estudos realizados pelo nosso grupo demonstraram que a CTX, após 14 dias de uma única 

administração, estimula a liberação de peróxido de hidrogênio e produção de óxido nítrico, 

além de modular a secreção de citocinas por macrófagos obtidos da cavidade peritoneal de 

ratos normais. Desta forma, considerando que esses mediadores são fundamentais no controle 

de progressão tumoral, é relevante investigar se a CTX estimula a produção desses 

mediadores pelos macrófagos obtidos de animais portadores de tumor. Portanto, o objetivo 

deste trabalho foi investigar os efeitos da CTX sobre a função e o metabolismo de macrófagos 

peritoneais obtidos de ratos portadores de tumor de Walker 256. Para tanto, ratos machos da 

linhagem Wistar foram injetados, por via s.c., no flanco posterior direito, o volume de 1 mL 

de salina estéril contendo 2x10
7
 de células tumorais. Numa primeira abordagem, a CTX 

(18µg/animal) foi administrada no subcutâneo dos animais no 5º dia após a inoculação das 

células tumorais. Após 14 dias da inoculação das células tumorais, macrófagos peritoneais 

foram obtidos e os seguintes parâmetros foram avaliados: a) liberação de H2O2 e, produção de 

NO e citocinas pró-inflamatórias (IL-1, TNF-α e IL-6) e b) a atividade máxima da 

hexoquinase, glicose-6-fosfato desidrogenase, citrato sintase e a produção de 
14

CO2 de glicose 

[U-
14

C] e glutamina [U-
14

C]. O tratamento com a CTX estimulou a produção de H2O2 e de 

NO, a secreção das citocinas IL-1 e do TNF-α e a atividade do metabolismo de glicose e 

glutamina. Em outra abordagem, a administração da CTX foi concomitante à inoculação das 

células tumorais. Após 14 dias, os macrófagos apresentaram as atividades secretórias e 

metabólicas estimuladas. Esses dados colocam a CTX não apenas como ferramenta científica 

para investigar as funções e o metabolismo de macrófagos, como também para a melhor 

compreensão dos mecanismos envolvidos na progressão tumoral. 

 

Palavras-chave: Crotoxina. Macrófago. Tumor de Walker 256. Metabolismo oxidative. 

Metabolismo de glicose. Metabolismo de glutamina. 

  



ABSTRACT 

 

Faiad OJ. Effect of crotoxin on function and metabolism of glucose and glutamine of 

macrophages during tumor progression. [Masters thesis (Pharmacology)]. São Paulo: Instituto 

de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2012. 

  

Crotoxin (CTX), the major toxin of Crotalus durissus terrificus venom induces an inhibitory 

effect on tumoral growth and modulates, particularly, the functions of macrophages, 

fundamental cells to provide a defense mechanism against tumor cell. In early tumor 

progression, macrophages are avidly phagocytic (inflammatory cell) releasing reactive 

nitrogen intermediates-RNI/ROI and cytokines TNF-α, IL-1β and IL-6. However, when the 

tumor is installed, tumor-associated macrophage (angiogenic cell) presents a decrease in these 

abilities. Our group demonstrates that CTX stimulates the H2O2 release and NO production 

and the secretion of the cytokines by peritoneal MØ obtained from non-tumor-bearing rats. 

Thus, considering that these are key mediators in the control of tumor progression, it is 

important to investigate whether CTX stimulates the production of these mediators by 

macrophages obtained from tumor-bearing animals. The aim of this work was to evaluate the 

CTX effect on macrophage functions and metabolism of peritoneal macrophage obtained of 

Walker 256 tumor-bearing rats. For this purpose, male Wistar rats were inoculated 

subcutaneously in the right flank with 1 ml of sterile suspension of 2×10
7 

Walker 256 tumor 

cells. In a first approach, CTX (18μg/animal) was administered subcutaneously animals on 

day 5 after inoculation of tumor cells. After 14 days of tumor cell inoculation, peritoneal 

macrophages were obtained and the following parameters were evaluated: a) release of H2O2 

and NO production and pro-inflammatory cytokines (IL-1, TNF-α and IL-6) and b) maximal 

activity of hexokinase, glucose-6-phosphate dehydrogenase, citrate synthase and 
14

CO2 

production from [U-
14

C]-glucose and [U-
14

C]-glutamine. The treatment with CTX stimulated 

NO or H2O2  production, cytokine secretion and glucose and glutamine metabolism. In another 

set of experiments, CTX injected concomitant with tumor cell inoculation. After 14 days 

macrophages presented metabolism and secretory activity stimulated. These data CTX not 

only as a scientific tool to investigate the functions and metabolism of macrophages, but also 

for better understanding of the mechanisms involved in tumor progression. 

 

Keywords: Crotoxin. Macrophage. Walker 256 tumor cell. Oxidative metabolism. Glucose 

metabolism. Glutamine metabolism.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os venenos de serpentes, embora contenham substâncias tóxicas, são alvos de 

pesquisas com a finalidade de obtenção de substâncias que possam ser utilizadas na 

terapêutica (Brazil, 1934). 

No inicio da década de 30, do século passado, foi relatado o emprego de venenos 

ofídicos como analgésicos, mostrando a eficácia do veneno de Naja tripudians e Naja naja 

em diminuir a dor de pacientes portadores de carcinoma e em retardar a evolução de algumas 

neoplasias (Monaelesser T, 1933
1
 apud Brazil, 1950). Estes trabalhos repercutiram no meio 

médico brasileiro e nesta mesma década, estudos clínicos utilizando a doses homeopáticas do 

veneno das serpentes Crotalus durissus terrificus (VCdt) foram iniciados em pacientes 

portadores de algias, principalmente de origem neoplásicas (Brazil, 1934, 1950). 

O gênero Crotalus inclui as serpentes popularmente conhecidas como cascavéis, 

causadoras de aproximadamente 7,6% dos acidentes ofídicos no Brasil (Brasil, 2011), sendo 

estes acidentes causados principalmente pela Crotalus durissus terrificus. 

As manifestações clínicas do envenenamento por serpentes Crotalus durissus 

terrificus são decorrentes particularmente, da atividade neurotóxica do veneno e são 

caracterizadas pelo aparecimento do chamado “facies miastênico” ou “facies neurotóxico”, 

onde se observam ptose palpebral, diplopia, flacidez da musculatura facial e paralisia dos 

nervos cranianos (Rosenfeld, 1971). Além disso, em decorrência desta atividade neurotóxica é 

observada também insuficiência respiratória (Amaral et al., 1991; Rosenfeld, 1971). Além 

desta atividade, o veneno destas serpentes possui atividades miotóxica e coagulante 

(Azevedo-Marques et al., 1985; Cupo et al., 1988; Nahas et al., 1964; Rosenfeld, 1971), 

induzindo o quadro de rabdomiólise generalizada e incoagulabilidade (Azevedo-Marques et 

al., 1987; Sano-Martins et al., 2001). 

Apesar destes efeitos sistêmicos importantes, não são observados, nestes 

envenenamentos, sinais inflamatórios significativos no local da picada (Amorim et al., 1951; 

Brazil, 1934). São relatadas ainda, ausência de dor ou dor de pequena intensidade, seguida de 

parestesia local (Rosenfeld, 1971). Vale ressaltar que, além de não causar dor, Brazil (1934, 

1950, para revisão) evidenciou que este veneno é capaz de causar analgesia em humanos, 

sendo utilizado no início do século passado, no tratamento de algias, principalmente de 

origem neoplásica (Brazil,1934, 1950, para revisão).   

As principais toxinas presentes neste veneno incluem a crotoxina, crotamina, 

                                                           
1
 Monaelesser, Taguet. Traitement des algies et des tumeurs par ‘‘ le venin de 

cobra,” Bull Acad de mCd. 1933;109:371-377. 
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convulxina e giroxina. Tem sido sugerido que a giroxina e a enzima tipo trombina sejam o 

mesmo componente, uma vez que ambas apresentam as mesmas características bioquímicas e 

biológicas (Alexander et al., 1988). A elevada toxicidade do veneno é atribuída à crotoxina, 

seu principal componente tóxico, (Vital-Brazil, 1972), que corresponde à 60% do veneno total 

(Slotta, Fraenkel-Conrat, 1938). 

 

1.1 Crotoxina 

 

A crotoxina (CTX) foi isolada por Slotta e Fraenkel-Conrat, em 1938, e sua estrutura 

foi descrita por Fraenkel-Conrat e Singer (1956), sendo uma -neurotoxina heterodimérica, 

formada pela associação não-covalente de duas diferentes subunidades: a crotapotina (CA) e a 

fosfolipase A2 (FLA2 - CB). O peso molecular desta toxina é de 24 a 26 kDa, ponto isoelétrico 

de 4,7 e exibe atividades fosfolipásica, neurotóxica (bloqueio da transmissão neuromuscular) 

e miotóxica (Gopalakrishnakone, 1984; Sampaio et al., 2010, para revisão; Stoker, 1990; Vital 

Brazil, 1972).  

A subunidade CA (crotapotina) apresenta peso molecular de 8,9 kDa, com ponto 

isoelétrico de 3,4, características ácidas, sendo desprovida de atividade enzimática e tóxica. 

Sua função não está totalmente evidenciada, porém é aceito que CA pode agir como uma 

molécula carreadora potencializando a atividade letal de CB, porém diminuindo sua diminui a 

atividade enzimática dentro do complexo crotoxina (Bon et al., 1989; Choumet et al., 1996). 

A subunidade CB ou FLA2 apresenta cerca de 14 kDa, ponto isoelétrico 9,7. (Aird et 

al., 1986). Para a subunidade CB são atribuídas as atividades fosfolipásicas encontradas no 

veneno crotálico ou na fração crotoxina. Esta fração possui maior atividade enzimática que o 

complexo crotoxina, porém com menor toxicidade (Choumet et al., 1996). Entretanto, para as 

ações farmacológicas já descritas, é importante a ação mútua das subunidades CA e CB, onde 

CA se comporta como um carreador dirigindo a CB para o seu alvo celular.  

 

1.2 Estudos experimentais sobre os efeitos imunorregulatório, antitumoral e anti-

inflamatório e do veneno de Crotalus durissus terrificus (VCdt) e suas toxinas 

isoladas 

 

Vários estudos experimentais têm mostrado que, o VCdt ou substâncias isoladas deste 

veneno são capazes de modular as respostas inflamatória e imune. Em relação aos efeitos 

sobre o sistema imune, foi evidenciado que o veneno crotálico ou a crotoxina apresentam 
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papel supressor sobre a resposta imunológica humoral (Cardoso, Mota, 1997).  

Em relação à resposta inflamatória, tem sido demonstrado que o veneno de Crotalus e 

suas toxinas isoladas inibem eventos vascular e celular envolvidos nesta responta (Landucci et 

al., 1995, 2000; Sousa-e-Silva et al., 1996). Em continuidade a esses estudos, Nunes et al. 

(2007) mostraram que a ação inibitória do veneno sobre os componentes vascular e celular da 

resposta inflamatória induzida pela carragenina é de longa duração. Estes autores 

demonstraram que a CTX é a toxina responsável por este efeito prolongado (Nunes et al., 

2010).  

