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RESUMO 

 

CRISPIN, L.A.C. Importância da atividade secretora de macrófagos induzida pela 

Crotoxina sobre as funções de fibroblastos envolvidas com o processo de cicatrização. 

Estudos in vitro. 2021. 90 f. Dissertação (Mestrado em Farmacologia) - Instituto de Ciências 

Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

Nas últimas décadas, diversos estudos demonstraram a importante ação anti-inflamatória da CTX, 

avaliada diretamente sobre funções de neutrófilos e macrófagos, além do seu potencial como 

imunomodulador, particularmente sobre macrófagos relacionados à progressão tumoral e resposta 

inflamatória aguda e infecciosa. Esta capacidade imunomoduladora, de longa duração (até 14 

dias) da CTX envolve a reprogramação fenotípica de macrófago, tornando-o mais pró- ou anti-

inflamatório, dependendo da concentração da toxina e do estímulo do microambiente. 

Particularmente, com a presença local de macrófagos a produção e liberação dos mediadores 

químicos produzidos por eles, a migração e ativação de fibroblastos é intensificada, levando à 

deposição de grandes quantidades de fibronectina e colágeno, o que pode favorecer a fibrose. 

Portanto, o objetivo do presente projeto foi investigar a importância da atividade secretora de 

macrófagos induzida pela CTX sobre as funções de fibroblasto envolvidas com o processo de 

cicatrização. Para tanto, monoculturas de macrófagos diferenciados a partir da linhagem 

monocítica humana THP-1 foram incubados com diferentes concentrações da CTX, por 2 horas, 

lavados e incubados com meio RPMI 1640 fresco, por 24 horas e após esse período, fibroblastos 

humanos foram incubados com os sobrenadantes dessas monoculturas (cel:sobrenadante) ou com 

os macrófagos (cel:cel) para a determinação in vitro dos eventos dos fibroblastos, em diferentes 

períodos, tais como: 1) ensaio de proliferação; 2) ensaio de migração no modelo de Wound 

healing; 3) ensaio de migração em Câmara de transwell; 4) morfologia do citoesqueleto de actina 

dos fibroblastos e expressão de fibronectina e colágeno tipo I secretados por essas células, 

visualizados por microscopia confocal; 5) quantificação de 15-Epi-LXA4, por ensaio 

imunoenzimático (EIA) e 6) Análises proteômica e secretômica de macrófagos tratados com a 

toxina, por espectrometria de massas.  Em conjunto, os resultados apresentados mostram que 

macrófagos tratados com CTX modulam a atividade funcional de fibroblastos (migração e 

proliferação e secreção de componentes de matriz), tanto no contato célula:célula, como por meio 

de mediadores secretados em seus sobrenadantes, de maneira mais pronunciada ao observado para 

anti-inflamatórios clássicos. Esse estudo contribuiu, portanto, para evidenciar a importância da 

capacidade imunomoduladora da CTX sobre eventos envolvidos com a cicatrização.  

 

Palavras-chave: Crotoxina. Inflamação. Macrófago. Fibroblasto. Imunomodulação. 

Cicatrização.



 

ABSTRACT 

 

CRISPIN, L.A.C. Importance of macrophage-secreting activity induced by Crotoxin on the 

functions of fibroblasts involved in the healing process. In vitro studies. 2021. 90 f. 

Dissertation (Master in Pharmacology) - Institute of Biomedical Sciences, University of São 

Paulo, São Paulo, 2021. 

 

In the last decades, several studies have demonstrated the important anti-inflammatory action of 

CTX, directly assessed on the functions of neutrophils and macrophages, in addition to its 

potential as an immunomodulator, particularly on macrophages related to tumor progression and 

acute and infectious inflammatory response. This long-term immunomodulatory capacity (up to 

14 days) of CTX involves phenotypic reprogramming of the macrophage, making it more pro- or 

anti-inflammatory, depending on the concentration of the toxin and the microenvironment 

stimulus. Particularly, with the local presence of macrophages, the production and release of the 

chemical mediators produced by them, the migration and activation of fibroblasts is intensified, 

leading to the deposition of large amounts of fibronectin and collagen, which can favor fibrosis. 

Therefore, the objective of the present project was to investigate the importance of macrophage 

secreting activity induced by CTX on the fibroblast functions involved in the healing process. 

Therefore, monocultures of macrophages differentiated from the human monocytic strain THP-1 

were incubated with different concentrations of CTX, for 2 hours, washed and incubated with 

fresh RPMI 1640 medium, for 24 hours and after that period, human fibroblasts were incubated 

with the supernatants of these monocultures (cel: supernatant) or with macrophages (cel: cel) for 

the in vitro determination of fibroblast events, in different periods, such as: 1) proliferation assay; 

2) migration test in the Wound healing model; 3) migration test in the Transwell Chamber; 4) 

morphology of the fibroblast actin cytoskeleton and expression of fibronectin and type I collagen 

secreted by these cells, visualized by confocal microscopy; 5) quantification of 15-Epi-LXA4, by 

immunoenzymatic assay (EIA) and 6) Proteomic and secretomic analyzes of macrophages treated 

with the toxin, by mass spectrometry. Together, the results presented show that macrophages 

treated with CTX modulate the functional activity of fibroblasts (migration and proliferation and 

secretion of matrix components), both in cell:cell contact, and through mediators secreted in their 

supernatants, in a more efficient way. pronounced to that observed for classic anti-inflammatory 

drugs. This study, therefore, contributed to highlight the importance of immunomodulatory 

capacity of CTX on events involved with healing. 

 

Keywords: Crotoxin. Inflammation. Macrophage. Fibroblast. Immunomodulation. Wound 

Healing 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Diversos trabalhos da literatura relatam as ações pró ou anti-inflamatórias de 

diferentes venenos de serpentes ou compostos derivados desses venenos (Farsky et al., 

2005; Son et al., 2007; Lee et al., 2015; Sartim et al., 2018). Interações diretas destes 

compostos com diferentes tipos celulares envolvem mecanismos de sinalização 

intracelular que resultam em ativação ou bloqueio de diversas funções fisiológicas 

celulares. Isto se deve ao fato de milhões de anos de evolução terem conferido a estas 

substâncias duas características importantes: especificidade e seletividade a seus alvos 

celulares e moleculares (canais iônicos, receptores, enzimas, membranas celulares ou vias 

metabólicas) (Bailey e Wilce, 2001; Lewis e Garcia, 2003; Cury e Picolo, 2006; 

Chaisakul et al., 2016). Portanto, apesar da sua toxicidade, proteínas obtidas de veneno 

de serpentes são amplamente estudadas em diferentes áreas das Ciências da Vida.  

Em particular, veneno da serpente Crotalus durissus terrificus (VCdt) acarreta 

manifestações clínicas decorrentes da atividade neurotóxica do veneno, entretanto, não 

são observados sinais inflamatórios significativos no local da picada (Brazil V., 1934; 

Amorim et al., 1951). São relatadas ainda, ausência de dor ou dor de pequena intensidade, 

seguida de parestesia local (Rosenfeld G, 1971). Em relação à resposta inflamatória, foi 

observado, experimentalmente, que, a injeção, em camundongos, de VCdt, 

imediatamente após a administração intraperitoneal de tioglicolato, determina decréscimo 

significativo no número de leucócitos que migram para a cavidade peritoneal (Sousa-e-

Silva et al., 1996). Adicionalmente, Nunes e colaboradores (2007) mostraram que a 

Crotoxina (CTX), principal toxina do VCdt é a responsável pela ação inibitória deste 

veneno sobre os componentes vascular e celular da resposta inflamatória, induzida pela 

carragenina, sendo de longa duração e mais efetiva quando comparado a anti-

inflamatórios clássicos, caracterizando assim, a toxina responsável pelo potencial anti-

inflamatório sugerido para este veneno. 
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1.1 Crotoxina: aspectos estruturais e seus efeitos anti-inflamatórios e 

imunomoduladores - Estado da Arte 

 

As principais toxinas presentes no VCdt incluem a crotoxina (CTX), crotamina, 

convulxina e giroxina. A elevada toxicidade do veneno é atribuída à crotoxina, seu 

principal componente tóxico (Brazil, 1972), contribuindo com cerca de 80% da letalidade 

induzida pelo veneno total.  

A CTX é a toxina mais abundante (cerca de 60% do veneno total) no VCdt. Foi 

isolada por Slotta e Fraenkel-Conrat, em 1938, e sua estrutura foi descrita por Fraenkel-

Conrat e Singer (1956), sendo uma β-neurotoxina heterodimérica, formada pela 

associação não-covalente de duas diferentes subunidades: uma ácida que é denominada 

como CA (Crotoxina A) ou crotapotina e uma básica denominada CB (Crotoxina B) ou 

fosfolipase A2-FLA2-CB (Fernandes et al., 2017; Faure & Saul, 2012, para revisão). 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; Brazil, 

1972).  

 

Figura 1. Estrutura cristalográfica do complexo 

heterodimérico não-covalente da Crotoxina isolada do 

veneno de Crotalus durissus terrificus (isoforma CA2CBb). 

Diagrama mostra a estrutura global do complexo CA2CBb. A 

subunidade CBb básica (azul) é mostrada na orientação 

frenteface canônica do grupo estruturas IIA PLA2. As cadeias 

polipeptídicas ligadas por dissulfeto α, β e γ da subunidade 

ácida CA2 são mostradas em laranja, verde e vermelho, 

respectivamente. A cristalografia mostra uma estrutura de 

suporte único da associação de suas subunidades. As duas 

principais hélices da subunidade CA2 do complexo Crotoxina 

apresentam giro de 180° em relação ao eixo principal e 

canônica orientação face-frontal da subunidade CB (Faure, 

Xu e Saul, 2011). 
 

 

Vários estudos experimentais têm demonstrado que a CTX apresenta atividade 

antitumoral, antiviral, anti-inflamatória e imunomoduladora (Nunes et al., 2007; Sampaio 

et al., 2010, para revisão; Lima et al., 2012; Almeida et al., 2015; Brigatte et al., 2016; 

Sartim et al., 2018).   
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Em relação aos efeitos sobre o sistema imune, foi evidenciado que a CTX 

apresenta efeito supressor sobre a resposta imunológica humoral (Cardoso; Mota, 1997; 

Cardoso et al., 2001; Zambelli et al., 2008). Além disso, Nunes et al. (2010) mostraram a 

ação inibitória de longa duração da CTX sobre os componentes vascular e celular da 

resposta inflamatória aguda, induzida pela carragenina, sendo mais efetiva quando 

comparado a anti-inflamatórios clássicos, caracterizando assim, o efeito anti-inflamatório 

sugerido para o veneno total (Nunes et al., 2007). A ação anti-inflamatória da CTX está 

associada à diminuição da expressão de moléculas de adesão, citocinas pró-inflamatórias 

e aumento da IL-10, com importante envolvimento de receptores para peptídeo formil 

sobre a migração de leucócitos (Cardoso et al., 2001; Nunes et al., 2010, Almeida et al., 

2015). Além disso, foi observado alteração de padrões secretórios de lipoxina A4 e 15-

Epi-LXA4, seu análogo, que, sendo uma lipoxigenase endógena derivada mediador de 

eicosanóides e sintetizado pelas ações sequenciais de enzima lipoxigenase em ácido 

araquidônico, exibe potente atividades pró-resolução e antiinflamatórias duplas in vivo e 

in vitro (Walker et al., 2011; Serchan et al., 2007), promovendo entre outros, lesão 

mediada por leucócitos, quimiotaxia de monócitos, recrutamento e fagocitose de 

neutrófilos apoptóticos. (Machado et al., 2006; Brancaleone et al., 2013). Ainda, esta 

toxina inibe a capacidade de fagocitose tanto de neutrófilos (Lima et al., 2012), como 

macrófagos (Sampaio et al., 2003), por inibir drasticamente a fosforilação de tirosina-

quinase e a expressão das proteínas GTPases, em ambas as células, interferindo assim, 

com a eficiência do citoesqueleto na captação das partículas a serem fagocitadas 

(Sampaio et al., 2006b; Lima et al., 2012). Examinando macrófagos, foi demonstrado 

dualismo na ação desta toxina, uma vez que foi observada tanto inibição de alguns 

parâmetros funcionais, como espraiamento e fagocitose (Sampaio et al., 2003), quanto 

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

óxido nítrico e do metabolismo de glicose e glutamina destas células (Faiad et al., 2011). 