Sampaio et al. (2001), avaliando o efeito do veneno sobre o metabolismo de macrófagos 

e a possível correlação entre as modificações deste metabolismo e as alterações funcionais 

destas células, demonstraram dualismo na ação deste veneno, uma vez que foi observada tanto 

inibição de alguns parâmetros funcionais, como espraiamento e fagocitose, quanto 

estimulação do “burst” respiratório (geração de peróxido de oxigênio), da geração de óxido 

nítrico, da atividade microbicida (fungicida) e do metabolismo de glicose e glutamina destas 

células. O incremento deste metabolismo foi demonstrado através da determinação da 

influência do veneno sobre a atividade máxima de enzimas-chave do metabolismo de glicose 

e glutamina (hexoquinase, glicose-6-fosfato desidrogenase, citrato sintase e glutaminase 

dependente de fosfato) e da oxidação destes substratos. Tanto as ações estimulatórias quanto 

inibitórias são de longa duração, pois foram observadas por até 7 dias após a administração de 

uma única dose do veneno. Estes efeitos manifestam-se independentemente do estado de 

ativação do macrófago – residente, inflamatório ou ativado. Contudo, as ações estimulatórias 

do VCdt são mais significativas no macrófago residente. Recentemente, nosso grupo 

demonstrou, que a CTX é a toxina responsável pela ação estimulatória sobre o “burst” 

respiratório de macrófagos residentes obtidos da cavidade peritoneal de ratos normais, sendo 

este efeito prolongado, pois é observado após 14 dias da administração de uma única dose de 

CTX (Costa et al., 2010). 

Dados de literatura mostram ainda, que a crotoxina inibe, in vivo e in vitro, o crescimento 

de células tumorais humanas e de murinos. Este efeito é decorrente da ligação específica da 

toxina à membrana celular e mediado pela atividade da fosfolipase A2 (Corin et al., 1993; 

Newman et al., 1993; Rudd et al., 1994). Donato et al. (1996) mostraram correlação entre a 

atividade anti-proliferativa da crotoxina e receptores para o fator de crescimento epidermal 

(EGFr) são os alvos celulares e medeiam o efeito antiproliferativo da FLA2, a qual acarretaria 

a fosforilação das tirosinas ligadas a estes receptores. 

Em estudos realizados em nosso laboratório, foi demonstrada a ação antitumoral da 
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crotoxina in vivo, sobre tumor desenvolvido no coxim plantar de pata de ratos, induzido pela 

injeção do tumor de Walker 256 (Brigatte et al., 2007). Nestes estudos mostraram que células 

de tumor de Walker 256, injetadas por via intraplantar, são capazes de causar 

desenvolvimento de tumor sólido no coxim plantar de ratos a partir do 3
o
 dia de inoculação. A 

presença marcante de células tumorais na pata dos ratos foi evidenciada, por análises 

histopatológicas, no 5
o
 dia do desenvolvimento do tumor (Brigatte et al., no prelo). Animais 

tratados pela crotoxina apresentaram menor aumento do volume da pata causado pelo tumor, 

evidenciado por meio de pletismografia, quando comparado aos animais controles. Neste 

estudo, análises histológicas do coxim plantar sugerem que a crotoxina interfere com a 

neovascularização na vigência do tumor. Cabe ressaltar que, neste mesmo estudo, foi 

demonstrado que a crotoxina foi capaz também de inibir fenômenos nociceptivos, tais como, 

hiperalgesia, alodinia e dor espontânea, causados pelo câncer, observado no modelo de 

pressão de pata de ratos. Em continuidade a esses estudos, ensaios in vitro evidenciaram ação 

antitumoral da crotoxina, uma vez que a toxina inibiu a proliferação das células da linhagem 

LLC WRC 256, correspondente ao tumor de Walker 256 (Faiad et al., 2008). Neste estudo, 

foi demonstrado que a crotoxina interfere com os eventos fundamentais da progressão 

tumoral, agindo diretamente sobre as células tumorais desta linhagem, inibindo a proliferação, 

adesão da célula tumoral à fibronectina, além de inibir a polimerização dos filamentos de 

actina dessas células. Ainda, as proteínas sinalizadoras da família das GTPases Rho, tais 

como a RhoA e a quinase FAK apresentam a atividade diminuída após a incubação na 

presença da toxina, o que explica, pelo menos em parte, a diminuição da projeção do corpo 

celular durante a proliferação, conforme observado em ensaios de Microscopia Confocal 

(Faiad et al., 2008). 

 

1.3 Características gerais do macrófago 

 

O macrófago foi descrito por Metchnikoff no final do século passado, como uma célula 

com capacidade fagocitária. Somente a partir dos estudos de MaCkaness e colaboradores 

(Karnovsky, 1981), no início dos anos 70, passou-se a estudar sua atividade secretora. 

Inicialmente classificado como pertencente ao sistema reticuloendotelial (Aschoff, 1924), o 

macrófago foi, posteriormente, incorporado ao sistema mononuclear fagocitário (Aschoff, 

1969). 

 O macrófago caracteriza-se por ser uma célula grande, medindo entre 25-50 m de 

diâmetro, núcleo irregular e excentricamente posicionado, com um ou dois nucléolos e 
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cromatina dispersa. Esta célula apresenta complexo de Golgi bem desenvolvido, em posição 

justanuclear, número variável de vesículas de endocitose e grande número de mitocôndrias. A 

superfície da membrana apresenta-se irregular, com microvilos; o citoesqueleto é bem 

desenvolvido, rodeando o núcleo e estendendo-se até a periferia da célula (Auger, Ross, 1992; 

Hamilton et al., 1985; Zhang et al., 1989). 

 Ontogeneticamente, o macrófago deriva do saco vitelínico (Moore, Metcalf, 1970) e, 

no homem adulto, da medula óssea (van Furth, 1989). Origina-se da célula precursora para 

macrófagos e neutrófilos, (CFU-GM) (Metcalf, 1971), assim chamada devido a sua 

capacidade de originar, em meio semi-sólido, colônias de monócitos e neutrófilos. A primeira 

célula da linhagem macrofágica na medula óssea é o monoblasto, ainda pouco diferenciado e 

cuja divisão dá origem aos pró-monócitos que, ao contrário do seu precursor, já apresentam 

capacidade de pinocitose e expressam receptores característicos de macrófagos aos quais 

darão origem (van Furth, Diesselhoff -den Dulk, 1970; van Furth et al., 1980). 

 Os macrófagos têm grande atividade secretória, que inclui mais de cem substâncias 

biologicamente ativas, tais como enzimas, proteínas plasmáticas, hormônios, substâncias que 

regulam a função e crescimento de outras células (Nathan, 1987; Rappolee, Werb, 1988; 

Takemura, Werb, 1984). A secreção dessas substâncias determina a multifuncionalidade dos 

macrófagos e a sua participação em diversos processos fisiológicos e fisiopatológicos, entre 

esses: a hematopoiese, hemostasia, inflamação, resposta imune, cicatrização, controle do 

desenvolvimento tumoral.  

 

 1.4  Macrófago e o metabolismo de glicose e glutamina 

 

Os macrófagos, embora considerados células terminais (Gordon, 1986), utilizam taxas 

elevadas de glicose e glutamina, à semelhança de células de divisão rápida (Ardawi, 

Newsholme, 1983; Brand et al., 1984; Curi et al., 2005; Kovacevic, Mcgivan, 1983; 

Newsholme, 1987; Watford et al., 1979). A intensa atividade metabólica está relacionada com 

a necessidade da manutenção de quantidades adequadas de precursores biossintéticos, uma 

vez que, apesar da elevada atividade secretória, estas células não são capazes de armazenar 

estes produtos, necessitando então, de processos de síntese de proteínas, quando estimulados a 

produzi-las (Hammer, Rannels, 1981). Estes processos requerem grande quantidade de 

RNAm e envolvem a utilização de purinas, pirimidinas e ribose-5-fosfato.  

Além disso, os macrófagos necessitam sintetizar os fosfolipideos de membrana, devida 

sua elevada capacidade endocítica, com internalização de grandes quantidades de membranas 
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(Steinam et al., 1983), que precisam ser repostas. Este processo requer como precursor, o 

glicerol-3-fosfato e a presença de NADPH para a síntese de novo de ácidos graxos. 

Adicionalmente, a produção e liberação de metabólitos reativos do oxigênio, tais como ânion 

superóxido e peróxido de hidrogênio depende de NADPH, uma oxidase de membrana 

dependente da NADPH-oxidase. Devido a estas necessidades de precursores biossintéticos, o 

macrófago apresenta taxas elevadas de utilização de glicose e glutamina.  

A glicólise pode ser definida como a maneira pela qual a glicose é degradada para a 

geração de energia utilizada em funções biológicas.  

A degradação da glicose pode ser dividida em: a) glicólise anaeróbica – que é a 

degradação de glicose sem necessitar da presença de oxigênio. O produto final é o ácido 

láctico; b) glicólise aeróbica – é a degradação da glicose com consumo de oxigênio, 

produzindo o ácido pirúvico, que por sua vez, entra na mitocôndria e pode ser totalmente 

oxidado a CO2 e H2O pelo Ciclo de Krebs e Cadeia Respiratória.  

A sequência de reações, tanto da glicólise anaeróbica como aeróbica, até a produção 

do piruvato, são exatamente as mesmas.  

Na glicólise, partindo de uma molécula de glicose para formar duas moléculas de 

piruvato nas seguintes reações: 

A primeira via leva à degradação completa da glicose com a oxidação do grupo 

carboxil do piruvato gerando o grupo acetil da acetil-CoA que é então completamente oxidado 

a CO2 no ciclo do ácido cítrico. O ciclo do ácido cítrico é a via metabólica mais importante 

para produção de energia, em condições aeróbicas (Philip et al., 1976). Neste ciclo, a citrato 

sintase é a enzima-chave para catalisar as reações mais precoces, sendo a responsável pela 

conversão do piruvato em acetil-CoA, formado no citoplasma da célula, após a difusão para o 

interior da mitocôndria (Philip et al., 1976). 

A segunda via metabólica leva o piruvato a ser reduzido a lactato no processo de 

fermentação láctica, que ocorre em condições onde a concentração de oxigênio é baixa 

(glicólise anaeróbica).  

Além dessas duas vias, a glicólise pode ocorrer também a via das pentoses-fosfato 

onde são gerados a NADPH e também a ribose-5-fosfato, sendo esta utilizada pelas células 

para a síntese de RNA, DNA, ATP, NADH, FADH2 e coenzima A. Esta via é iniciada 

quando a glicose-6-fosfato-desidrogenase (G6PDH) oxida a glicose-6-fosfato, formada pela 

hexoquinase, para formar 6-fosfoglicona-δ-lactona. 

A glicólise parcial gera ainda glicerol-3-fosfato, que pode ser desviado para a síntese 

de triglicerídeos, importantes constituintes de membrana (Curi et al., 1999).  
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A glutamina, um aminoácido não essencial, pode ser sintetizada, via glutamina 

sintetase, por, virtualmente, todos os tecidos do organismo (Lacey, Wilmore, 1990). No 

entanto, a síntese de glutamina ocorre preferencialmente no músculo esquelético, fígado e 

cérebro, enquanto que a hidrólise ocorre nos rins, linfonodo, macrófago, trato gastrointestinal 

e tecido adiposo (Curi, Newsholme, 1989; Kowalchuck et al., 1988; Newsholme et al., 1989).  

O metabolismo da glutamina até -cetoglutarato e subsequente oxidação no ciclo de 

Krebs, gera até 30 mol ATP/mol de glutamina. Nos macrófagos o metabolismo da glutamina 

visa suprir as altas taxas de consumo de ATP por esta célula (Curi et al., 2005; Newsholme, 

1987). A via glutaminolítica pode gerar alguns precursores como purinas e pirimidinas, 

envolvidos na síntese de RNA e DNA e também substratos para a produção de NADPH.  

A alta taxa de utilização de glicose e glutamina pelo macrófago pode ser explicada 

pela teoria da regulação em ramo (Crabtree, Newsholme, 1985). Observa-se, nesta célula, 

intensa glicólise e glutaminólise, porém baixa atividade metabólica pelas vias geradoras de 

precursores biossintéticos, que surgem como ramificações das primeiras, quando a célula está 

quiescente. Este quadro permite rápida modulação do fluxo para as vias de produção de 

precursores, em acordo com a necessidade do macrófago de responder rapidamente quando 

solicitado (Figura 1). 

Para se determinar a capacidade de fluxo de substratos por uma via metabólica, 

podemos avaliar a atividade máxima da enzima-chave desta via. Enzima-chave é aquela que 

catalisa uma reação em não-equilíbrio, com G negativo ( -5 cal), sendo capaz de regular o 

fluxo de metabólitos pela via, na célula. Para tanto, deve-se identificar quais as enzimas-chave 

das vias metabólicas que se pretende estudar (Cooney, Newsholme, 1984; Newsholme, 

Crabtree, 1976; Newsholme, Leech, 1983; Newsholme, Start, 1973) e as condições padrão 

para a realização das dosagens de cada enzima (Krebs, 1980).   

O estudo do metabolismo da glicose e glutamina pode ser realizado pela determinação 

da atividade máxima das enzimas hexoquinase, citrato sintase, glicose-6-fosfato 

desidrogenase e glutaminase-fosfato dependente (Crabtree, Newsholme, 1985) (Figura 1). 

A hexoquinase é uma das enzimas-chave da glicólise e catalisa a trânsferência do 

grupo fosfato terminal do ATP para a glicose formando a molécula de glicose-6-fosfato. O 

verdadeiro substrato desta enzima é o complexo Mg
2+

-ATP, sendo o ATP não complexado 

um inibidor da hexoquinase. Esta enzima é ainda passível de regulação, como por exemplo, 

pelo seu produto.  

A citrato sintase é a enzima que controla a entrada de carbono (Acetil-CoA) no ciclo 

de Krebs (ciclo do ácido cítrico). Esta reação, embora seja reversível, in vitro, assume 
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características de irreversibilidade pelo caráter cíclico da via, onde não se encontra acúmulo 

de substrato intermediário (Krebs, 1980).  

A glicose-6-fosfato desidrogenase catalisa a primeira reação do "shunt" da 

hexoquinase-monofosfato, a via das pentoses. A atividade máxima da enzima serve como 

índice quantitativo do fluxo pela via (Ardawi, Newsholme, 1983). Embora seja termicamente 

reversível (Horecker, Smyrniotis, 1953), a reação assume características de irreversibilidade, 

na via metabólica, pela hidrólise elevada do produto formado, a D-glicose--lactona-6-

fosfato. Em adição a essa rápida hidrólise espontânea, uma lactonase de distribuição ampla, 

assegura a irreversibilidade da reação em condições fisiológicas (Brodie, Lipmann, 1985). 

 A glutaminase-fosfato dependente é a enzima-chave da via glutaminolítica, sendo que 

a determinação da atividade máxima dessa enzima determina a capacidade desta via (Cooney, 

Newsholme, 1984). Esta enzima requer a presença de íons fosfato para a sua atividade 

máxima, durante a hidrólise da glutamina e glutamato e a formação de amônia (Newsholme, 

Leech, 1983; Newsholme et al., 2003, para revisão). O glutamato produzido é mantido como 

“estoque” intracelular de glutamina para o fornecimento de energia e fornecimento de 

precursores para os processos biossintéticos (Newsholme et al., 1989). A conversão de 

glutamato para glutamina é controlada pela enzima glutamina sintetase, que tem como função 

sintetizar o aminoácido a partir de glutamato e amônia em um processo dependente de ATP 

(Henriksson, 1991; Hood, Terjung, 1990, Newsholme et al., 2003, para revisão) (Figura 1). 

 Além da atividade das enzimas-chave, o metabolismo de glicose e glutamina pode ser 

avaliado pelas alterações no fluxo de substratos por estas vias, medidas por meio da taxa de 

descarboxilação desses metabólitos, a partir da determinação do CO2, possibilitando a 

quantificação da oxidação de [U- 
14

C]-glicose e U- 
14

C]-glutamina (Kowalchuck et al., 1988). 
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1.5 Macrófagos e crescimento tumoral 

 

Estudos experimentais recentes vêm demonstrando a importância dos macrófagos, 

tanto na gênese tumoral, como nos diversos eventos-chave da metástase de tumores (Biswas 

et al., 2008, para revisão).  

No sítio tumoral os macrófagos, denominados Macrófagos Associados ao Tumor 

(TAM), apresentam função dual, uma vez que desempenham atividades que podem prevenir o 

estabelecimento e o espraiamento de células tumorais e, simultaneamente, podem estimular 

funções que favorecem o crescimento e disseminação tumoral (Sica et al., 2008, para revisão). 

Nesse sentido, foi demonstrado que macrófagos pró-inflamatórios encontrados nos sítios da 

inflamação crônica liberam diferentes substâncias, o que poderia, cronicamente, predispor o 

crescimento tumoral (Balkwill et al., 2005). Estas células podem ser, fenotipicamente, 

polarizadas em dois estágios distintos: o macrófago M1 (ou ativados classicamente) e o 

macrófago M2 (ou tipo II, ativados alternativamente) (Gordon, Taylor, 2005; Mantovani et 

al., 2002, 2004).  

O fenótipo M1 é comumente encontrado nas infecções e na inflamação crônica, sendo, 

portanto, pró-inflamatório. Esta célula é caracterizada pela liberação de citocinas 

inflamatórias, tais como IL-1, IL-6 e TNF-, reativos intermediários do nitrogênio (RNI) e 

dos reativos intermediários do oxigênio (ROI). No contexto do tumor, os macrófagos M1 

inibem o crescimento tumoral, erradicando as células tumorais e estimulando a resposta 

imune.  Por outro lado, os macrófagos M2, encontrados quando o tumor está estabelecido, ou 

seja, quando atinge o tamanho de 1 cm
3
 e a angiogênese torna-se necessária para sua 

manutenção (Dvorak, 1986). Neste contexto, os macrófagos M2 contribuem para a progressão 

do tumor por produzir mediadores pró-angiogênicos e mediadores anti-inflamatórios, além de 

proteases e fatores de crescimento (Gordon, 2003; Lamagna et al., 2006; Mantovani et al., 

2002; Mantovani et al., 2004; Pollard, 2004; Sica, 2006). Ainda, expressam baixos níveis das 

citocinas inflamatórias e perdem a  capacidade de liberação e de produção de ROI e RNI, 

importantes para ação tumoricida. Entre os reativos do nitrogênio, o óxido nítrico é a principal 

molécula, e este reativo interage com proteínas e ácidos ribonucleicos, inibindo a proliferação 

das células tumorais.  

Estudos experimentais recentes vêm demonstrando que a migração e infiltração de 

monócitos à massa tumoral parece ser específicamente regulada por fatores originados do 

tumor, tais como substâncias quimioatratantes (Mantovani et al., 1992) e proteínas  da matriz 

extracelular os quais podem atrair e ativar macrófagos diretamente (Alleva et al., 1994). Estes, 
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por sua vez produzem TNF-α e óxido nítrico que amplificam a migração de macrófagos para 

o sítio tumoral (Alleva et al., 1994). Células peritoneais obtidas de animais portadores de 

tumor apresentam alta produção de superóxido e aumento na produção de oxido nítrico, na 

fase de rejeição tumoral (Alleva et al., 1994; Bhaumik, Khar, 1998).  

Mais recentemente, foi demonstrado que monócitos presentes na medula óssea de 

animais portadores de tumor já estão polarizados em M1 e M2, de acordo com a fase de 

desenvolvimento tumoral (Redente et al., 2010). 

A adaptação metabólica é um componente-chave para a polarização de macrófagos e, 

portanto, para sua plasticidade funcional. Uma melhor compreensão sobre os mecanismos que 

regulam a “conexão” entre o metabolismo e a polarização dos macrófagos pode contribuir 

com o desenvolvimento de melhores estratégias terapêuticas (Biswas, Mantovani, 2012).  

 

 1.6  Modelos experimentais para o estudo de neoplasias – Tumores sólidos e ascíticos 

 

  Várias linhagens de células tumorais são potencialmente capazes de crescer tanto na 

forma sólida como ascítica, dependendo do sítio onde são injetadas, do número de células 

administradas e da responsividade imunológica do hospedeiro (Culo et al., 1978). Os tumores 

sólidos são formados por dois compartimentos distintos, porém interdependentes: as próprias 

células tumorais (parênquima) e o estroma de sustentação, no qual estas células estão 

dispersas (Cotran, 1989). Todo tumor sólido, independente de sua origem ou tipo, requer o 

desenvolvimento do estroma, quando atinge o tamanho de 1 a 2 mm
3
 (Folkman, 1985). 

Entretanto, o crescimento e sobrevivência dos tumores malignos são dependentes da 

angiogênese (Folkman 1971, 1976), uma vez que a doença metastática não poderia progredir 

sem a formação de um suprimento de sangue para a massa de tumores sólidos primários, fato 

agora que está bem aceito (Bergers e Benjamin, 2003; Folkman, 2006a). Foi demonstrado 

também que, sem a formação de um suporte sanguíneo intra-tumoral, os tumores não seriam 

capazes de obter o oxigênio e os nutrientes necessários para crescer além de 2 mm
3
 de 

diâmetro (Duffy, 1996). Entre outros benefícios, o estroma proporciona a vascularização 

necessária para o suprimento de nutrientes, troca gasosa e eliminação de metabólitos. 

 O tumor de Walker 256 é uma neoplasia mista com características de sarcoma e 

carcinoma, identificada pela primeira vez, na região da glândula mamária de uma rata albina 

prenhe (Earle, 1935; Walker, 1928). O próprio investigador iniciou a manutenção do tumor, 

implantando-o em mamas de ratas. Desde então, o tumor tem sido mantido por transplantes 

sucessivos ou em culturas de células in vitro.  
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Desde sua descoberta em 1928 esta linhagem tumoral tem sido amplamente utilizada 

em estudos antineoplásicos e de caquexia induzida por tumor, por ser específica para ratos e 

facilmente transplantada (Earle, 1935; Guaitani et al., 1982; Fernandes et al., 1995; Folador et 

al., 2009; Pavlaki et al., 2009). 