O incremento deste metabolismo foi demonstrado por meio da determinação da influência 

da CTX 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. Essa ação estimulatória é de longa 

duração, pois é observada por até 14 dias após a administração de uma única dose de CTX 

(Faiad et al., 2011). Além das ações anti-inflamatórias da CTX sobre processos 

inflamatórios agudos (Nunes et al., 2010; Almeida et al., 2015), estudos realizados pelo 

nosso grupo e vêm demonstrando a importância da atividade imunomoduladora da CTX 



 

 

sobre os macrófagos para o controle de processos fisiopatológicos relacionados ao 

microambiente tumoral (Costa et al., 2013; de-Araujo Pimenta et al., 2019) ou  à 

progressão tumoral, com efeito da CTX de longa duração (Faiad et al., 2011; Brigatte et 

al., 2016) e à resposta inflamatória infecciosa (Begliomini Bruno De-Oliveira et al, 2018). 

Adicionalmente a esses estudos, nosso grupo demonstrou a importante ação da CTX 

sobre a reprogramação fenotípica de macrófago, tornando-o mais pró- ou anti-

inflamatório, dependendo da 
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concentração da toxina e do estímulo do microambiente (Neves et al., 2018), 

evidenciando sua importante propriedade imunoreguladora e, por tanto, importante 

ferramenta científica para investigar os mecanismos celulares e moleculares envolvidos 

nas diferentes doenças inflamatórias.  

 

1.2 Inflamação e Processo de Cicatrização: participação de macrófagos e 

fibroblastos nos mecanismos celulares e moleculares envolvidos 

 

 A injuria tecidual desencadeia a resposta inflamatória, essencial para o 

restabelecimento da hemostasia, com a importante função de células residentes e do 

sistema imunológico, protagonizando o remodelamento tecidual durante processo de 

cicatrização, envolvido em diferentes doenças inflamatórias crônicas e associadas ao 

câncer (Eming et al., 2007). As interações entre as moléculas da matriz extracelular, 

mediadores inflamatórios solúveis, células residentes e células do sistema imune 

(neutrófilos e macrófagos, principalmente) compõem o processo dinâmico da cicatrização 

que tem como principal objetivo restabelecer a integridade e homeostasia do tecido 

(Martin 1997; Singer & Clark, 1999).  

Conceitualmente, a homeostasia envolve mecanismos interativos entre quatro 

elementos: um sensor, um regulador, um efetor e um reabilitador. O elemento sensor 

detecta o desequilíbrio homeostático e gera os sinais de alarme. O regulador dá 

continuidade aos sinais desencadeados pelo sensor, enviando sinalização ao elemento 

efetor, que por sua vez, elimina o fator de desequilíbrio, restabelecendo a homeostasia 

(Malyshev et al., 2014). Neste modelo homeostático, os elementos sensores seriam 

macrófagos e linfócitos, que reconhecem a célula patogênica, disparando os sinais de 

alarme para os elementos reguladores – células apresentadoras de antígenos, Tregs, 

células supressoras derivadas de mielóides e fibroblastos – que amplificam esses sinais e, 

em conjunto com os elementos sensores sinalizam para as células efetoras. Os efetores 

são macrófagos programados e linfócitos que eliminam as células patogênicas e, por fim, 

os reabilitadores – macrófagos reprogramados para perfil M2, que restringe a inflamação 

e favorece a cicatrização (Malyshev et al., 2014). 

Durante a injúria tecidual, ocorrem no tecido lesado a infiltração de células 

circulantes (neutrófilos e monócitos) e a migração de células das áreas adjacentes como 

células epiteliais, queratinócitos e fibroblastos. Estas últimas, em cooperação com as 



Introdução | 23 

 

células locais, anteriormente ativadas, serão as protagonistas da fibroplasia (produção de 

colágeno pelos fibroblastos) e deposição de matriz extracelular, angiogênese (formação 

de novos vasos), cicatrização e reepitelização da região da ferida (Singer, Clark, 1999; 

Balbino et al., 2005, para revisão). Clark (1993) dividiu o reparo em três fases: (1) 

inflamação, (2) formação de tecido de granulação com deposição de matriz extracelular 

e (3) remodelação. Segundo ele, estas não são mutuamente excludentes, mas sobrepostas 

no tempo. O reparo completo de tecidos resulta de alternâncias sucessivas de reações 

anabólicas e catabólicas, tendo os leucócitos como um de seus mais importantes 

protagonistas (Balbino et al., 2005, para revisão) 

O fibroblasto é a célula mais prevalente na derme humana, e um dos mais 

importantes arquitetos de cicatrização cutânea. São células heterogêneas e dinâmicas 

capazes de alterar os seus perfis, sendo a transição mais comum a de miofibroblastos 

contráteis. Dispersas no organismo, os fibroblastos secretam matriz extracelular não-

rígida, rica em colágeno tipo I e/ou tipo II. Quando um tecido sofre injúria, os fibroblastos 

próximos à lesão proliferam e migram para a ferida, produzindo grandes quantidades de 

matriz de colágeno, que ajuda a isolar e reparar o tecido lesado. Durante a cicatrização, 

os fibroblastos alteram sua expressão gênica de actina e tomam algumas propriedades 

contráteis como as células musculares (Alberts B., 2002). Os mecanismos que dirigem 

estas alterações não são totalmente compreendidos. Contudo, acredita-se que tanto as 

moléculas sinalizadoras solúveis, bem como a estrutura do microambiente extracelular 

dos fibroblastos residentes possam modificar a atividade dessas células (Barrientos et al., 

2008; Kiwanuka et al., 2012; Bainbridge P., 2013; Donovan et al., 2013).  

Durante o processo de cicatrização, os fibroblastos produzem a maioria destes 

componentes da matriz extracelular (MEC), enquanto que simultaneamente estas mesmas 

moléculas atuam para modificar a função do fibroblasto. Neste sentido, a interação do 

fibroblasto com a MEC pode ser pensada como uma forma de regulação autócrina, crucial 

no processo de cicatrização. Assim, além de ancorar as células, a MEC é um componente 

de tecido ativo e complexo, capaz de influenciar a sobrevivência, proliferação e função 

celular. Devido à sua capacidade de modificar propriedades celulares numa ferida, 

influenciando a cicatrização, os componentes de MEC passaram a serem alvos atrativos 

para o uso clínico emergente de curativos de feridas bioativos, tecidos manipulados e 

tratamentos de feridas tópicas (Tracy et al., 2014). Embora fundamentalmente a MEC 

seja composta de água, proteínas e polissacarídeos, cada tecido possui sua própria MEC 

com uma composição e topologia únicas que é gerada durante o desenvolvimento do 
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tecido através de um diálogo bioquímico, biofísico e recíproco entre os vários 

componentes celulares (ex: fibroblasto, epitelial, adipócito, elementos do endotélio) e a 

evolução das células e proteínas no 

microambiente (Frantz et al., 2010). 

Dessa forma, os fibroblastos produzem 

continuamente novas proteínas de matriz para 

cicatrizar corretamente uma ferida cutânea, 

enquanto é, simultaneamente, regulado pelas 

proteínas de sua própria secreção. Este 

processo está associado à mecano-sinalização, 

mecanismo pelo qual estímulos físico-

químicos da MEC são convertidos em sinais 

bioquímicos para direcionar o comportamento 

proliferativo e migratório de células 

estromais, tais como os fibroblastos, células 

endoteliais e macrófagos durante a reparação 

de tecido lesado e restauração da homeostasia 

(Malyshev et al., 2015).  

 Fragmentos gerados a partir de lamininas, colágeno tipo I, elastina e fibronectina 

atuam como importantes fatores quimiotáticos para células inflamatórias, mediados por 

receptores tipo proteína G ligantes de FMLP, induzindo atividade pró-inflamatória por 

células do microambiente, tais como macrófagos e fibroblastos. Esta condição pró-

inflamatória intensifica a secreção de mediadores com propriedades proteolíticas, 

responsáveis pelas alterações estruturais dos tecidos e alteração do fenótipo de 

macrófagos (Adair-Kirk & Senior, 2008; Wigth et al., 2017). 

 No que diz respeito à interação macrófago-fibroblasto, durante a progressão da 

inflamação, a população dominante de macrófagos com fenótipo M1 (inflamatório) torna-

se M2 (anti-inflamatório ou “resolutivo"), caracterizada pela secreção de vários fatores 

parácrinos, tais como Fator de crescimento endotelial vascular-α (VEGF-α), Fator de 

crescimento transformador-β (TGF-β) e Fator de crescimento similar à insulina-1 (IGF-

1) (Karin & Clevers, 2016). Esses fatores, em conjunto, promovem, entre outros eventos, 

a angiogênese, bem como a proliferação de fibroblastos. Os fibroblastos, por sua vez, 

mudam sua função e capacidade secretória de característica inflamatória para um fenótipo 

de atividade fibrótica, para que assim, possa sintetizar novos componentes de proteína de 
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matriz extracelular e proteoglicano para restabelecer a estrutura do tecido normal (Karin 

& Clevers, 2016). Após um período variável, macrófagos com fenótipo anti-inflamatório 

ou "resolutivo" secretam TGF-α e IL-10 e tornam-se a população dominante (Das et al., 

2015; Wynn & Vannella, 2016). Nesta condição fenotípica (M2), os macrófagos 

promovem a resolução da inflamação de maneira coordenada com as novas funções dos 

fibroblastos e outras células mesenquimatosas, envolvidas no reparo e diferenciação de 

tecidos. A desregulação da mudança fenotípica do macrófago durante o reparo, leva à 

produção excessiva de agentes pró-inflamatórios ou à geração deficiente de macrófagos 

de pró-resolução, pode produzir reparação ou regeneração defeituosas, feridas crônicas 

ou fibrose excessiva (Wynn & Ramalingam, 2012).  