O tumor de Walker 256 é capaz de desenvolver-se na forma sólida ou ascítica 

dependendo do local de sua inoculaçao e possui capacidade de disseminação, tanto por via 

linfática como hematogênica (Carr et al., 1980; Mattos, 1980). Este tumor apresenta, ainda, 

grande capacidade para estimular a vascularisação local expressando fatores angiogênicos 

(Fencelau et al., 1981; Folkman, 1971, 1972, 1990; George et al., 1981; Li et al., 2003). 

Desenvolve-se facilmente em regiões distintas, tais como cérebro (Morioka et al., 1992), 

tecido subcutâneo (Bacurau et al., 2000; Belo et al., 2010; Maria et al., 1994; Veiga et al., 

2008), tecido muscular (Soares et al., 1994), cavidade peritoneal (Rosa et al., 1993).  

 

* *           * 

Dados da Literatura têm demonstrado que a crotoxina apresenta efeito antitumoral. 

Ainda, estudos realizados pelo nosso grupo demonstraram que a CTX, após 14 dias de uma 

única administração, estimula a liberação de peróxido de hidrogênio e produção de óxido 

nítrico, além de modular a secreção de citocinas por macrófagos obtidos da cavidade 

peritoneal de ratos normais. Desta forma, considerando que esses mediadores são 

fundamentais no controle de progressão tumoral, é relevante investigar se a CTX estimula a 

produção desses mediadores pelos macrófagos obtidos de animais portadores de tumor. 
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2  OBJETIVO 

 

Portanto objetivo geral deste trabalho é investigar os efeitos da CTX sobre a função e 

o metabolismo de macrófagos peritoneais obtidos de ratos portadores de tumor de Walker 256 

desenvolvido no subcutâneo. 

 Foram realizados estudos com os seguintes objetivos específicos: 

1) Avaliação da ação da CTX sobre a função de macrófagos, determinando: 

a) liberação de peróxido de hidrogênio;  

b) produção de óxido nítrico; 

c) secreção das citocinas IL-1β, IL-6 e TNF-. 

 

2) Avaliação da ação da CTX sobre a atividade máxima das seguintes enzimas: 

a) hexoquinase, enzima-chave da via glicolítica, que catalisa a fosforilação da 

glicose pelo ATP; 

b) glicose-6-fosfato desidrogenase, primeira enzima da via das pentoses, que 

catalisa a entrada de glicose-6-fosfato nesta via; 

c) citrato sintase, enzima importante do ciclo de Krebs, responsável pela 

entrada de átomos de carbono na via;  

d) taxa de descarboxilação de [U-
14

C]-glicose e [U-
14

C]-glutamina. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Obtenção da crotoxina  

 

 A crotoxina foi purificada a partir de veneno da espécie Crotalus durissus terrificus, 

liofilizado, extraído de vários exemplares de espécimes adultos, fornecido pelo Laboratório de 

Herpetologia do Instituto Butantan e estocado a -20 °C. A purificação da fração crotoxina do 

veneno foi realizada segundo o método descrito por Rangel-Santos et al. (2004), pelo Prof. 

André Fonseca Alves, assistente técnico responsável do Laboratório de Fisiopatologia do 

Instituto Butantan.  

 

3.2 Animais 

 

Foram utilizados ratos Wistar, machos, com peso médio variando entre 160 a 180 gramas, 

obtidos do Biotério Central do Instituto Butantan. Os animais foram mantidos no laboratório, 

com livre acesso a água e ração, por um período mínimo de 3 dias antes dos experimentos. 

Os procedimentos experimentais foram realizados com a aprovação da Comissão de Ética no 

Uso de animais do Instituto Butantan (CEUAIB-protocolo 726/10) e Comissão de Ética no 

Uso de Animais do Instituto de Ciências Biomédicas da USP (CEUA-protocolo 064/2010). 

 

3.3 Obtenção de macrófagos peritoneais 

 

 Os animais foram submetidos à eutanásia em câmara de CO2. Em seguida, a pele da 

região abdominal foi removida e 10 ml de PBS foram injetados na cavidade peritoneal. Após 

a massagem do abdômen, o fluído peritoneal foi colhido com o auxílio de pipeta Pasteur de 

polietileno. A suspensão de células peritoneais foi diluída na proporção de 1:10 (v:v) com 

Azul de Tripan (1%) e a contagem total de células feita em Hemocitômetro de Neubauer. A 

contagem foi realizada com auxílio de microscópio de luz, utilizando-se objetiva de imersão. 

A viabilidade das células peritoneais foi determinada pela técnica de exclusão por Azul de 

Tripan (1%). Foram utilizadas amostras contendo mais de 95% de células íntegras. 
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3.4  Obtenção de células tumorais e implantação do tumor no subcutâneo de ratos 

 

 As células de tumor de Walker 256, congeladas e mantidas em nitrogênio líquido a -

180 ºC foram descongeladas e seu número ajustado em 1x10
7
 células em 1 mL de PBS e 

injetadas na cavidade peritoneal de ratos Wistar para obtenção de tumor líquido (ascite). Após 

10 dias, os ratos com ascite foram submetidos à eutanásia, conforme descrito na seção 3.3. O 

líquido ascítico foi extraído da cavidade peritoneal de ratos e colocado em um tubo de ensaio 

contendo EDTA. O líquido foi diluído 100 vezes com tampão salina-fosfato (PBS), pH 7,4. 

Uma alíquota (200 L) foi retirada e colocada em um tubo de ensaio contendo 200 L de 

corante azul de Tripan 1%. A contagem do número de células foi realizada em microscópio 

óptico utilizando câmara de Neubauer. A viabilidade celular foi também determinada, sendo 

consideradas viáveis as células refringentes à luz. Para a indução do tumor sólido, os ratos 

foram anestesiados com uma solução de cloridrato de xilazina (1 mg/rato) e cloridrato de 

quetamina (6 mg/rato), V:V, por via i.p. Em seguida, foi injetado, por via s.c., no flanco 

posterior direito, o volume de 1 mL de salina estéril contendo 2x10
7
 células (Bacurau et al., 

2000). O número de células implantadas assegura o bom desenvolvimento do tumor, o que 

corresponde a uma massa equivalente a 15% do peso corpóreo total, após 14 dias da 

inoculação.  

 

3.5 Planejamento experimental 

 

Durante o desenvolvimento do projeto de pesquisa, avaliou-se a ação da CTX sobre a 

função e o metabolismo de glicose e glutamina de macrófagos obtidos da cavidade peritoneal 

de animais portadores de tumor de Walker 256 subcutâneo. Para tanto, foi investigado o efeito 

da CTX sobre: a) liberação de H2O2 e, produção de NO e citocinas pró-inflamatórias (IL-1, 

TNF-α e IL-6) e b) a atividade máxima das enzimas da via glicolítica e a taxa de 

descarboxilação de [U-
14

C]-glicose e [U-
14

C]-glutamina. 

 

3.6 Tratamento com a crotoxina (CTX)  

 

Para avaliar o efeito da toxina sobre a função e o metabolismo de glicose de macrófagos 

peritoneais de animais inoculados com o tumor de Walker 256, a crotoxina (18g/animal, em 

um volume de 300µl de salina estéril), foi administrada pela via subcutânea, segundo dois 

protocolos experimentais:  
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1) injeção da CTX no 5
o
 dia da inoculação das células tumorais e obtenção dos 

macrófagos no 14
o
 dia da inoculação das células tumorais para a realização dos testes.  

 

  

  

 1º dia          5º dia               14º dia 

Inoculação das células tumorais             Injeção da CTX                              coleta de macrófagos 

 

2) injeção da CTX no 1o dia da injeção das células tumorais e obtenção dos 

macrófagos no 14
o
 dia da inoculação das células tumorais para a realização dos testes  

  

  

                 1º dia       14º dia 

Inoculação das células tumorais    coleta de macrófagos 

          Injeção da CTX 

 

A concentração da crotoxina foi determinada a partir de dados da literatura indicando 

que esta corresponde a 60% do veneno bruto (Slotta, Fraenkel-Conrat, 1938) e baseada em 

estudos anteriores (Sampaio et al., 2006, 2007). 

Nos animais controles foram injetados com salina, nas mesmas condições 

experimentais. Grupos controles adicionais foram constituídos por animais injetados por via 

s.c., no flanco posterior direito, com o volume de 1 mL de salina estéril no lugar das células 

tumorais e foram tratados ou com CTX ou com salina (controle), nas mesmas condições 

experimentais.  

 

 3.7 Avaliação da função de macrófagos  

 

3.7.1 Determinação da liberação de peróxido de hidrogênio (H2O2) por macrófagos 

  

 A técnica utilizada foi a descrita e adaptada para microensaio por Pick e Mizel (1981). 

Os macrófagos (4x10
6
 células/mL) foram suspensos em 1 mL de meio RPMI-1640 e 100 µL 

desta suspensão foram adicionados em poços de placa de cultura (96 poços de fundo chato), e 

incubadas por 1 h a 37 C, em atmosfera úmida, a 5% de CO2, para a aderência das células. 
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Após este período, os poços foram lavados com PBS, para a retirada das células não 

aderentes. Para a realização do ensaio de H2O2, foram adicionadas aos poços solução de fenol 

vermelho e acetato de forbol miristato (PMA-40 ng). A placa foi incubada, a 37 °C, em 

atmosfera úmida, por 1 hora onde após esse período a reação foi interrompida pela adição de 

hidróxido de sódio 1N (NaOH). Os ensaios foram realizados em quadruplicatas e, 

simultaneamente, as mesmas amostras sem estímulo de PMA, foram avaliadas para aquilatar 

a produção espontânea do H2O2. A absorbância foi determinada em leitor de ELISA, com 

filtro de 620 nm obtendo-se a densidade óptica (D.O.) e calculando-se os resultados em nM de 

H2O2 por 4x10
5
 células. 

 

3.7.2 Determinação da produção de óxido nítrico (NO•) por macrófagos 

 

Para determinar a produção de NO• por macrófagos peritoneais, foi utilizado o protocolo 

de Ding et al. (1988). A suspensão de células, obtida como descrito na seção 3.3, foi 

centrifugada e o precipitado celular ressuspenso na concentração de 1x10
7
 células/mL de 

meio de cultura RPMI-1640. Em seguida, 100 µL por poço da suspensão celular foram 

transferidos para placas de cultura de 96 poços de fundo chato, colocados em estufa, a 37 C, 

por 1h, em atmosfera úmida, a 5% de CO2. Após a adesão dos macrófagos ao fundo dos 

poços, as placas foram lavadas com salina apirogênicas e 200 µL de meio RPMI-1640 com 

10% de soro fetal bovino foram adicionadas, contendo LPS (10 µg). As células foram então 

incubadas por 48 horas a 37 C, em atmosfera úmida, a 5% de CO2. Após o período de 

incubação, o sobrenadante foi transferido para a placa de leitura e reagente de Griess, na 

proporção de 1:1 (v/v) foi adicionado. Em seguida, a placa foi lida em leitor de ELISA a 550 

nm. Os valores de leitura foram comparados com uma curva padrão de nitrito de sódio 

(NaNO2) a 5-60 µM e os resultados expressos em µM de nitrito liberado por 1x10
6
 células. 

 

3.7.3 Quantificação de interleucinas (IL) do sobrenadante da cultura de macrófagos 

 

Macrófagos peritoneais, (1x10
6
) foram aderidos em placas de 24 poços e incubadas em 

1ml de meio RPMI com 10% SFB, por um período de 1 hora. Após esta incubação, os poços 

foram lavados com PBS estéril e incubados com meio RPMI 1640 contendo 10 g/mL de 

LPS, por um período de 24 horas, a 37 C, em atmosfera úmida, a 5% de CO2. Após este 

período, o sobrenadante foi coletado e congelado a –80 
o
C, para determinação das citocinas. 

Para as dosagens das citocinas inflamatórias IL-1, IL-6, TNF-, foram utilizados kits 
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reagentes (R&D System, Minneapolis, MN USA, USA), através da técnica de ELISA, de 

acordo com as técnicas padronizadas pelo fabricante. Foram adicionados 100 µl do anticorpo 

específico em cada poço e incubados em temperatura ambiente, overnight. Após esse tempo, a 

suspensão foi aspirada e a placa lavada com tampão (PBS 0,05% Tween-20), por 3 vezes. Em 

seguida, as placas foram bloqueadas com 200 µl do diluente do ensaio e incubadas por 1h a 

temperatura ambiente. A suspensão foi novamente aspirada e as placas lavadas com tampão, 

por 3 vezes. Foram adicionados 100 µl do padrão ou amostra (sobrenadante da incubação de 

1x10
6 

células, após 24 horas de incubação a 37 
o
C, em atmosfera úmida, a 5% de CO2) em 

cada poço. As placas foram incubadas por um período de 2 h a temperatura ambiente. Após 

este período, as placas foram aspiradas e lavadas novamente, com tampão, por três vezes. Em 

seguida, 100 µl do anticorpo específico de detecção, marcado com biotina, em cada poço 

foram adicionados e incubados por 1 hora à temperatura ambiente. As placas foram 

novamente aspiradas e lavadas com tampão por três vezes. Foram adicionados 100 µl do 

conjugado e as placas incubadas por 30 min em temperatura ambiente. Após esta incubação as 

placas foram aspiradas e lavadas com tampão, por três vezes. O substrato tetrametilbenzidina 

(100 µl) foi adicionado e as placas incubadas por 30 min, em temperatura ambiente, protegido 

da luz. A reação foi bloqueada com 50 µl da solução de ácido fosfórico (H3PO4). A leitura foi 

realizada até 30 minutos depois do ensaio, em espectrofotômetro, a 450 nm. 

 

3.8 Determinação do metabolismo de glicose e glutamina 

 

3.8.1 Determinação da atividade máxima das enzimas 

 

3.8.1.1 Células 

 

 Células peritoneais (aproximadamente 10
7
 células) foram ressuspensas em 300l de 

tampão de extração específico para cada enzima e sonicadas em um aparelho ruptor de 

membrana, para induzir o rompimento da membrana celular e permitir a liberação das 

enzimas do citosol da célula. Após este procedimento, as célula foram centrifugadas a 1000 

rpm e o sobrenadante, mantido sempre em gelo, separado para os ensaios enzimáticos.  
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3.8.1.2 Hexoquinase (EC 2.7.1.1) 

 

 A hexoquinase é a enzima que catalisa a fosforilação da glicose, a primeira reação da 

via glicolítica: 

    hexoquinase 

 GLICOSE ------------------------------------------- GLICOSE-6-FOSFATO (G-6-P) 

       

ATP   ADP 

 A atividade máxima da enzima, determinada segundo método descrito por Crabtree, 

Newsholme (1972), tem como base a proporção de NADPH formado, segundo a reação: 

  hexoquinase       G-6-P-Dh 

GLICOSE --------------------- G-6-P -----------------------6-FOSFOGLUCONATO 

              

ATP        ADP  NADP  NADPH 

 

 O meio de ensaio para a determinação consiste de Tris-HCl 75 mM, MgCl2 7,5 mM, 

EDTA 0,8 mM, KCl 1,5 mM, mercaptoetanol 4 mM, NADP
+
 0,4 mM, ATP 2,5 mM, glicose 

1 mM, creatinina-fosfato 10mM, creatinina quinase 1,8 U, glicose-6-fosfato desidrogenase 1,4 

U, Triton X-100 1% (v/v), pH 7,5 ao qual foram adicionados 100 l do sobrenadante, em um 

volume total de 1 ml. O ensaio foi iniciado pela adição de glicose ao meio e as determinações 

foram realizadas a 25 C, por 10 minutos, a 340 nm. 

 

3.8.1.3 Glicose-6-fosfato desidrogenase (EC 1.1.1.49) 

 

 A glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PDh) catalisa a primeira reação do shunt da 

hexose-monofosfato, a via das pentoses. A atividade máxima da enzima constitui índice 

quantitativo do fluxo pela via (Ardawi, Newsholme, 1985), embora a reação seja 

termicamente reversível (Horecker, Smyrniotis, 1953), uma vez que na via metabólica, esta 

reação assume características de irreversibilidade pela hidrólise elevada do produto formado, 

a D glicose-lactona-6-fosfato. Em adição a essa rápida hidrólise espontânea, uma lactonase de 

distribuição ampla assegura a irreversibilidade da reação em condições fisiológicas (Brodie, 

Lipmann, 1985). 
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Hexoquinase  G6PDH 

GLICOSE ------------------------- G-6-P --------------------- 6- FOSFOGLUCONATO 

                  

     ATP     ADP     NADP         NADPH 

  

 

  

 6-fosfogluconato desidrogenase 

6-FOSFOGLUCONATO--------------------------------3-CETO-6-FOSFOGLUCONATO 

        

     NADP  NADPH 

 

A atividade máxima da enzima foi avaliada pelo método descrito por Bergmeyer et al. 

(1954). O tampão de extração (pH 8,0) consistiu de Tris-HCl 50  mM, MgCl2 7,5 mM, EDTA 

1 mM, KCl e sulfato de magnésio 5 mM. O meio de ensaio utilizado foi constituído por Tris-

HCl 86 mM, MgCl2 6,9 mM, NADP
+
 0,4 mM,  glicose-6-fosfato 1,2 U, Triton X-100 1% 

(v/v), ao qual foram adicionadas 100 l de sobrenadante. O volume total do ensaio foi de 1 

ml, pH 7,6. O ensaio foi iniciado pela adição de glicose-6-fosfato ao meio e as determinações 

foram realizadas a 25 C, por 10 minutos, a 340 nm. 

 

3.8.1.4 Citrato sintase (EC 4.1.3.7) 

 

 A citrato sintase foi escolhida por ser uma enzima importante do ciclo de Krebs, pois 

catalisa a entrada do carbono neste ciclo. Não constitui, porém, uma enzima chave, 

catalisando uma reação termicamente irreversível. Srere e Matsuoka (1972) observaram que 

não há acúmulo de intermediários no ciclo de Krebs, o que leva à proposição de que a citrato 

sintase representa a etapa lenta da via, já que in vivo, esta enzima catalisaria uma reação em 

não equilíbrio (Krebs, Lund, 1966).  

  

A enzima catalisa a reação: 

                CS 

 OXALOACETATO + ACETIL-CoA + ÁGUA -------------- CITRATO +CoA + H
+
 

 

 A atividade da enzima foi determinada segundo Alp et al. (1976), pela quantificação 

do complexo formado entre a CoA liberada, com o DTNB do meio. O tampão de ensaio 

utilizado consiste de Tris-HCl 50 mM, EDTA 1 mM. O tampão de extração (pH 7,4) foi 
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constituído por Tris-aminometano 50 mM, EDTA 1 mM, DTNB 0,2 mM, acetil-CoA 0,1 

mM, oxaloacetato 0,5 mM e Triton X-100 1% (v/v), ao qual foram  adicionados 100 l  do 

sobrenadante. O volume total do ensaio foi de 1 ml e o pH 8,1. A reação foi iniciada pela 

adição de oxaloacetato ao meio e a leitura realizada a 25 C, em 10 minutos, em 412 nm. 

 

3.8.1.5 Dosagem da proteína 

 

 A concentração de proteína foi determinada pelo método de Bradford. Neste método, o 

corante azul coomassie brilhante G-250 se liga à cadeia protéica, aumentando a sensibilidade 

do método. Foram utilizados volumes fracionados da solução mãe de albumina (100 l a 1000 

l), completando para 1 ml com água destilada. Desta diluição, foram utilizados 20 l, 

adicionados a 1 ml da solução de Bradford. A leitura da absorbância da solução de albumina 

foi realizada em 280 nm, contra referencia de água. A curva padrão é dada em g/ml. A 

leitura da absorbância da curva referente a amostra (20 l), bem como  a leitura da 

absorbância das amostras foram realizadas em 595 nm. 

 

3.8.1.6 Cálculo e expressão dos resultados 

 

 A atividade máxima das enzimas foi expressa em mmol/min/mg de proteínas. Todas 

as dosagens foram realizadas em espectrofotômetro SpectraMAX plus (Molecular Dervias, 

USA). 

 Os cálculos da atividade máxima foram feitos conforme a equação: 

 

  abs/dt  x V.T.E.     x  diluição da amostra   x VP 

  coef. Extinção    V.A. 

 

Onde: abs = diferença de absorbância; dt = tempo de análise; VTE = volume total do ensaio; 

VA = volume da amostra; VP = valor da proteína. 

 

3.8.1.7 Coeficiente de extinção 

 

 para 340 nm = 6,22 (e = 6,22 nM
- 1

 ml
- 1

) 

 para 412 nm = 13,6 (e = 13,6 nM
- 1

 ml
- 1

) 
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3.9 Determinação da oxidação de [U-
14

C]-Glicose e [U-
14

C]-Glutamina 

 

 A oxidação desses metabolitos foi determinada em macrófagos peritoneais obtidos 

conforme seção 3.3 e a sua concentração ajustada para 0,5x10
7
 células/mL. As células foram 

incubadas emerlenmeyer na presença de [U-
14

C]-glicose (2 mM/0,2 µCi/mL) ou [U-
14

C]-

glutamina (2 mM/0,2 µCi/mL), conforme descrito por Kowalchuck et al. (1988). Os 

erlenmeyes continham PBS, pH 7.4 e 1,5% de albumina livre de gordura (20% p/p). Os 

frascos foram selados para evitar a perda de 
14

CO2 e colocados em banho-maria, 37 
o
C, por 

1h, na presença de O2 e sob agitação contínua. Após a incubação, a reação foi interrompida 

pela adição ao meio de incubação de 400 µL de solução de ácido tricoroacético 25%. O 
14

CO2 

liberado foi retido em uma mistura de 2-feniletilamina e metanol (1:1 v/v), por agitação no 

banho-maria, por 40 min, a 37 
o
C. Posteriormente, a mistura 2-feniletilamina/metanol/

14
CO2 

foi coletada com pipeta Pasteur e transferida para frascos contendo líquido de cintilação (1 

mL). A radioatividade foi contada em Contador Beta Lafita (Perkin Elmer NeC042X001MC), 

locado no Departamento de Biofísica e Fisiologia do ICB-USP. Os resultados serão obtidos 

em DPM. A oxidação de [U-
14

C]-glicose e [U-
14

C]-glutamina foi expressa em nmol/h/mg de 

proteína. 