Nos últimos anos, estudos têm evidenciado que, dentre os mecanismos envolvidos 

na interação miofibroblastos-macrófagos para a regulação da cicatrização durante a 

resposta inflamatória tecidual, a predominância de macrófagos de fenótipo M2 estimulam 

os miofibroblastos a produzirem mediadores solúveis, tais como IL-6, prostaglandinas E2 

e D2 que, por sua vez, intensificam o fenótipo M2 dos macrófagos (Fernando et al., 2016). 

Para esta condição fenotípica dos macrófagos, alguns estudos apontam a importância da 

comunicação bidirecional entre estas células para promover a manutenção da homeostasia 

tecidual e a regulação do desenvolvimento de uma inflamação fibrótica (Fernandes et al., 

2016). Outros estudos apontam que a comunicação entre macrófagos M2 e fibroblastos 

no microambiente inflamatório tecidual promove atividades fibrogênicas pelos 

fibroblastos, sugerindo, portanto, a importante atividade pró-fibrótica dos macrófagos 

M2, o que o evidencia como um importante alvo para o controle de doenças fibrótica 

(Zhu et al., 2017). 

Portanto, estudos sobre as mudanças funcionais e secretórias dos fibroblastos e 

outras células mesenquimais que coordenam a regeneração vêm ganhando particular 

destaque (Karin & Clevers, 2016; Nowarski et al., 2017). 

 

  

1.3 Modelos in vitro para o estudo da interação entre células  

 

 Nos ensaios experimentais, utilizando os modelos in vitro é essencial mimetizar 

as condições naturais possíveis envolvidas no ambiente celular. Neste sentido, ao escolher 

um modelo para a realização de experimentos in vitro é imprescindível os cuidados com 
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a observação, mensuração e a manipulação das células para que o sistema in vitro 

reproduza o comportamento celular observado no ambiente in situ. No modelo de co-

cultura, diferentes tipos celulares são agregados em um mesmo ambiente, promovendo a 

comunicação celular, importante para a regulação da fisiologia e diferenciação dessas 

células. Esta comunicação pode ocorrer de diferentes maneiras: via sinalização paracrina 

ou autócrina (sinais liberados por uma célula ligada a receptores de membrana de outras 

células), por sinalização justacrina (sinais expressos na membrana de uma célula são 

reconhecidos por receptores de membrana de outras células), ou por comunicação 

juncional (gap) (mudanças na sinalização intracelular) (Hendriks et al., 2007). Quando 

diferentes tipos celulares estão co-cultivados as células podem interagir e se comunicarem 

por essas diferentes vias, dependendo da proximidade e habilidade de interação ou 

comunicação. Portanto, o modelo de co-cultura provou ser uma ferramenta in vitro 

fundamental para elucidar a importância de interações celulares na fisiologia, 

homeostasia, reparo e regeneração tecidual e a gênese e desenvolvimentos de diversas 

doenças, tais como o câncer (Hendriks et al., 2007; Zhu et al., 2017). 
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*          *           * 
 

 

 

 

Nas últimas décadas, diversos estudos demonstraram a importante ação anti-

inflamatória da CTX, avaliada diretamente sobre funções de neutrófilos e macrófagos, 

além do seu potencial como imunomodulador, particularmente sobre macrófagos 

relacionados à progressão tumoral e resposta inflamatória aguda e infecciosa. Esta 

capacidade imunomoduladora, de longa duração (até 14 dias) da CTX envolve a 

reprogramação fenotípica de macrófago, tornando-o mais pró- ou anti-inflamatório (M1 

ou M2, respectivamente), dependendo da concentração da toxina e do estímulo do 

microambiente. Essas evidências apontam o importante potencial da toxina como uma 

ferramenta científica estratégica para investigar os mecanismos celulares e moleculares 

envolvidos nas diferentes doenças inflamatórias. Neste presente estudo, nos propusemos 

a estender a investigação da importância da ação imunomoduladora da CTX sobre 

macrófagos em microambiente tecidual, tendo como protagonista o fibroblasto, célula 

crucial no processo de cicatrização.  
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2 OBJETIVO 

   

Investigar a importância da atividade secretora de macrófagos induzida pela CTX 

sobre as funções de fibroblasto envolvidas com o processo de cicatrização. 

  

Para esse objetivo foi realizada a seguinte estratégia experimental: 

  

Monoculturas de macrófagos diferenciados a partir da linhagem monocítica 

humana THP-1 foram incubados com a CTX, em diferentes concentrações, por 2 horas, 

lavados e incubados com meio RPMI 1640 fresco, por 24 horas e após esse período, 

fibroblastos humanos foram incubados com os sobrenadantes dessas monoculturas 

(cel:sobrenadante) ou com os macrófagos (cel:cel) para a determinação in vitro dos 

seguintes parâmetros funcionais dos fibroblastos: 

 

✔ Análise de contração de gel de colágeno; 

✔ Ensaios de proliferação e viabilidade; 

✔ Ensaios de migração no modelo de Wound healing; 

✔ Ensaios de migração em Câmara de transwell; 

✔ Morfologia do citoesqueleto de actina dos fibroblastos e marcação de fibronectina 

e colágeno tipo I secretados por essas células, visualizados por microscopia 

confocal; 

✔ Quantificação de 15-Epi-LXA4 por fibroblastos; 

✔ Análise do perfil proteômico e secretômico por espectrometria de massa.  

 

Monoculturas de macrófagos e fibroblastos foram mantidas como ensaios 

controles para a determinação dos parâmetros avaliados de cada célula. Ainda, anti-

inflamatórios clássicos foram utilizados como controles positivos para a modulação da 

função de fibroblasto envolvida com a cicatrização. 



Material e Métodos | 29 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Para a realização deste projeto, foram cultivadas duas linhagens celulares 

distintas, individualmente e conjuntamente. Além disso, delineamos os tratamentos 

farmacológicos com a toxina e os antiinflamatórios. A seguir, a descrição dos materiais e 

das técnicas empregadas em cada experimento. 

3.1 Obtenção da Crotoxina (CTX) 

A CTX utilizada no presente estudo foi purificada a partir de veneno da espécie 

Crotalus durissus terrificus, fornecido pelo laboratório de Herpetologia do Instituto 

Butantan e estocado a -20°C. A purificação da fração CTX do veneno é realizada segundo 

o método descrito por Rangel-Santos e colaboradores (2004). 

3.2 Células THP-1 

Como modelo de monócitos foi utilizada a célula THP-1 (Human acute monocytic 

leukemia cell line, obtida do Banco de Células do Rio de Janeiro-BCRJ). Esta linhagem 

celular humana é amplamente aplicada como modelo experimental para estudos in vitro 

de funções de monócitos e macrófagos. Para garantir a homogeneidade das características 

morfofisiológicas, as células THP-1 foram mantidas em culturas nunca superiores a 4 

semanas (Peres & Curi, 2005). O fluído de células THP-1 armazenado em criotubos foi 

retirado do nitrogênio líquido e ressuspenso em um volume de 5 mL de meio RPMI 

(RPMI 1640 suplementado com 10% de soro fetal bovino, acrescidos com 2-

mercaptoetanol [50 µM] Sigma Aldrich®), Bicarbonato de Sódio - NAHCO3 [24 mM], 

Hepes [5,2 mM], L-glutamina [2 mM], com adição de 1% de Penicilina e Estreptomicina 

(Gibco®).  Em seguida, o fluido contendo as células foi transferido para as garrafas de 

cultura de 25cm2 (Greiner bio-one®). As condições de cultivo foram sob atmosfera 

úmida, contendo 5% de CO2, a 37°C, durante sete dias consecutivos, com adição de meio 

de cultura a cada 3-4 dias. A fim de manter as células em fase Log de crescimento, foram 

realizadas as expansões, mantendo a confluência celular entre as concentrações de 5x105 

a 1x106 células/mL, para a realização dos ensaios. A manutenção das células foi realizada 

quando as mesmas estavam em alta densidade, por meio da adição de meio de cultura e 

diluição do número de células (Abdulkader et al., 2005), a fim de manter o ambiente 

favorável ao seu crescimento.  
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3.2.1 Diferenciação e ativação de células THP-1 (macrófagos)  

Para promover a diferenciação de células THP-1 de monócitos para macrófagos 

foi utilizado como agente indutor o éster de forbol miristato (PMA - Sigma Aldrich®, 

100nM), em meio RPMI, por um período de 48 horas, em 5% de CO2, 37°C. Após este 

período, as células THP-1 diferenciadas em macrófagos foram incubadas em meio RPMI 

na ausência do agente, para o restabelecimento metabólico das células. Após a 

diferenciação, as células ficarão em repouso por cinco dias e, por fim, foram utilizadas 

para os ensaios experimentais. O protocolo de diferenciação é baseado em Tsuchyia et 

al., 1982; Cambiaghi et al., 2009; Grodzki et al., 2013; Genin et al., 2015.   

3.3 Fibroblastos primários dérmicos (FN-1)  

 

Modelo obtido a partir da pele humana (blefaroplastia), gentilmente cedidas pelo 

Dr. Durvanei Augusto Maria do Laboratório de Biologia Molecular, Instituto Butantan, 

foram descongelados e mantidos em cultura na presença de meio RPMI 1640, 

suplementado com soro fetal bovino (SFB) a 20%, antibióticos (penicilina 100 U/mL e 

estreptomicina 100 µg/mL), em estufa de CO2 a 5%, por 72 horas ou até encontrar-se em 

estado de semiconfluência. Após a primeira passagem, a concentração de SFB foi 

reduzida para 10% para o cultivo subsequente até uma confluência de 80%. Nesta 

condição, as células foram submetidas ao tratamento com tripsina/EDTA, para 

posteriormente serem utilizadas de acordo com o protocolo experimental desejado. As 

passagens foram realizadas semanalmente (até 3 passagens). Amostras destas células 

foram mantidas em nitrogênio líquido e descongeladas e restabelecidas as condições de 

cultura, em garrafas pequenas próprias para cultivo, com meio de cultura RPMI contendo 

soro bovino fetal (SBF) a 10% e L-glutamina a 1%, na concentração de 5x104/ml, em 10 

ml de meio, em garrafa de cultura de 75cm3 em estufa a 37°C e 5% de CO2, por 72 horas. 

Após encontrar-se em estado de semi-confluência (80%), foram submetidas ao tratamento 

com tripsina/EDTA, para posteriormente serem utilizadas de acordo com o protocolo 

experimental desejado. O repique das células foi realizado a cada 2 dias, utilizando 

tripsina 0,25% em PBS, por 5 minutos, em estufa a 37°C, coletadas, centrifugadas e 

ressuspensas em meio de cultura fresco. 
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3.4 Tratamentos Farmacológicos 

 

Os macrófagos, diferenciados a partir de células THP-1 (1x106/mL), em placas de 

cultura de 6 poços, foram incubados na presença de CTX (0,3; 1,2; 3 e 6 µg/mL - 

equivalente a 12,5 nM; 50 nM; 125 nM e 250 nM, respectivamente, em meio de cultura 

RPMI-1640) ou apenas na presença de meio de cultura (controle), por 2 horas a 37º C e 

5% de CO2. Após este período de cultura, os macrófagos foram lavados com PBS e 

incubados na presença de meio de cultura fresco, por 24 horas a 37º C e 5% de CO2. Após 

este procedimento, foram realizados 2 protocolos:  

a) Para a realização de ensaio de co-cultura entre macrófagos e FN-1: após 24 h 

de incubação, os sobrenadantes das culturas de macrófagos previamente tratados ou não 

com a toxina foram coletados e as monoculturas de macrófagos foram incubadas na 

presença dos FN-1 (5x105 células/poço), por 24, 48 ou 72 horas a 37º C e 5% de CO2.  

b) Para a realização da monocultura de FN-1 com sobrenadante de macrófagos: 

após o período de 24 h de incubação, os sobrenadantes coletados das monoculturas de 

macrófagos, previamente tratados com CTX, foram centrifugados para a remoção de 

debris celulares e então incubados em cultura de FN-1 (5x105 células/poço), em diferentes 

períodos, para a realização dos diferentes ensaios experimentais. 

Monoculturas de macrófagos ou FN-1 foram mantidas como ensaios controles 

para a determinação dos parâmetros avaliados de cada célula, sob as mesmas condições 

experimentais. Nos ensaios de avaliação direta da CTX sobre as funções de FN-1, a toxina 

foi incubada nas concentrações de 12,5 nM; 50 nM; 125 nM e 250 nM, por 1 hora. A 

determinação das concentrações da CTX utilizadas, bem como o tempo de incubação com 

a toxina, está baseada em estudos anteriores (Sampaio et al., 2003; 2005, 2006; Costa et 

al., 2013; de Araújo Pimenta et al., 2019; Crispin LAC and Sampaio SC, comunicação 

pessoal). Após a determinação da concentração da CTX que modulou a capacidade 

proliferativa de fibroblastos, esta será utilizada nos demais ensaios. Como controle 

positivo, foram utilizados anti-inflamatórios clássicos, tais como (a) dexametasona-Dx 

(inibe a atividade de fosfolipase A2, Aché, Brasil), 50ng/mL (Kosinski et al., 2015); (b) 

indometacina-Ind (inibidor seletivo de COX-1, Sigma, USA), 1 µM, por 15 minutos 

(Coquette et al., 1992; Vicente et al., 2001; Sampaio et al., 2006a); (c) Celecoxibe-Celex 

(inibidor seletivo da COX-2, Pharmacia, Pfizer), na concentração de 1µM, por 1 hora, 

dissolvida em uma concentração final de DMSO a 0,04% (Tomisato et al., 2005) e (d) 
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NDGA (inibidor da lipoxigenase, Sigma, USA), 50 μM, por 1 hora ou (e) solução de 

lipopolissacarídeos (LPS), na concentração de 100µM/mL, por duas horas.  

 

3.5 Análise de contração de gel de colágeno  

 

Placas de 24 poços foram preparadas com 24 h de antecedência aos experimentos, 

pipetando 600µL de BSA 2% por poço para bloqueio. No dia seguinte, as placas tiveram 

o líquido gentilmente pipetado, para retirar o volume, sem aplicar atrito com os poços.  

Fibroblastos da linhagem FN-1 foram então divididos em quatro grupos, e semeados a 

4x105 em cada poço diretamente, suspensos em solução RPMI 1% SFB e colágeno tipo I 

(10µg/100µL) e incubadas em seguida em estufa a 37ºC e 5% CO2, por 1 h para 

polimerização. Após este período, o meio de cultura foi substituído por RPMI 1% SFB 

(controle), RPMI 1% SFB e TGF-β (100 ng/mL), RPMI 1% SFB e CTX (250 nM) ou 

RPMI 1% SFB, CTX (250 nM) e TGF-β. Os registros foram realizados após 72 h de 

incubação, por câmera digital Motorola G8 e quadros comparativos montados em Adobe 

Photoshop. 

3.6 Ensaio de proliferação  

 

FN-1 (4x105 células/poço) foram aderidos em placas de 6 poços, por 24 horas a 

37º C e 5% de CO2. Após esse período, os poços foram lavados e adicionados os 

sobrenadantes obtidos de macrófagos ou suspensão de FN-1 (4x105) que foram incubados 

diretamente com os macrófagos, conforme descrito no item 3.4. Após 24 horas de cultura, 

os sobrenadantes foram retirados e FN-1 foram tripsinizados, ressuspensos com PBS 

contendo corante azul de Tripan 1% e o número de células determinado em câmara de 

Neubauer, em microscopia de luz, conforme descrito por (Hotchkiss et al., 2002). A 

viabilidade das células foi determinada pela técnica de exclusão por Azul de Tripan (1%).  

 

3.7 Ensaio de migração no modelo de Wound healing 

 

Este ensaio é usado para avaliar o movimento de células no campo vazio criado 

por uma interrupção na monocamada de cultura de células (Denker e Barber, 2002). Para 
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a obtenção de uma monocamada celular confluente, os FN-1 foram ressuspensos em meio 

de cultura RPMI 1640 contendo 10% de SFB. Desta suspensão, as células (4,5x105 

células/1mL/poço) foram aderidos em placas de 24 poços, contendo lamínulas 

previamente revestidas com colágeno tipo I (10µg/100µL), por 1h, a 37º C e 5% de CO2. 

Após este período, uma interrupção foi realizada utilizando uma ponteira de 200µL, com 

o objetivo de criar uma área livre de células. Para a obtenção do T0 (logo após a realização 

da interrupção da monocamada), lamínulas foram fixadas e coradas em corante Rosenfeld 

(Rosenfeld, 1947). As demais lamínulas foram lavadas com PBS para a retirada das 

células desaderidas pela ponteira e, em seguida, incubadas na presença dos 

sobrenadantes, conforme descrito no item 3.4. Entretanto, para este ensaio, os 

sobrenadantes foram obtidos com a incubação utilizando-se RPMI com 2% SFB para que 

houvesse a migração, mas com bloqueio da proliferação dos FN-1. Simultaneamente, foi 

realizado o segundo protocolo, onde os FN-1 foram aderidos aos poços na presença de 

macrófagos previamente tratados ou não com 12.5 nM de CTX. Nesta condição, a 

proporção das células foi de 1:1 (5x105 células, de cada tipo celular), totalizando a 

monocamada confluente de 1x106 células. Após a interrupção da monocamada, as 

lamínulas foram incubadas na presença de meio de cultura RPMI 1640 contendo 2% de 

SFB. Em ambos os protocolos, o ensaio de migração foi realizado por 24 horas, a 37º C 

e 5% de CO2. Após este período, os sobrenadantes foram retirados e as lamínulas fixadas 

e coradas com corante Rosenfeld, retiradas dos poços da placa de cultura e montadas em 

lâminas com auxílio do Entelan®. Pelo menos 5 campos distintos por lamínula foram 

fotografados em (Leica DFC 420 acoplada ao microscópio Olympus BX51, utilizando o 

software Image-Pro Plus 5.1). Para a contagem das células migrantes no campo induzido 

pela ponteira, nas imagens foram inseridas as réguas nas margens esquerda e direita do 

campo, baseando-se na imagem obtida na lamínula T0. Após a inserção das réguas, a 

contagem das células migrantes no campo foi realizada (Denker e Barber, 2002; Durham 

e Herman, 2009). Além disso, como análise complementar foi avaliada a área de retomada 

celular após a ferida simulada, por meio da técnica de oclusão de luz. As lâminas, depois 

de receberem réguas, passaram por tratamento digital, onde foram convertidas em 

imagens de 8-bits, transformadas em padrões de preto (área ocupada, células) e branco 

(área desocupada, luz do microscópio) e contagem de área pelo software Image J Fiji. 
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3.8 Ensaio de migração no modelo de transwell 

Este ensaio foi realizado com intuito de avaliar se MФ previamente tratados com 

CTX e cultivados em interação direta (FN e MФ) ou indireta (FN e MФ-sobrenadante) 

modulariam a migração de leucócito (monócitos THP-1). Para tanto, a migração dos 

monócitos foi realizada em sistema de transwell, empregando membranas de 

policarbonato com 6,5 mm de diâmetro, e poros de 8,0 µm (Nunc-USA). Essas 

membranas foram hidratadas com a solução PBS-BSA 0,1 % por 45 minutos em estufa 

de CO2. Foram adicionados ao poço inferior de uma placa de 24 poços 600µl de meio 

RPMI 2% (controle negativo) ou 600 µl de meio de meio RPMI 10% (indutor). Em 

seguida, uma monocamada celular confluente de FN-1 foi obtida a partir de uma 

suspensão em meio de cultura RPMI 1640 contendo 10% de SFB. Desta suspensão, as 

células (4,5x105 células/1mL/poço) foram aderidas em placas de 24 poços previamente 

revestidos com colágeno tipo I (10µg/100µL), por 1h, a 37º C e 5% de CO2. Em seguida, 

essas células foram incubadas na presença de 600 µl dos sobrenadantes obtidos conforme 

descrito no item 3.4. Simultaneamente, foi realizado o segundo protocolo, onde os FN-1 

foram aderidos aos poços na presença de MФ previamente tratados conforme descrito no 

item 3.4. Nesta condição, a proporção das células foi de 1:1 (5x105 células, de cada tipo 

celular), totalizando a monocamada confluente de 1x106 células em 600 µl. 

Posteriormente, foi colocado o transwell, e em seguida 200µl de meio RPMI, livre de 

soro, contendo 1,0 x 105 de monócitos THP-1 foram colocados sobre a face superior de 

transwell.  Em ambos os protocolos, o ensaio de migração foi realizado por 2 horas, a 37º 

C e 5% de CO2. Após a migração, o transwell foi retirado do poço, e com um cotonete, 

as células não migrantes foram retiradas da face superior da membrana. O transwell, 

contendo as células migrantes foi fixado e corado pelo corante May-Grunwald-Giemsa, 

modificado por Rosenfeld (1947) por 1 minuto, seguido de uma incubação em água 

destilada, previamente fervida, por 10 minutos. Em seguida, as membranas foram 

cortadas do transwell e montadas em lâminas com auxílio de Entelan®. Pelo menos 5 

campos distintos por membrana foram fotografados em (Leica DFC 420 acoplada ao 

microscópio Olympus BX51, utilizando o software Image-Pro Plus 5.1). A contagem de 

células migrantes foi realizada segundo metodologia descrita por Leavesley et al. (1992). 
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3.9 Ensaio de marcação do citoesqueleto de actina dos fibroblastos e de proteínas de 

matriz extracelular, visualizada por microscopia confocal 

 

O tratamento, conforme o item 3.4, foi realizado em placas de 24 poços revestidas 

de lamínulas. Após os tratamentos, as lamínulas foram lavadas com tampão PB 0,1M e 

fixadas em PB 0,1M/PEM/PFA 4% triton 0,2%, por 10 min, em temperatura ambiente, 

para promover o rompimento da membrana celular. Após a fixação, as lamínulas foram 

lavadas (2 vezes) em tampão PB 0,1 M. As células foram re-hidratadas com soro não 

imune (anti-IgG – soro NGS puro – Jackson Immunolabs®, 0,5% em PB), durante 30 

min à temperatura ambiente. Após a lavagem em PB 0,1 M, as células foram incubadas 

na presença do anticorpo primário anti- fibronectina (rabbit anti-human - Sigma®, diluído 

1:500 em PB) e anti-colágeno tipo I (rabbit anti-human - Sigma®, diluído 1:500 em PB), 

por mais 60 minutos, em temperatura ambiente. Após este período, as lamínulas foram 

submetidas a três lavagens de tampão PB, por 5 min. Em seguida, As células foram 

incubadas com o anticorpo secundário (Alexa 488 - goat anti-rabbit - Abcam®, diluído 

1:400 em PB), por 60 min, em temperatura ambiente. Após nova sequência de 3 lavagens 

com PB, por 5 minutos cada, 30 µL da solução de faloidina conjugada a rodamina 

(Molecular Probes®, diluído 1:800 em tampão de bloqueio), para visualização dos 

filamentos de actina e com 4’, 6’-diamidini-2-fenilindol (DAPI - Sigma®, diluído 1:800 

em PB),  por 30 min, a temperatura ambiente e ausência de luz. Após as lavagens, as 

lamínulas foram montadas com Vectashield®, em ambiente escuro, para evitar a reação 

fluorescente. As lamínulas foram observadas em objetiva de 40x no microscópio confocal 

da Plataforma Multiusuária do Centro de Desenvolvimento Científico do Instituto 

Butantan. Posteriormente, as imagens foram montadas com o programa Adobe 

Photoshop, sem alteração. Este protocolo foi baseado em Sampaio et al., 2006. 