 

3.9.1 Siliconização dos frascos para descarboxilação 

 

 Nos elernmeyers utilizados para a determinação da descarboxilação foram adaptados 

ependorfes para acondicionar 500 µL da mistura de feniletilamina/metanol (1:1). Esses 

frascos foram previamente siliconizados com solução de silicone 2% em toluol e secos em 

estufa à 40 ºC, durante 8 horas. 

 

3.9.2 Expressão de resultados 

 

 A radioatividade foi contada em Contador Beta Lafita  (Perkin Elmer 

NeC042X001MC). Os resultados foram obtidos em DPM. A descarboxilação de [U-
14

C]-

glicose e [U-
14

C]-glutamina está expressa em nmol/h/mg de proteína. 

 

3.9.3 Quantificação de Proteína 

 

 Realizada conforme técnica descrita no seção 3.8.1.5. 
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3.10 Análise estatística 

 

 Os valores foram expressos como média  e.p.m. (erro padrão da média) e analisados 

estatisticamente por ANOVA e teste de Tukey-Kramer (Tukey HSD) e Método de Dunnett. 

(Minitab
®

 Statistical Software, State College, Pensylvania, USA), comparando-se os valores 

do grupo controle com os valores dos experimentais. As diferenças foram consideradas 

significativas para o nível de p0,05 (5%). 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Efeito da CTX sobre a atividade secretória de macrófagos peritoneais obtidos de 

animais portadores de tumor 

 

Efeito do tratamento no 5º dia 

 

A ação CTX, administrada no 5º dia da injeção das células tumorais sobre a liberação 

de peróxido de hidrogênio, produção de NO e secreção das citocinas IL-1β, TNF-α e IL-6 por 

macrófagos peritoneais coletados após 14 dias da injeção das células tumorais. 

 

4.1.1 Liberação de peróxido de hidrogênio 

 

 Os resultados apresentados na Figura 2 demonstram que a CTX acarretou aumento 

significativo de 162% da produção de peróxido de hidrogênio por macrófagos obtidos da 

cavidade peritoneal de animais portadores de tumor, após a estimulação com PMA, quando 

comparado aos macrófagos obtidos dos animais tratados com salina (controle). Não foi 

observada diferença na liberação basal de H2O2 entre macrófagos obtidos de animais 

portadores de tumor, tratados com CTX ou com Salina (Figura 2). 

 

4.1.2 Produção de óxido nítrico 

 

 A administração de CTX aumentou 94% a produção do óxido nítrico, quando 

comparado aos animais tratados com salina (Figura 3). 

 

4.1.3 Secreção de citocinas 

 

 Conforme mostra a Figura 4, a CTX acarretou importante aumento a secreção de IL-

1β (8,5 vezes) e TNF- (4,2 vezes), quando comparado aos animais tratados com salina 

(controle). Nenhuma diferença foi observada na secreção da IL-6 entre os grupos (Figura 

9B). 
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Figura 2 - Efeito da CTX sobre a liberação de peróxido de hidrogênio por macrófagos 

peritoneais obtidos de animais portadores de tumor. Efeito do tratamento no 5º 

dia 

 

 

 

Os ratos foram inoculados com células tumorais de Walker 256 (2x10
7
/1 mL), no flanco superior direito. No 

5º dia da inoculação, os animais foram tratados com CTX (18µg/300µl, via s.c.), ou apenas o mesmo volume 

de salina (controle). Após 14 dias da inoculação das células tumorais, os macrófagos residentes foram 

obtidos da cavidade peritoneal de ratos. Para a determinação da liberação de peróxido de hidrogênio (H2O2), 

as células foram aderidas em placas de 96 poços, na presença de meio de cultura RPMI 164, com 10% SFB, 

por 1 hora para a adesão dos macrófagos. Após esse período a placa foi lavada com PBS e os macrófagos 

foram incubados na presença da solução fenol vermelho e estimuladas ou não (basal) com 40 ng de PMA. Os 

ensaios foram realizados em quadruplicatas e, simultaneamente, as mesmas amostras sem estímulo de PMA, 

foram avaliadas para aquilatar a produção espontânea do H2O2. A absorbância foi determinada em leitor de 

ELISA, com filtro de 620 nm obtendo-se a densidade óptica (D.O.) e calculando-se os resultados em nmols 

de H2O2 por 4x10
5
 células. Os resultados expressam a média ± e.p.m de pelo menos 8 animais por grupo. 

*P<0,05, por comparação aos valores basais, 
**

P <0,05, por comparação ao grupo estimulado com PMA. 
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Figura 3 - Efeito da CTX sobre a produção de óxido nítrico por macrófagos peritoneais 

obtidos de animais portadores de tumor. Efeito do tratamento no 5º dia 
 

 

 

Os ratos foram inoculados com células tumorais de Walker 256 (2x10
7
/1 mL), no flanco superior direito. No 

5º dia da inoculação, os animais foram tratados com CTX (18µg/300µl, via s.c.), ou apenas o mesmo volume 

de salina (controle). Após 14 dias da inoculação das células tumorais, os macrófagos residentes foram 

obtidos da cavidade peritoneal de ratos. Para a determinação da produção de óxido nítrico (NO
-
2), as células 

foram aderidas, por 1 hora, em placas de 96 poços, na presença de meio de cultura RPMI 164, com 10% 

SFB. Após esse período a placa foi lavada com PBS e os macrófagos aderidos foram incubados novamente 

na presença de 100µL de meio de cultura contendo LPS (10µg/poço) e incubados por 48h. Após o período de 

incubação, o sobrenadante foi transferido para a placa de leitura e reagente de Griess, na proporção de 1:1 

(v/v) foi adicionado. Em seguida, a placa foi lida em leitor de ELISA a 550 nm. Os valores de leitura foram 

comparados com uma curva padrão de nitrito de sódio (NaNO2) a 5-60 mM e os resultados expressos em 

µmoles de nitrito liberado por 1x10
6
 células. Os resultados expressam a média ± e.p.m de pelo menos 8 

animais por grupo. *P<0,05, por comparação com o grupo controle (salina). 
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4.2 Efeito da CTX sobre a atividade secretória de macrófagos peritoneais obtidos de  

       animais portadores de tumor, efeito do tratamento concomitante 

   

4.2.1 Liberação de peróxido de hidrogênio 

 

 Os resultados apresentados na Figura 5 demonstram que a crotoxina acarretou 

aumento na produção de peróxido de hidrogênio (162%), por macrófagos obtidos de animais 

com tumor, na presença de PMA. Nenhuma diferença foi observada na liberação basal de 

H2O2 entre animais tratados com CTX ou com salina. 

 

4.2.2 Produção de óxido nítrico 

 

 A crotoxina estimulou significativamente (77%), a produção de óxido nítrico por 

macrófagos peritoneais, quando comparado aos animais tratados com salina (controle) 

(Figura 6). 

 

4.2.3 Determinação da concentração de citocinas 

 

 Como mostra a Figura 7A, a CTX aumentou a secreção de IL-1β de macrófagos 

em 71%, quando comparado ao grupo controle tratado com salina.  

 Por outro lado, a CTX não alterou a secreção da IL-6 (Figura 7B) e do TNF- 

(Figura 7C), quando comparado com os animais do grupo controle tratados com salina.  
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Figura 5 - Efeito da CTX sobre a liberação de peróxido de hidrogênio por macrófagos 

peritoneais obtidos de animais portadores de tumor. Efeito do tratamento 

concomitante 

 

 

 

Os animais foram inoculados com as células do tumor de Walker 256 (2x10
7
/1 mL), no flanco superior dos ratos. 

Imediatamente após, os animais receberam a injeção de crotoxina (18µg/300µl, via s.c.), ou apenas o mesmo 

volume de salina (controle).  Após 14 dias, os macrófagos foram coletados da cavidade peritoneal de ratos. Para 

a determinação da liberação de peróxido de hidrogênio (H2O2), as células foram aderidas em placas de 96 poços, 

na presença de meio de cultura RPMI 164, com 10% SFB. Após esse período a placa foi lavada com PBS e os 

macrófagos foram incubados na presença da solução fenol vermelho e estimuladas ou não (basal) com 40 ng de 

PMA. Os ensaios foram realizados em quadruplicatas e, simultaneamente, as mesmas amostras sem estímulo de 

PMA, foram avaliadas para aquilatar a produção espontânea do H2O2. A absorbância foi determinada em leitor 

de ELISA, com filtro de 620 nm obtendo-se a densidade óptica (D.O.) e calculando-se os resultados em nmols de 

H2O2 por 4x10
5
 células. Os resultados expressam a média ± e.p.m de 12 animais por grupo. *P<0,05, por 

comparação aos valores basais, 
**

P <0,05, por comparação aos macrófagos estimulados com PMA. 
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Figura 6- Efeito da CTX sobre a produção de óxido nítrico por macrófagos peritoneais 

obtidos de animais portadores de tumor. Efeito do tratamento concomitante 
 

 

 

 

Os animais foram inoculados com as células do tumor de Walker 256 (2x10
7
/1 mL), no flanco superior dos ratos. 

Imediatamente após, os animais receberam a injeção de crotoxina (18µg/300µl, via s.c.), ou apenas o mesmo 

volume de salina (controle).  Para a determinação da produção de óxido nítrico (NO
-
2), as células foram aderidas 

em placas de 96 poços, na presença de meio de cultura RPMI 1640, com 10% SFB, por 1 hora para a adesão dos 

macrófagos. Após esse período a placa foi lavada com PBS e os macrófagos foram incubados novamente em 

meio de cultura adicionado de LPS (10µg/poço) e incubados por 48h. Após o período de incubação, o 

sobrenadante foi transferido para a placa de leitura e reagente de Griess, na proporção de 1:1 (v/v) foi 

adicionado. Em seguida, a placa foi lida em leitor de ELISA a 550 nm. Os valores de leitura foram comparados 

com uma curva padrão de nitrito de sódio (NaNO2) a 5-60 µM e os resultados expressos em µmoles de nitrito 

liberado por 1x10
6
 células. Os resultados expressam a média ± e.p.m de 12 animais por grupo. *P<0,05, por 

comparação com o grupo controle (salina). 
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4.3 Efeito da CTX sobre o metabolismo de glicose e glutamina de macrófagos peritoneais 

obtidos de animais portadores de tumor, efeito do tratamento no 5º dia 

 

4.3.1 Efeito sobre a atividade de enzimas-chave da via glicolítica 

 

As Figuras 8, 9 e 10 demonstram que a CTX administrada no 5º dia da injeção das 

células tumorais estimulou significativamente a atividade da Hexoquinase (43%), da Glicose-

6-fosfato desidrogenase (51%) e da Citrato sintase (144%), quando comparado aos animais 

portadores de tumor tratados com salina. 