3.10 Quantificação da concentração do análogo 15-EPI- LXA4 por FN1, 

determinado por ELISA 

Para avaliar a liberação deste mediador lipídico, após o tratamento, conforme 

descrito no item 3.4. Os sobrenadantes foram coletados para a determinação da 

concentração do 15-epi-LXA4 por ensaio imunoenzimático (EIA), utilizando o kit 

comercial Human 15-epi-lipoxina A4 (15-epi-LXA4) (Cat No. MBS2602823, 

MyBioSource.com®, U.S., Califórnia). A sensibilidade do ensaio é de 20 pg/ml de LXA4 
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ou 15-epi-LXA4. A leitura da densidade ótica foi realizada na faixa de 450 nm dentro de 

10 minutos. 

3.11 Análises de espectrometria de massas 

3.11.1 Preparo de amostra: extração de proteínas para proteômica. 

Para este experimento, o mesmo protocolo de cultura celular e tratamentos foram 

realizados, de acordo com o item 3.2 para monócitos THP-1, sem diferenciação, e item 

3.4, considerando aqui os tratamentos com CELEX (1 µM), DX (50 ng/mL), LPS (1 

µg/mL) e CTX (250 nM), pelo período de 24 h. Após incubação, foi coletada a suspensão 

de células e centrifugado a 1.200 rpm por 5 min. o sobrenadante (meio de cultura) e 

armazenado para etapa posterior da secretômica. As células foram então ressuspendidas 

em H2O para uma lavagem e remoção final do meio de cultura e centrifugadas, a 1.200 

rpm por 5 min. Após a lavagem o sobrenadante foi retirado e descartado as células foram 

ressuspensas em H2O e foram realizados 6 ciclos de 3 minutos cada de congelamento e 

descongelamento rápido, em gelo seco e banho seco, para a lise das células. As amostras 

foram centrifugadas a 13.000 rpm por 10 minutos a 4ºC, o sobrenadante foi coletado e 

quantificado em relação às suas proteínas, para posterior digestão em solução. 

3.11.2 Preparo de amostra para a análise secretômica. 

No sobrenadante (meio de cultura) coletado da etapa “extração de proteínas para 

proteômica" foi adicionado o mesmo volume de metanol gelado (volume: volume), para 

a precipitação das proteínas. As amostras foram centrifugadas em 7000 rpm por 10 

minutos 4º C. O sobrenadante foi desprezado e o processo com metanol foi repetido, para 

lavar o pellet. O metanol foi desprezado novamente e as proteínas foram ressuspendidas 

em H2O para a quantificação e posterior digestão em solução. 

3.11.3 Digestão em solução 

As amostras previamente processadas foram submetidas à digestão em solução 

nas seguintes condições: (1) 5µl de DTT (100 mM de ditiotreitol) foram adicionados por 

30 minutos a 60ºC; (2) 2,5 µl de iodoacetamida (200 mM) adicionados por mais 30 

minutos à temperatura ambiente e protegidos da luz; (3) incubação da amostra por pelo 
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menos 12 horas à temperatura ambiente com 10 µl de tripsina (40 ng/µl em bicarbonato 

de amônio 100 mM). A reação foi interrompida adicionando 50% ACN/5% TFA. 

3.11.4 Espectrometria de massas 

As amostras digeridas foram analisadas em sistema de cromatografia líquida-

espectrometria de massas em um equipamento ESI-IT-TOF acoplado a UFLC (20A 

Prominence, Shimadzu®). Cada amostra foi injetada em uma coluna C18 (Kinetex C18, 

5 μm; 50 × 2,1 mm) em um sistema de solvente binário: (A) água: DMSO: ácido (949: 

50: 1) e (B) ACN: DMSO: água : ácido (850: 50: 99: 1). Um gradiente de eluição de 0-

40% de solvente B foi usado por 35 minutos a um fluxo constante de 0,2 mL.min-1. As 

amostras foram monitoradas por um detector Shimadzu SPD-M20A PDA antes de serem 

injetadas no espectrômetro de massa. A tensão da interface era de 4,5 kV; a tensão capilar 

de 1,95 kV, a 275ºC; e a fragmentação induzida por uma colisão de argônio, com 55% de 

"energia". Os espectros de MS foram adquiridos no modo positivo, na faixa de m/z de 

350-1400 e os espectros de MS / MS foram coletados na faixa de 50 a 1950 m/z, gerando 

um quadro como o da Figura 3. 

 

3.11.5 Processamento de dados proteômicos 

Os arquivos LCD foram convertidos em arquivos MGF pela ferramenta Shimadzu 

LCMSolution e carregados no Peaks Studio V7.0 (BSI, Canadá) (Ma et al., 2003). Os 

dados foram processados de acordo com os seguintes parâmetros: MS e massa de erro 

MS/MS foram 0,1 Da; oxidação de metionina e carbamidometilação como modificação 

variável e fixa, respectivamente; tripsina como enzima de clivagem; clivagens perdidas 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590171020300254?via%3Dihub#bib30
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máximas (3), PTMs variáveis máximas por peptídeo (3) e clivagem não específica 

(ambas); a taxa de falsas descobertas foi ajustada para ≤ 0,5%; apenas proteínas com 

pontuação ≥20 e contendo pelo menos 1 peptídeo único foram consideradas neste estudo. 

Os dados foram analisados em dois bancos de dados de proteínas “Human” e “THP1” 

compilado e construído recuperando todas as entradas UniProt associadas a este táxon, 

sendo por fim cruzados com o banco de dados do   STRING CONSORTIUM 2020©. 

Este experimento foi realizado plenamente no Laboratório de Bioquímica do Instituto 

Butantan de acordo com o protocolo estabelecido por Fusco e colaboradores (2020). 

3.12 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 (INSTAT – GraphPad 

Software), comparando-se os valores do grupo controle com os valores dos 

experimentais. As diferenças serão consideradas significativas para o nível de p<0,05 

(5%). 
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4 RESULTADOS 

4.1 - 1º Delineamento experimental: avaliação do perfil celular do modelo 

selecionado: fibroblastos e seu potencial de contração pós-tratamento 

farmacológico.  

 

 A capacidade de fibroblastos contraírem o gel de colágeno polimerizado é a 

principal característica no processo de diferenciação para fenótipo de miofibroblastos. 

Assim, este ensaio foi realizado com o intuito de demonstrar que a linhagem FN1 é um 

bom modelo para avaliar as atividades funcionais relacionados ao processo de 

cicatrização. Adicionalmente, a CTX foi avaliada no modelo para evidenciar se a toxina, 

per se, poderia interferir com a diferenciação dos fibroblastos em miofibroblastos. Para 

tanto, quatro grupos foram delineados: meio RPMI a 1% SFB; CTX (250nM) + meio 

RPMI a 1% SFB; meio RPMI a 1% + TGF-β; CTX (250nM) + TGF-β.  

Como observado na Figura 4, quando comparado ao grupo controle, incubado 

apenas com meio RPMI a 1% SFB, todos os grupos apresentaram potencial de contração, 

entretanto em diferentes magnitudes. Na Figura 5, observando os géis representativos 

para cada um dos quatro grupos, as diferenças ficam claras e acentuadas.  

O grupo tratado com CTX em meio RPMI a 1% de SFB apresentou pouco potencial de 

contração, após 72 h de incubação (área 19% menor comparado ao grupo controle). FN1 

estimulados com TGF-β apresentaram significativa capacidade de contração do gel de 

colágeno tipo I (46%), quando comparado ao grupo controle (incubado apenas com RPMI 

a 1% de SFB), evidenciando uma forte mudança de perfil estimulatório frente a este 

mediador inflamatório (Figuras 6 A, B e C). Os FN1 incubados na presença de CTX + 

TGF-β apresentaram também capacidade de contração do gel de colágeno (50%), 

comparado ao grupo controle (incubado apenas com RPMI a 1% de SFB) (Figuras 6 A, 

B e C). Por outro lado, não são observadas diferenças significativas entre os grupos meio 

RPMI a 1% + TGF-β; meio RPMI a 1% + TGF-β + CTX, evidenciando que a CTX não 

inibe ou estimula o processo de diferenciação induzido pelo TGF-β (Figuras 6 A, B e C).   
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Figura 4. Comparação da contração de fibroblastos em gel de colágeno na ausência 

ou presença de TGF-β, previamente tratados ou não com CTX 

 

Fibroblastos FN-1 (1x105) foram semeados em placas de 24 poços diretamente com solução RPMI 1% 

SFB, contendo ou não CTX (250nM) e colágeno tipo I, por 1 h, para polimerização. Após este período o 

meio foi trocado por RPMI 1% SFB e TGF-β (100 ng/mL). Controle: meio RPMI a 1%; CTX: (250 nM) + 

meio RPMI a 1%; TGF-β: (100 ng/mL) + meio RPMI a 1% e TGF-β (100 ng/mL) + CTX (250 nM). 

Imagens representativas de N=6 para cada grupo. Quadros obtidos por fotografia digital, montados em 

Adobe Photoshop CC.  
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Figura 5. Quadros representativos da comparação da contração de fibroblastos em 

gel de colágeno na ausência ou presença de TGF-β, previamente tratados ou não 

com CTX 

 

 

 

 

 Fibroblastos FN-1 (1x105) foram semeados em placas de 24 poços diretamente com solução RPMI 1% 

SFB, contendo ou não CTX (250nM) e colágeno tipo I, por 1 h, para polimerização. Após este período o 

meio foi trocado por RPMI 1% SFB e TGF-β (100 ng/mL). A) meio RPMI a 1%; B) CTX (250 nM) + meio 

RPMI a 1%; C) TGF-β (100 ng/mL) e; D) TGF-β (100 ng/mL) + CTX (250 nM). Imagens representativas 

de N=6 para cada grupo. Quadros obtidos por fotografia digital, montados em Adobe Photoshop CC.  
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Figura 6. Comparação relativa do tamanho final dos géis no ensaio de contração em 

colágeno. 