 

4.3.2 Efeito sobre a taxa de descarboxilação de [U-
14

C]-glicose e [U-
14

C]-glutamina 

  

 Determinação da descarboxilação de [U-
14

C]-glicose  

A CTX incrementou a taxa de descarboxilação deste substrato por macrófagos (17%), 

quando comparado ao grupo controle (Figura 11). 

  

 Determinação da descarboxilação de [U-
14

C]-glutamina 

A Figura 12 mostra que a CTX aumentou (64%) a descarboxilação deste substrato, 

quando comparado ao grupo controle, tratado com salina. 
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Figura 8- Efeito da CTX sobre a atividade máxima da Hexoquinase de macrófagos 

peritoneais obtidos de animais portadores de tumor. Efeito do tratamento no 5º dia 

 

 

             
 

 

 

Para a obtenção de macrófagos obtidos de animais portadores de tumor, os ratos foram inoculados com células 

tumorais de Walker 256 (2x10
7
/1mL), no flanco superior. No 5º dia da inoculação, os animais foram tratados 

com CTX (18µg/300µl, via s.c.), ou apenas o mesmo volume de salina (controle). Após 14 dias da inoculação 

das células tumorais, os macrófagos residentes foram obtidos da cavidade peritoneal de ratos. Para a 

determinação da atividade máxima desta enzima, foram adicionados ao homogeneizado celular, 1,4 mM do 

substrato (glicose). Os dados estão expressos em nmol/min/por mg de proteína. Os resultados expressam a média 

± e.p.m. de 10 animais por grupo. *P<0,05 para comparação com o grupo controle. 
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Figura 9- Efeito da CTX sobre a atividade máxima da Glicose-6-fosfato-desidrogenase de 

macrófagos peritoneais obtidos de animais portadores de tumor. Efeito do 

tratamento no 5º dia 

 

 

    
 

 

 

Para a obtenção de macrófagos obtidos de animais portadores de tumor, os ratos foram 

inoculados com células tumorais de Walker 256 (2x10
7
/1mL), no flanco superior. No 5º dia 

da inoculação, os animais foram tratados com CTX (18µg/300µl, via s.c.), ou apenas o 

mesmo volume de salina (controle). Após 14 dias da inoculação das células tumorais, os 

macrófagos residentes foram obtidos da cavidade peritoneal de ratos. Para a determinação da 

atividade máxima desta enzima, foram adicionados ao homogeneizado celular, 1,2 mM do 

substrato (glicose-6-fosfato). Os dados estão expressos em nmol/min/por mg de proteína. Os 

resultados expressam a média ± e.p.m. de 10 animais por grupo. *P<0,05 para comparação 

com o grupo controle. 
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Figura 10 - Efeito da CTX sobre a atividade máxima da Citrato Sintase de macrófagos 

peritoneais obtidos de animais portadores de tumor. Efeito do tratamento no 5º dia 
 

 

 
 

 

 

 

Para a obtenção de macrófagos obtidos de animais portadores de tumor, os ratos foram inoculados com células 

tumorais de Walker 256 (2x10
7
/1mL), no flanco superior. No 5º dia da inoculação, os animais foram tratados 

com CTX (18µg/300µl, via s.c.), ou apenas o mesmo volume de salina (controle). Após 14 dias da inoculação 

das células tumorais, os macrófagos residentes foram obtidos da cavidade peritoneal de ratos. Para a 

determinação da atividade máxima desta enzima, foram adicionados ao homogeneizado celular, 0,5 mM do 

substrato (ácido oxalacético). Os dados estão expressos em nmol/min/por mg de proteína. Os resultados 

expressam a média ± e.p.m. de 10 animais por grupo. *P<0,05 para comparação com o grupo controle. 
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Figura 11- Efeito da CTX sobre a descarboxilação de [U-
14

C]-glicose em macrófagos 

peritoneais obtidos de animais portadores de tumor. Efeito do tratamento no 5º dia 

  

 

 

Para a obtenção de macrófagos obtidos de animais portadores de tumor, os ratos foram 

inoculados com células tumorais de Walker 256 (2x10
7
/1mL), no flanco superior. No 5º dia 

da inoculação, os animais foram tratados com CTX (18µg/300µl, via s.c.), ou apenas o 

mesmo volume de salina (controle). Após 14 dias da inoculação das células tumorais, os 

macrófagos residentes foram obtidos da cavidade peritoneal de ratos. Para a determinação da 

oxidação, glicose marcada foi adicionada aos macrófagos. Os resultados expressam a média ± 

e.p.m. de 10 animais por grupo. *P<0,05 para comparação com o grupo controle. 
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Figura 12- Efeito da CTX sobre a descarboxilação de [U-
14

C]-glutamina em macrófagos 

peritoneais obtidos de animais portadores de tumor. Efeito do tratamento no 5º 

dia 

 

 

 

Para a obtenção de macrófagos obtidos de animais portadores de tumor, os ratos foram inoculados com células 

tumorais de Walker 256 (2x10
7
/1mL), no flanco superior. No 5º dia da inoculação, os animais foram tratados 

com CTX (18µg/300µl, via s.c.), ou apenas o mesmo volume de salina (controle). Após 14 dias da inoculação 

das células tumorais, os macrófagos residentes foram obtidos da cavidade peritoneal de ratos. Para a 

determinação da oxidação, glutamina marcada foi adicionada aos macrófagos. Os resultados expressam a média 

± e.p.m. de 10 animais por grupo. *P<0,05 para comparação com o grupo controle. 
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4.4 Efeito da CTX sobre o metabolismo de glicose e glutamina de macrófagos peritoneais 

obtidos de animais portadores de tumor, efeito do tratamento concomitante 

 

4.4.1 Efeito sobre a atividade de enzimas-chave da via glicolítica 

A administração de CTX estimulou significativamente a atividade da Hexoquinase 

(254%), da Glicose-6-fosfato desidrogenase (91%) e da Citrato sintase (54%), quando 

comparado aos macrófagos obtidos de animais portadores de tumor tratados com salina 

(Figuras 13, 14 e 15, respectivamente).  

 

4.4.2 Efeito sobre a taxa de descarboxilação de [U-
14

C]-glicose e [U-
14

C]-glutamina 

  

 Determinação da descarboxilação de [U-
14

C]-glicose  

A CTX incrementou a taxa de descarboxilação deste substrato por macrófagos (39%), 

quando comparado ao grupo controle (Figura 16). 

  

 Determinação da descarboxilação de [U-
14

C]-glutamina 

A CTX aumentou a descarboxilação deste substrato por macrófagos peritoneais em 

48%, quando comparado ao grupo controle constituído por animais tratados com salina 

(Figura 17). 
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Figura 13. Efeito da CTX sobre a atividade máxima da Hexoquinase de macrófagos 

peritoneais obtidos de animais portadores de tumor. Efeito do tratamento 

concomitante 

 

 

 

 

Para a obtenção de macrófagos obtidos de animais portadores de tumor, os ratos foram inoculados com células 

tumorais de Walker 256 (2x10
7
/1mL), no flanco superior e concomitantemente tratados com CTX (18µg/300µl, 

via s.c.), ou apenas o mesmo volume de salina (controle). Após 14 dias da inoculação das células tumorais, os 

macrófagos residentes foram obtidos da cavidade peritoneal de ratos. Para a determinação da atividade máxima 

desta enzima, foram adicionados ao homogeneizado celular, 1,4 mM do substrato (glicose). Os dados estão 

expressos em nmol/min/por mg de proteína. Os resultados expressam a média ± e.p.m. de 10 animais por grupo. 

*P<0,05 para comparação com o grupo controle. 
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Figura 14. Efeito da CTX sobre a atividade máxima da Glicose-6-fosfato-desidrogenase de 

macrófagos peritoneais obtidos de animais portadores de tumor. Efeito do 

tratamento concomitante 

 

 

 
 

 
Para a obtenção de macrófagos obtidos de animais portadores de tumor, os ratos foram inoculados com células 

tumorais de Walker 256 (2x10
7
/1mL), no flanco superior e tratados concomitantemente com CTX (18µg/300µl, 

via s.c.), ou apenas o mesmo volume de salina (controle). Após 14 dias da inoculação das células tumorais, os 

macrófagos residentes foram obtidos da cavidade peritoneal de ratos. Para a determinação da atividade máxima 

desta enzima, foram adicionados ao homogeneizado celular, 1,2 mM do substrato (glicose-6-fosfato). Os dados 

estão expressos em nmol/min/por mg de proteína. Os resultados expressam a média ± e.p.m. de 10 animais por 

grupo. *P<0,05 para comparação com o grupo controle. 
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Figura 15- Efeito da CTX sobre a atividade máxima da Citrato Sintase de macrófagos 

peritoneais obtidos de animais portadores de tumor. Efeito do tratamento 

concomitante 

 
 

 
 

Para a obtenção de macrófagos obtidos de animais portadores de tumor, os ratos foram inoculados com células 

tumorais de Walker 256 (2x10
7
/1mL), no flanco superior e tratados concomitantemente com CTX (18µg/300µl, 

via s.c.), ou apenas o mesmo volume de salina (controle). Após 14 dias da inoculação das células tumorais, os 

macrófagos residentes foram obtidos da cavidade peritoneal de ratos. Para a determinação da atividade máxima 

desta enzima, foram adicionados ao homogeneizado celular, 0,5 mM do substrato (ácido oxalacético). Os dados 

estão expressos em nmol/min/por mg de proteína. Os resultados expressam a média ± e.p.m. de 10 animais por 

grupo. *P<0,05 para comparação com o grupo controle. 
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Figura 16- Efeito da CTX sobre a descarboxilação de [U-
14

C]-glicose em macrófagos 

peritoneais obtidos de animais portadores de tumor. Efeito do tratamento 

concomitante. 

 

 

Para a obtenção de macrófagos obtidos de animais portadores de tumor, os ratos foram inoculados com células 

tumorais de Walker 256 (2x10
7
/1mL), no flanco superior e tratados concomitantemente com CTX (18µg/300µl, 

via s.c.), ou apenas o mesmo volume de salina (controle). Após 14 dias da inoculação das células tumorais, os 

macrófagos residentes foram obtidos da cavidade peritoneal de ratos. Para a determinação da oxidação, glicose 

marcada foi adicionada aos macrófagos. Os resultados expressam a média ± e.p.m. de 10 animais por grupo. 