 

 

A)            B)           C) 

 

 

Fibroblastos FN-1 (1x105) foram semeados em placas de 24 poços diretamente com solução RPMI 1% 

SFB, contendo ou não CTX (250nM) e colágeno tipo I, por 1 h, para polimerização. Após este período o 

meio foi trocado por RPMI 1% SFB e TGF-β (100 ng/mL). Controle: meio RPMI a 1%; CTX: (250 nM) + 

meio RPMI a 1%; TGF-β: (100 ng/mL) + meio RPMI a 1% e TGF-β (100 ng/mL) + CTX (250 nM). 

Imagens representativas de N=6 para cada grupo. O diâmetro dos géis foi medido após 72 horas de 

incubação. Em (A): a sobreposição dos diâmetros dos géis obtidos em cada grupo (a esquerda) e em cores 

(a direita), a comparação dos diâmetros médios finais obtidos para cada grupo. Em (B): os diâmetros dos 

géis obtidos em cada grupo e em (C): a área total final dos géis obtidos em cada grupo. Imagem produzida 

em Adobe Illustrator CS6. Os resultados estão expressos como “Área média” e “Diâmetro médio” 

representam a média ± e.p.m. para 6 amostras por grupo com *p< 0,001. 
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4.2 -2º Delineamento experimental: estabelecimento da co-cultura celular: com o 

objetivo de formar uma população homogênea e quantitativamente equilibrada. 

 

Inicialmente, foi estabelecida a proporcionalidade entre macrófagos diferenciados 

a partir de monócitos THP-1 (MФ) e fibroblastos (FN-1) para os ensaios de co-cultura.  

 

Figura 7. Preparação de cultura e co-cultura envolvendo MФ e FN-1. 

 

    

Em A e B, distribuição e aspecto dos MФ em monocultura. Em C e D, distribuição homogênea (1:1) de 

ambas as linhagens, propícia para a realização dos experimentos. As imagens dos painéis A e C foram 

obtidas em Microscopia de luz com filtro verde e as imagens dos painéis B e D são monocromáticas. Nestes 

painéis foram delimitadas em traço vermelho arredondado os MФ e os traços menores e mais estreitos, os 

FN-1 Ampliação 100x (Barra em 110µm). Montagem de quadros por Adobe Photoshop. 

 

A B 

C D 

MФ 

FN-1 

MФ 
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4.3 - 3º Delineamento Experimental: Avaliação da capacidade proliferativa dos FN-

1 após o co-cultivo com MФ ou com os sobrenadantes destes MФ, tratados ou 

farmacologicamente.  
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4.4 - Avaliação da atividade secretória de macrófagos tratados com CTX sobre a 

capacidade proliferativa dos fibroblastos da linhagem FN-1 

4.4.1 Padronização da concentração da CTX para os ensaios experimentais  

 

O Primeiro passo foi estabelecer uma concentração da CTX que fosse capaz de 

promover alterações na atividade secretória de MФ que levasse a uma atividade moduladora 

sobre função de fibroblastos. Como descrito em Materiais e Métodos, foram testadas 

concentrações (12,5 nM e 50 nM) definidas a partir de estudos anteriores realizados pelo 

nosso grupo (Costa et al., 2013; Kato et al., 2013;; Pimenta et al., 2015; de Oliveira et al., 

2018) que apresentam evidente atividade sobre os parâmetros secretórios de macrófagos. 

Além dessas concentrações, foram utilizadas as concentrações de 125 nM e 250 nM, com 

intuito de investigar o espectro de atividade da toxina. 

Como demonstrado na Figura 8A, os FN-1 apresentam per se boa atividade 

proliferativa, avaliada em até 72 horas. Quando os FN-1 foram cultivados na presença de MФ 

previamente tratados com a CTX, nas diferentes concentrações, apresentaram diminuição da 

sua capacidade proliferativa, particularmente quando os MФ foram pré-tratados na 

concentração de 50 nM, nos períodos de 24 h (74%), 48 h (72%) e 72 h (42%). É importante 

salientar que a diminuição da capacidade proliferativa de FN-1 observada nos períodos de 48 

e 72 horas, nas demais concentrações de CTX pode estar também associada a perda de 

viabilidade significativa, quando comparada tanto ao grupo controle e aos MФ previamente 

tratados com as concentrações de 50, 125 e 250 nM. Em 72 horas, apenas a concentração de 

125 nM interferiu com a perda da viabilidade (Figura 8B). 

Quando os FN-1 foram incubados na presença dos sobrenadantes coletados das 

monoculturas de MФ previamente tratados nas diferentes concentrações de CTX, observou-

se o mesmo perfil inibitório sobre a capacidade proliferativa de FN-1, sendo significativa a 

partir das 48 horas de incubação (Figura 9A). Nesta condição, MФ tratados na concentração 

de 250 nM induziram marcante inibição, sendo significativa a partir das 48 horas de 

incubação (60%) até 72 h (74%), sem comprometimento da perda da viabilidade para essa 

concentração (Figura 9B). Da mesma forma que observado no ensaio cel:cel, em 48 horas 

MФ incubados nas concentrações de 50, 125 e 250 nM induzem uma perda de viabilidade de 

FN-1, sendo observada uma recuperação dessa viabilidade em 72 horas Figura 9B.   
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Figura 8.  Ação dos MФ pré-tratados com CTX sobre a proliferação de FN-1. Incubação 

Célula:Célula 

  

 

THP-1 Monócitos foram diferenciados em MФ (5x105/poço), em placas de 6 poços e incubados com CTX 

(12,5, 50, 125 e 250 nM), por um período de 2 h. Após esta incubação, os MФ foram lavados e incubados 

em meio RPMI 1640 fresco, por 24 horas a 37º C e 5% de CO2. Após este período, os sobrenadantes foram 

coletados e às monoculturas de MФ foram adicionados os FN-1. Como controle, MФ tratados apenas com 

meio de cultura RPMI, a 10% de SFB foram incubados com os FN-1. Após 24, 48 e 72 h, as células foram 

lavadas, tripsinizadas, ressuspendidas com PBS com adição de corante azul de Tripan e o número de FN-1 

foi determinado em câmara de Neubauer. Os resultados estão expressos como “Número de Células” 

representam a média ± e.p.m. para 4 amostras por grupo. Em A,*p< 0,01, para todas as concentrações de 

CTX, por comparação ao respectivo grupo controle temporal; #p<0,01, por comparação entre a 

concentração de 50 nM e às demais concentrações de CTX, nos respectivos períodos. Em B, *p< 0,01, por 

comparação ao respectivo grupo controle temporal; #p<0,01, por comparação entre a concentração de 125 

nM e às demais concentrações de CTX, no período de 72 horas. 

A 

B 
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Figura 9.  Ação dos MФ pré-tratados com CTX sobre a proliferação de FN-1. Incubação 

Célula:Sobrenadante 

 

 

 

Monócitos  foram diferenciados em MФ (5x105/poço), em placas de 6 poços e incubados com CTX (12,5, 

50, 125 e 250 nM), por um período de 2 h. Após esta incubação, os MФ foram lavados e incubados em 

meio RPMI 1640 fresco, por 24 horas a 37º C e 5% de CO2. Após este período, os sobrenadantes foram 

coletados e adicionados às culturas de FN-1. Como controle, sobrenadantes de MФ tratados apenas com 

meio de cultura RPMI, a 10% de SFB foram incubados com os FN-1. Após 24, 48 e 72 h, as células 

foram lavadas, tripsinizadas, ressuspensas com PBS com adição de corante azul de Tripan e o número de 

FN-1 foi determinado em câmara de Neubauer. Os resultados estão expressos como “Número de Células” 

representam a média ± e.p.m. para 4 amostras por grupo. Em A,*p< 0,01, por comparação ao respectivo 

grupo controle temporal; #p<0,01, por comparação entre a concentração de 250 nM e a concentração de 

12,5 nM de CTX, em 72 horas. Em B, *p< 0,01, por comparação ao respectivo grupo controle temporal; 

■p< 0,01, por comparação às demais concentrações de CTX, em 48 h; #p<0,01, por comparação entre a 

concentração de 125 nM e às demais concentrações de CTX, no período de 72 horas. 

A 

B 
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4.5 Avaliação da capacidade proliferativa de fibroblastos após o co-cultivo com MФ 

tratados com CTX e fármacos anti-inflamatórios ou com os sobrenadantes destes 

MФ.  

 

Baseados nos ensaios de proliferação, a concentração de 250 nM de CTX foi utilizada 

para o ensaio de proliferação comparativo às concentrações de anti-inflamatórios, conforme 

demonstrado na literatura e descrito em Material e Métodos.  

Como demonstra a Figura 10A, MФ previamente tratados com dexametasona (DX) 

indometacina (INDO), celecoxibe (CELEX), e o NDGA acarretaram inibição em 48 h 

(DX:46%, INDO: 38%, CELEX: 36%, NDGA: 45%) e 72 h (DX:63%, INDO: 59%, CELEX: 

60%, NDGA: 62%) sobre a capacidade proliferativa de FN-1, quando comparadas ao grupo 

controle. Essa inibição não foi acarretada por perda da viabilidade celular, conforme indica a 

Figura 10B. Em relação à CTX, MФ previamente tratados com a concentração de 250 nM 

induziram inibição sobre a proliferação de FN-1 a partir de 24 h (47%), 48 h (59%) até 72h 

(56%), por comparação ao grupo controle. Esta inibição também não envolve a perda da 

viabilidade celular (Figuras 10A e 10B). 

A ação inibitória sobre a proliferação de FN-1 também foi obtida pelos sobrenadantes 

obtidos de MФ previamente tratados com os diferentes anti-inflamatórios, a partir de 48 h de 

incubação (DX: 20%, INDO: 24%, CELEX: 12%, NDGA: 12%) e 72 h (DX:44%, INDO: 

27%, CELEX: 40%, NDGA: 20%), quando comparadas ao grupo controle (Figura 11A). 

Novamente, a ação inibitória de MФ previamente tratados com a CTX (250 nM) foi 

observada, em 48 h (44%), sendo que em 72 horas, a inibição foi significativa tanto quando 

comparada ao grupo controle (71%), como com os demais anti-inflamatórios (DX:48%, 

INDO: 61%, CELEX: 51%, NDGA: 63%), conforme apresentado na Figura 11A. Não houve 

perda de viabilidade em nenhum grupo experimental (Figura 11B). 
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Figura 10.  Efeito do cultivo de fibroblastos incubados diretamente com macrófagos 

estimulados pela CTX e anti-inflamatórios clássicos. 

 

 

 

Monócitos THP-1 foram diferenciados em MФ (5x105/poço), em placas de 6 poços e incubados com anti-

inflamatórios DX, INDO, CELX e NDGA ou CTX, por diferentes períodos. Após esta incubação, os MФ 

foram lavados e incubados em meio RPMI 1640 fresco, por 24 horas a 37º C e 5% de CO2. Após este 

período, os sobrenadantes foram coletados e às monoculturas de MФ foram adicionados os FN-1. Como 

controle, MФ tratados apenas com meio de cultura RPMI, a 10% de SFB foram incubados com os FN-1. 

Após 24, 48 e 72 h, as células foram lavadas, tripsinizadas, ressuspendidas com PBS com adição de corante 

azul de Tripan e o número de FN-1 foi determinado em câmara de Neubauer. Os resultados estão expressos 

como “Número de Células” representam a média ± e.p.m. para 4 amostras por grupo. Em A,*p< 0,01, por 

comparação ao respectivo grupo controle temporal.  

 

A 

B 

B 
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Figura 11.  Efeito do cultivo de fibroblastos incubados com sobrenadantes de 

macrófagos estimulados pela CTX e anti-inflamatório. 

 

 

 

 

Monócitos THP-1 foram diferenciados em MФ (5x105/poço), em placas de 6 poços e incubados com anti-

inflamatórios DX, INDO, CELX e NDGA ou CTX, por diferentes períodos. Após esta incubação, os MФ 

foram lavados e incubados em meio RPMI 1640 fresco, por 24 horas a 37º C e 5% de CO2. Após este 

período, os sobrenadantes foram coletados e adicionados às culturas de FN-1. Como controle, 

sobrenadantes de MФ tratados apenas com meio de cultura RPMI, a 10% de SFB foram incubados com os 

FN-1. Após 24, 48 e 72 h, as células foram lavadas, tripsinizadas, ressuspendidas com PBS com adição de 

corante azul de Tripan e o número de FN-1 foi determinado em câmara de Neubauer. Os resultados estão 

expressos como “Número de Células” representam a média ± e.p.m. para 4 amostras por grupo. Em A,*p< 

0,01, por comparação ao respectivo grupo controle temporal; #p<0,01, por comparação entre a 

concentração de 250 nM e as concentrações dos anti-inflamatórios, em 72 horas.  

A 

B 
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4.6 - 4º Delineamento Experimental: avaliação da capacidade migratória dos FN-1 

após o co-cultivo com MФ pré-tratados farmacologicamente ou com os 

sobrenadantes destes macrófagos.  
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4.7 Efeito da atividade secretória de MФ pré-tratados com CTX e anti-inflamatórios 

sobre a migração de FN-1, no modelo de Wound healing. 

 

 Considerando a capacidade de modulação da atividade migratória de células dérmicas 

por parte dos macrófagos descrita na literatura, o próximo passo foi avaliar in vitro se esta 

modulação pode ser realizada por estímulo de concentrações mais elevadas da CTX e, em 

que magnitude. 

 A Figura 12A apresenta a ação inibitória significativa dos MФ pré-tratados com os 

anti-inflamatórios clássicos sobre a migração de FN-1 (DX:56%, INDO: 65%, CELEX: 59%, 

NDGA: 65%, CTX: 84%). Ainda, a Figura 12A evidencia o potencial inibitório de MФ pré-

tratados com a CTX (250 nM), em comparação ao grupo controle, composto por MФ pré-

tratados apenas com meio RPMI suplementado com SFB e às concentrações dos diferentes 

fármacos (DX:65%, INDO: 56%, CELEX: 62%, NDGA: 56%). A Figura 12B apresenta os 

painéis representativos dos ensaios de wound healing, técnica que verifica o potencial 

migratório de células através da realização de uma ferida simulada com ponteira. Observamos 

a presença celular retornada ao campo que sofreu a injúria, ao longo de 24h, para cada 

fármaco selecionado, comparando-os com o tempo zero (T0), que foi fixado no momento da 

injúria. É possível verificar o potencial inibitório mais acentuado da CTX sobre o evento 

migratório de FN-1. É importante salientar que os macrófagos não migram em direção ao 

campo vazio, sendo as células migrantes os FN-1. O mesmo foi observado para co-cultura 

entre MФ e células endoteliais (Pimenta et al., 2015). 

Da mesma forma, os sobrenadantes obtidos nas monoculturas de MФ pré-tratados 

com apenas 2 tipos de anti-inflamatórios e com CTX, induziram inibição sobre o evento 

migratório de FN-1(DEX: 21%, CELEX: 25%, NDGA: 40%, CTX: 47%), e em menor 

magnitude quando comparado aos ensaios Cel:Cel (Figuras 13A e 13B). A CTX (250 nM) 

foi capaz de pronunciar a ação inibitória de sobrenadantes de MФ, quando comparada às 

demais concentrações dos fármacos (DX:32%, INDO: 44%, CELEX: 29%) (Figuras 13A e 

13B).   

Para confirmar os dados quantitativos, obtidos por meio da contagem total de células 

migrantes no campo induzido, o cálculo da área de retomada ou re-população dos fibroblastos 

por técnica de exclusão da luz também foi realizado. O objetivo deste ensaio foi investigar se 

além da diminuição do número de células no campo, o espraiamento das migrantes também 

não teria sofrido alterações. Conforme observa-se na Figura 14, no painel monocromático, o 

tamanho das FN-1, após o cultivo na presença dos MФ pré-tratados com com CTX (250 nM), 
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apresenta-se reduzido significativamente. O percentual de área ocupada realizada pelo 

Software confirma a menor quantidade/proporção de células de FN-1 migrantes no campo 

(Figura 15). A porcentagem de ocupação está expressa na Figura. 

 O sobrenadante obtido de MФ pré-tratados com a mesma concentração de toxina 

também induziu alterações na projeção do citoesqueleto dos FN-1 (Figura 16). A menor área 

ocupada por FN-1 incubados na presença dos sobrenadantes obtidos de MФ pré-tratados com 

anti-inflamatórios clássicos ou com CTX também foi evidenciada pelo cálculo realizado no 

Software (Figura 17). A porcentagem de ocupação está expressa na Figura. 
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Figura 12. Efeito dos MФ pré-incubados com CTX ou anti-inflamatórios clássicos sobre 

a migração de FN-1 no modelo de Wound healing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os fibroblastos da linhagem FN-1 e MФ (5x10
6

 de cada tipo celular/poço) foram aderidos em placas de 24 

poços, previamente revestidas com colágeno tipo I, por 24h a 37º e 5% CO2, para a obtenção de uma 

monocamada confluente. Após este período, foi realizada uma interrupção, com uma ponteira de 200μl 

(T0). As placas foram lavadas com PBS e receberam meio RPMI 1640 fresco. O ensaio foi realizado 24 

horas depois, buscando avaliar a capacidade de recuperação da área lesada por fibroblastos migrantes. Os 

resultados estão expressos como “Total de Células na Área Re-populada” representam a média ± e.p.m. 

para 4 amostras por grupo. *p< 0,001 por comparação ao controle; **p<0,001 comparado aos grupos 

INDO, CELEX, DX e ao grupo NDGA. Fotografia por microscopia de luz e coloração pelo método 

Rosenfeld. Montagem de quadros em Adobe Photoshop.  
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Figura 13. Efeito dos sobrenadantes obtidos de MФ pré-incubados com CTX ou anti-

inflamatórios clássicos sobre a migração de FN-1 no modelo de Wound healing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os fibroblastos da linhagem FN-1 (1x10
6

 células/poço) foram aderidas em placas de 24 poços, previamente 

revestidas com colágeno tipo I, por 24h a 37º e 5% CO2, para a obtenção de uma monocamada confluente. 

Após este período, foi realizada uma interrupção, com uma ponteira de 200μl (T0), as placas foram lavadas 

com PBS e incubadas na presença dos sobrenadantes obtidos de cultura de MФ tratados com a CTX ou 

anti-inflamatórios clássicos. O ensaio foi realizado 24 horas após a incubação, buscando avaliar a 

capacidade de recuperação da área lesada por FN-1 migrantes. Os resultados estão expressos como “Total 

de Células na Área Repopulada” representam a média ± e.p.m. para 4 amostras por grupo. *p< 0,001 por 

comparação ao controle; **p<0,001 comparado aos grupos INDO, CELEX, DX e ao grupo NDGA. 

Fotografia por microscopia de luz e coloração pelo método Rosenfeld. Montagem de quadros em Adobe 

Photoshop.  
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Figura 14.  Imagens representativas da área ocupada pelos fibroblastos migrantes 

cultivados com sobrenadantes de macrófagos previamente incubados com anti-

inflamatórios ou CTX. 

 

 

Células THP-1 (5x106 células/poço) foram diferenciadas em MФ nas placas de 24 poços por 48 horas a 37º e 5% CO2, 

com meio RPMI 1640 suplementado com PMA. Após a diferenciação, as células foram tratadas com os diferentes 

fármacos e a CTX, por diferentes períodos de incubação, respectivamente. A seguir, os sobrenadantes foram coletados 

e meio de cultura contendo FN-1 (5x106 células/poço) foi adicionado às monoculturas de MФ. Após 24 horas, uma 

interrupção na monocamada foi induzida com uma ponteira de 200μl. As placas foram lavadas com PBS e receberam 

meio fresco. O ensaio foi realizado nas 24 horas seguintes. Inicialmente, a área livre de células foi medida pela inserção 

de barras ou régua, que foi inserida por programa de computador sobre as imagens correspondentes ao tempo e ao 

tratamento. Após a inserção da régua, na proporção da lâmina T0, todas as amostras foram submetidas a 

verificação de área livre versus ocupada, por meio de técnica de oclusão de luz. Resultados expressos como 

percentual indicam proporção de inibição comparado ao controle de área ocupada. Dados de área de oclusão 

gerados por Image J Fiji. 
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Figura 15. Quantificação da área retomada por fibroblastos migrantes incubados com 

macrófagos previamente tratados com anti-inflamatórios ou CTX. 
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Células THP-1 (5x10
6

 células/poço) foram diferenciadas em MФ nas placas de 24 poços por 48 horas a 

37º e 5% CO2, com meio RPMI 1640 suplementado com PMA. Após a diferenciação, as células foram 

tratadas com os diferentes fármacos e a CTX, por diferentes períodos de incubação, respectivamente. A 

seguir, os sobrenadantes foram coletados e meio de cultura contendo FN-1 (5x10
6

 células/poço) foi 

adicionado às monoculturas de MФ. Após 24 horas, uma interrupção na monocamada foi induzida com 

uma ponteira de 200μl. As placas foram lavadas com PBS e receberam meio fresco. O ensaio foi realizado 

nas 24 horas seguintes. Inicialmente, a área livre de células foi medida pela inserção de barras ou régua, 

que foi inserida por programa de computador sobre as imagens correspondentes ao tempo e ao tratamento. 

Após a inserção da régua, na proporção da lâmina T0, todas as amostras foram submetidas a verificação de 

área livre versus ocupada, por meio de técnica de oclusão de luz. Resultados expressos como percentual 

indicam proporção de inibição comparado ao controle de área ocupada. Dados de área de oclusão gerados 

por Image J Fiji. 
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Figura 16.  Imagens representativas da área ocupada pelos fibroblastos migrantes 

cultivados com macrófagos previamente incubados com anti-inflamatórios ou CTX. 