*P<0,05 para comparação com o grupo controle. 
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Figura 17- Efeito da CTX sobre a descarboxilação de [U-
14

C]-glutamina em macrófagos 

peritoneais obtidos de animais portadores de tumor. Efeito do tratamento 

concomitante 

 

 

 

Para a obtenção de macrófagos obtidos de animais portadores de tumor, os ratos foram inoculados com células 

tumorais de Walker 256 (2x10
7
/1mL), no flanco superior e tratados concomitantemente com CTX (18µg/300µl, 

via s.c.), ou apenas o mesmo volume de salina (controle). Após 14 dias da inoculação das células tumorais, os 

macrófagos residentes foram obtidos da cavidade peritoneal de ratos. Para a determinação da oxidação, 

glutamina marcada foi adicionada aos macrófagos. Os resultados expressam a média ± e.p.m. de 10 animais por 

grupo. *P<0,05 para comparação com o grupo controle. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Dados da Literatura têm demonstrado que a CTX, toxina majoritária do veneno de 

serpente Crotalus durissus terrificus apresenta efeitos anti-inflamatório, imunomodulatório e 

antitumoral. A CTX estimula, particularmente, a capacidade metabólica dos macrófagos, 

células fundamentais para os mecanismos da defesa inata e de importância central na gênese e 

progressão tumoral.  

Assim, em continuidade aos estudos que caracterizam as ações da CTX, no presente 

estudo foi investigado o efeito desta toxina sobre a função e o metabolismo de macrófagos 

obtidos de animais portadores de tumor de Walker 256. Para tanto, a CTX foi administrada 

durante o estabelecimento da massa tumoral, ou seja, no 5º dia após a inoculação das células 

tumorais, ou administrada concomitantemente à inoculação dessas células.  

O tumor de Walker 256 é uma linhagem que apresenta um crescimento tumoral 

rápido, agressivo e alta incidência da síndrome de anorexia-caquexia. O tempo médio de 

sobrevida dos ratos após a inoculação de 2 x10
7
 células no subcutâneo é de 20 dias. Após este 

período os animais morrem espontaneamente devido à caquexia, caracterizada principalmente 

pela anemia e perda de peso (Aikawa et al., 2008; Bacurau et al., 2000; Bertevello, 

Seelaender, 2001; Bittencourt Júnior et al., 1998; Folador et al., 2007; Rosa et al., 1993). 

Desta forma, avaliamos o efeito da CTX sobre os macrófagos peritoneais, obtidos no 14º dia 

após a inoculação das células tumorais, período em que o tumor já está bem estabelecido. 

Importante salientar que durante este período os ratos não apresentaram nenhuma alteração 

comportamental sugestivo de dor (dor espontânea, por exemplo), nem alterações na evolução 

ponderal e glicemia (dados não mostrados), demonstrando assim que os animais não 

apresentaram caquexia, uma vez que na presença desses parâmetros encontram-se alterados. 

Os resultados obtidos mostram importante ação estimulatória da CTX sobre a 

liberação de H2O2, na presença do PMA e na produção NO, antes ou após a instalação do 

tumor. Esta ação estimulatória foi também observada em macrófagos obtidos de animais 

normais. Entretanto, a produção destes reativos pos macrófagos desses animais é maior 

(dados não normais), quando comparada aos macrófagos obtidos de animais portadores de 

tumor. De fato, conforme descrito pela literatura, na presença de tumor, os níveis se secreção 

dos reativos do oxigênio e do nitrogênio são menores do que os observados em condições 

fisiológicas (Gordon, 2003; Mantovani et al., 2002; Pollard, 2004). É interessante notar que a 

CTX, seja qual for o período de tratamento, estimula a produção de peróxido de hidrogênio 

apenas na presença do PMA, sugerindo que a proteína quinase C (PKC) possa ser importante 

para a ação estimulatória desta toxina, uma vez que a PKC estimula NADPH de membrana, 
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aumentando a produção de metabólitos reativos do oxigênio e do nitrogênio por macrófagos 

(Adams e Hamilton, 1984; Jorens et al., 1995). 

Em relação à secreção de citocinas, a CTX não alterou os níveis de IL-6. Por outro 

lado, observou-se significante aumento na secreção do TNF-α e da IL-1, tanto quando a 

CTX foi administrada antes, como após a instalação do tumor. Esses resultados diferem dos 

observados por Costa et al. (2010), que mostraram que macrófagos peritoneais obtidos de 

animais normais, 14 dias após a administração de uma única dose de CTX, apresentam 

decréscimo da secreção destas citocinas. Além disso, foi demonstrado que na vigência da 

resposta inflamatória, a CTX inibe a secreção de citocinas pró-inflamatórias (Nunes et al., 

2011). Esses resultados sugerem que a presença do tumor altera a ação inibitória da CTX 

sobre a secreção de citocinas.  

Alterações no perfil da atividade secretória dos macrófagos dependem primariamente 

de alterações metabólicas. Baseado nestes fatos, e em continuidade aos objetivos propostos, 

determinou-se o efeito da CTX sobre o metabolismo de glicose e glutamina. 

Os resultados obtidos demonstram que a CTX, independente do tempo de 

administração (concomitante ou após a inoculação das células tumorais) estimulou 

significativamente a atividade das enximas hexoquinase, glicose-6-fosfato e citrato sintase, da 

via glicolítica de macrófagos peritoneais, avaliadas neste estudo.  

A atividade das vias metabólicas depende diretamente da atividade destas enzimas-

chave da via glicolítica, pois regula o fluxo de substratos, fundamentais no controle da 

funcionalidade de células como macrófagos e, portanto, da resposta inflamatória e do sistema 

imunológico (Newsholme et al., 1996).  

Conforme descrito na literatura, a elevação da atividade da hexoquinase e G6PDH 

indica aumento da capacidade de produção de NADPH pela célula, uma vez que na glicólise, 

o produto da primeira reação, catalisada pela hexoquinase, é a glicose-6-fosfato, que pode ser 

desviada para a via das pentoses, numa reação catalisada pela glicose-6-fosfato desidrogenase. 

Esta enzima, por sua vez, é primordial para a produção de peróxido de hidrogênio por 

macrófagos (Costa Rosa et al., 1994). 

Este fato indica que o aumento na capacidade oxidativa observado nos macrófagos 

peritoneais de ratos portadores de tumor induzido pela CTX pode estar diretamente associado 

ao aumento da produção da NADPH, pela via das pentoses fosfato. O aumento da atividade 

da G6PDH pode estar contribuindo também, para o aumento da produção de NO, uma vez a 

NADPH é requisitada para a atividade máxima de iNOS (Jorens et al., 1995, para revisão).  

A elevação da atividade da citrato sintase aumenta o fluxo dos substratos (como 
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glicose e glutamina), pelo ciclo do ácido tricarboxílico, aumentando a produção ATP depende 

da elevação da descarboxilação da glicose e glutamina (Curi et al., 2005; Kowalchuck et al., 

1988; Newsholme, 2001).  

Desta forma, com a finalidade de investigar se a ação estimulatória da CTX sobre a 

atividade das enzimas hexoquinase, glicose-6-fosfato desidrogenase e citrato sintase estaria 

relacionada ao aumento do fluxo de carbono, foi quantificada a oxidação de [U- 
14

C]-glicose e 

[U- 
14

C]-glutamina. Os resultados obtidos mostraram que, como nos demais ensaios, a CTX, 

independentemente do período da sua administração, aumentou a produção de 
14

CO2 no ciclo 

de Krebs, sugerindo que a CTX induz aumento nas vias glicolítica e glutaminolítica. 

 Os dados obtidos nos estudos de função e do metabolismo de glicose e glutamina 

demonstram que a CTX estimula a liberação de H2O2, a produção e NO, a secreção de 

citocinas. Além disso, os resultados demonstraram que a administração da CTX estimulou o 

metabolismo de glicose e glutamina de macrófagos peritoneais de ratos portadores de tumor. 

Esta ação é de longa duração, uma vez que foi observada após 14 dias da administração de 

uma única dose da toxina. Essa ação prolongada também tem sido demonstrada para o efeito 

anti-inflamatório (Nunes et al., 2010) e inibitório sobre o processo de fagocitose por 

macrófagos e neutrófilos (Lima et al., no prelo; Sampaio et al., 2003).    

 Estudos farmacocinéticos demonstraram que duas horas após a administração 

intramuscular da CTX em camundongos já é observado decréscimo de 52% da sua 

concentração plasmática e, após 24 horas é observada eliminação de mais de 90% desta toxina 

em órgãos, tais como rins, baço e cérebro (Cura et al., 2002). Baseado neste fato é difícil 

explicar como uma única dose de CTX permanece, por um longo período de tempo, agindo 

sobre as funções de macrófagos e neutrófilos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

A população de macrófagos nos tecidos e na cavidade peritoneal é regularmente 

renovada (turnover) por meio do influxo de monócitos do sangue, a cada 15 dias, 

aproximadamente (van Furth, 1989). Em modelo tumoral, Bhaumik e colaboradores (2001) 

observaram, durante o desenvolvimento tumoral, aumento massivo da população de células 

peritoneais, predominantemente de macrófagos, decorrente da migração de monócitos 

presentes na medula. Durante o desenvolvimento tumoral, essas células, já na medula, 

tornam-se polarizadas em M1 e M2 apresentando fenótipos pró-inflamatório e anti-

inflamatório, respectivamente (Redente et al., 2010). Desta forma, uma hipótese para explicar 

o efeito estimulatório prolongado desta toxina seria uma possível ação modulatória da CTX 

sobre as células presentes na medula. Essa hipótese está sendo investigada pelo nosso grupo. 

Em relação à ação da toxina sobre o desenvolvimento tumoral, foi observado também 
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que após a administração da CTX, concomitante ou no 5º dia da inoculação das células 

tumorais, observa-se inibição de aproximadamente 88% do crescimento da massa tumoral 

(dados não mostrados). Além disso, estudos anteriores demonstraram que a CTX, in vitro, 

inibe a proliferação das células tumorais LLC WRC 256, quando co-cultivadas na presença de 

macrófagos previamente tratados com a CTX. Estes estudos mostraram ainda, que esta ação 

antiproliferativa está associada ao aumento da produção de NO, H2O2 e da citocina IL-1 

(Costa et al., 2012).  

A Literatura demonstrou que durante o desenvolvimento do tumor ocorre acentuado 

declínio no número de macrófagos da cavidade peritoneal, decorrente da migração destas 

células para o sítio tumoral instalado no subcutâneo, indicando que esta cavidade é uma 

importante rota para o tráfego de macrófagos ativados que migram para o sítio tumoral, 

controlando seu desenvolvimento (Bhaumik et al., 2001). 

Assim, podemos sugerir que a ação estimulatória prolongada da CTX sobre o 

metabolismo energético e a atividade secretória de macrófagos obtidos de animais portadores 

de tumor pode contribuir de maneira importante para a ação antitumoral descrita para esta 

toxina, dada a importância dessas células no controle do desenvolvimento do tumor. Além 

disso, o efeito da CTX sobre o metabolismo e, consequentemente, sobre as funções de 

macrófagos favorece a utilização desta toxina como ferramenta científica para a melhor 

compreensão dos mecanismos envolvidos na polarização e plasticidade funcional destas 

células na progressão tumoral. 
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6 CONCLUSÕES  

 

 Em conjunto, os dados obtidos neste estudo nos permite concluir que a CTX, 

independentemente da fase de desenvolvimento tumoral, estimula a liberação e produção de 

H2O2 e NO, a secreção das citocinas TNF-α e da IL-1, além estimular o metabolismo de 

glicose e glutamina. Estas ações são de longa duração, podendo ser observadas após 14 dias 

de uma única administração da CTX. 
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