 

 

 

Células THP-1 (5x106 células/poço) foram diferenciadas em MФ nas placas de 24 poços por 48 horas a 37º e 5% CO2, 

com meio RPMI 1640 suplementado com PMA. Após a diferenciação, as células foram tratadas com os diferentes 

fármacos e a CTX, por diferentes períodos de incubação, respectivamente. A seguir, os MФ foram cultivados em meio 

fresco por 24 horas. Em seguida, os sobrenadantes foram coletados e adicionados às monoculturas de FN-1 (1x106 

células/poço). Após 24 horas, uma interrupção na monocamada foi induzida com uma ponteira de 200μl. As placas 

foram lavadas com PBS e receberam meio fresco. O ensaio foi realizado nas 24 horas seguintes. Inicialmente, a área 

livre de células foi medida pela inserção de barras ou régua, que foi inserida por programa de computador sobre as 

imagens correspondentes ao tempo e ao tratamento. Após a inserção da régua, na proporção da lâmina T0, todas 

as amostras foram submetidas a verificação de área livre versus ocupada, por meio de técnica de oclusão 

de luz. Resultados expressos como percentual indicam proporção de inibição comparado ao controle de 

área ocupada. Dados de área de oclusão gerados por Image J Fiji. 
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Figura 17. Quantificação da área retomada por fibroblastos migrantes incubados com 

sobrenadantes de macrófagos previamente tratados com anti-inflamatórios ou CTX.  
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Células THP-1 (5x10
6

 células/poço) foram diferenciadas em MФ nas placas de 24 poços por 48 horas a 

37º e 5% CO2, com meio RPMI 1640 suplementado com PMA. Após a diferenciação, as células foram 

tratadas com os diferentes fármacos e a CTX, por diferentes períodos de incubação, respectivamente. A 

seguir, os MФ foram cultivados em meio fresco por 24 horas. Em seguida, os sobrenadantes foram 

coletados e adicionados às monoculturas de FN-1 (1x10
6

 células/poço). Após 24 horas, uma interrupção na 

monocamada foi induzida com uma ponteira de 200μl. As placas foram lavadas com PBS e receberam meio 

fresco. O ensaio foi realizado nas 24 horas seguintes. Inicialmente, a área livre de células foi medida pela 

inserção de barras ou régua, que foi inserida por programa de computador sobre as imagens correspondentes 

ao tempo e ao tratamento. Após a inserção da régua, na proporção da lâmina T0, todas as amostras foram 

submetidas a verificação de área livre versus ocupada, por meio de técnica de oclusão de luz. Resultados 

expressos como percentual indicam proporção de inibição comparado ao controle de área ocupada. Dados 

de área de oclusão gerados por Image J Fiji. 
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4.8 - 5º Delineamento Experimental: avaliação da capacidade migratória de 

monócitos THP1 em modelo de membrana transwell.  
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4.9 Efeito da co-cultura entre MФ pré-incubados com anti-inflamatórios clássicos 

ou CTX e fibroblastos sobre a migração de THP-1 no modelo de Transwell. 

 

Seguindo com os estudos sobre a capacidade de modulação da atividade migratória 

de células dérmicas por parte dos macrófagos previamente tratados com a CTX, o próximo 

experimento foi avaliar se esta modulação migratória é válida também em outros modelos 

além do wound healing e se há diferenças entre o potencial modulatório da CTX, comparado 

aos fármacos utilizados. 

 Nota-se marcante diferença entre as populações migratórias nos dois ensaios 

realizados. A Figura 18A demonstra a ação inibitória significativa dos MФ pré-tratados com 

os anti-inflamatórios clássicos sobre a migração de THP-1, em relação ao controle (DX:38%, 

INDO: 35%, CELEX: 20% e NDGA: 21%). Ainda, a Figura 18A evidencia o potencial 

inibitório superior de MФ pré-tratados com a CTX (55%), composto por MФ pré-tratados 

apenas com meio RPMI suplementado com 10% SFB e quando comparados aos diferentes 

fármacos (DX: 27%, INDO: 31%, CELEX: 44%, NDGA: 43%). A Figura 18B apresenta os 

painéis representativos dos ensaios de transwell.  

Observamos a presença celular nas membranas cortadas e fixadas, em um curto 

intervalo de tempo, 30 minutos, e comparamos a membrana controle. Verificamos o potencial 

inibitório mais acentuado da CTX sobre o evento migratório de THP-1. É importante salientar 

que os monócitos tiveram sua capacidade migratória significativamente reduzida em baixo 

gradiente de concentração como no caso do meio RPMI 1640 suplementado a 2% SFB, onde 

há pouco estímulo quimiotático (controle negativo), comparado ao meio RPMI 1640 com 

10% SFB, que apresentou 2,63x mais potencial indutor de migração. 

Já, em ensaios utilizando sobrenadantes obtidos nas monoculturas de MФ pré-

tratados com anti-inflamatórios não se observou a mesma inibição. Apenas o NDGA inibiu 

(15%), entretanto essa diferença não foi estatisticamente significativa. Entretanto, 

sobrenadantes obtidos de MФ pré-tratados com a CTX induziram marcante inibição sobre o 

evento migratório de células THP-1 (65%), conforme demonstra a Figura 19A e 19B). Os 

sobrenadantes obtidos das monoculturas de MФ previamente tratados com CTX (250 nM) 

foi induziram ação inibitória significativa quando comparada às demais concentrações dos 

fármacos (DX:63%, INDO: 60%, CELEX: 63% e NDGA:59 %) (Figuras 19A e 19B). 

 Além dos ensaios migratórios considerando a ação da CTX modulando o padrão 

secretório dos macrófagos, foi realizado um experimento com os insertos transwell com a 

incubação da CTX e anti-inflamatórios diretamente sobre os fibroblastos, sem intermediação 
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de macrófagos MФ. Os resultados indicam grande redução da migração de THP-1, para todas 

as condições farmacológicas, exceto para a CTX que manteve seu padrão inibitório (58%), 

conforme demonstrado nas Figuras 20A e 20B.  
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Figura 18. Quantificação do número de células THP-1 migrantes em membrana 

transwell, inseridas em poços contendo macrófagos incubados com CTX e anti-

inflamatórios e fibroblastos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os fibroblastos da linhagem FN-1 e MФ (5x10
6

 de cada tipo celular/poço) foram aderidos em placas de 24 

poços, por 24h a 37º e 5% CO2, para a obtenção de uma monocamada confluente. A seguir, foram realizados 

os tratamentos com incubação junto a anti-inflamatórios e CTX por 2h. Depois de 24h, os sobrenadantes 

foram coletados e meio fresco foi adicionado. Após 24h foi realizado o experimento com os insertos, onde 

foram adicionados monócitos THP-1 (1x10
5 por poço) em meio fresco RPMI 1640 sem SFB, estabelecendo 

gradiente de concentração. Após período de até 30 min, os insertos foram lavados, corados e as membranas 

cortadas e fixadas com Entelan®. Os resultados estão expressos como “Número de células migrantes” 

representam a média ± e.p.m. de 20 campos por grupo. *p< 0,001 por comparação ao controle negativo 

(2% SFB); **p<0,001 comparado ao grupo controle positivo (SFB 10%) e #p<0,001, por comparação aos 

grupos INDO, CELEX, DX e NDGA. Fotografia por microscopia de luz e coloração pelo método 

Rosenfeld. Montagem de quadros em Adobe Photoshop.  
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Figura 19. Quantificação do número de células THP-1 migrantes em membrana 

transwell, inseridas em poços contendo fibroblastos e sobrenadantes de macrófagos 

incubados com CTX e anti-inflamatórios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os fibroblastos da linhagem FN-1 (5x10
6

 /poço) foram aderidos em placas de 24 poços, por 24h a 37º e 5% 

CO2, para a obtenção de uma monocamada confluente. A seguir, após lavagens, receberam os 

sobrenadantes de macrófagos incubados com anti-inflamatórios e CTX. 24h depois foi realizado o 

experimento com os insertos, onde foram adicionados monócitos THP-1 (1x10
5 por poço) em meio fresco 

RPMI 1640 sem SFB, estabelecendo gradiente de concentração. Após período de até 30min, os insertos 

foram lavados, corados e as membranas cortadas e fixadas com Entelan®. Os resultados estão expressos 

como “Número de células migrantes” representam a média ± e.p.m. de 20 campos por grupo. *p< 0,001 

por comparação ao controle negativo (2% SFB); **p<0,001 comparado ao grupo controle positivo (SFB 

10%) e #p<0,001, por comparação aos grupos INDO, CELEX, DX e NDGA. Fotografia por microscopia 

de luz e coloração pelo método Rosenfeld. Montagem de quadros em Adobe Photoshop.  
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Figura 20. Quantificação do número de células THP-1 migrantes em membrana 

transwell, inseridas em poços contendo fibroblastos incubados com CTX e anti-

inflamatórios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os fibroblastos da linhagem FN-1 (5x10
6

 /poço) foram aderidos em placas de 24 poços, por 24h a 37º e 5% 

CO2, para a obtenção de uma monocamada confluente. A seguir, após lavagens, foram incubados com anti-

inflamatórios e CTX. 24h depois foi realizado o experimento com os insertos, onde foram adicionados 

monócitos THP-1 (1x10
5 por poço) em meio fresco RPMI 1640 sem SFB, estabelecendo gradiente de 

concentração. Após período de até 30min, os insertos foram lavados, corados e as membranas cortadas e 

fixadas com Entelan®. Os resultados estão expressos como “Número de células migrantes” representam a 

média ± e.p.m. de 20 campos por grupo. *p< 0,001 por comparação ao controle negativo (2% SFB); 

**p<0,001 comparado ao grupo controle positivo (SFB 10%) e #p<0,001, por comparação aos grupos 

INDO, CELEX, DX e NDGA. Fotografia por microscopia de luz e coloração pelo método Rosenfeld. 

Montagem de quadros em Adobe Photoshop.  
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4.10 Produção de Colágeno tipo I e Fibronectina por fibroblastos incubados com 

MФ ou sobrenadantes de MФ pré-incubados com anti-inflamatórios clássicos ou 

CTX. Análise por fluorescência em microscopia confocal. 

 

Uma vez que a comunicação entre fibroblastos e MФ estimula a produção de 

mediadores solúveis capazes de modificar a MEC por meio da geração de fragmentos 

pró-inflamatórios derivados dos componentes de matriz, tais como colágeno e 

fibronectina, podendo levar deposição excessiva desses componentes, favorecendo a 

formação de fibrose. Assim, baseados na ação inibitória de MФ pre-tratados com CTX 

sobre a capacidade proliferativa e migratória de FN-1, investigamos os padrões de síntese 

de colágeno e fibronectina, tanto nos ensaios cel:sobrenadante quanto nos ensaios cel:cel. 

Para este experimento, realizado com o uso de anticorpos primários e secundários, foram 

estabelecidos grupos controle, grupos anti-inflamatórios (DX: 50 ng/mL e CELEX: 1µM) 

e grupo CTX (250 nM). 

São observadas diferenças contrastantes entre os grupos de cada delineamento. 

Avaliando e comparando a síntese de colágeno para os grupos cel:cel e cel:sobrenadante é 

possível distinguir a diferença de padrões entre os tratamentos, como por exemplo a 

menor síntese no grupo DX (-24,5%) e CELEX (-26,2%) e síntese do grupo CTX (-

47,3%) que alcançou metade do valor para o grupo controle. 

Há também diferenças interessantes para o padrão de síntese de fibronectina entre 

os grupos cel:cel (Figura 21) e cel:sobrenadante (Figura 22), onde controles foram 

proporcionais. Verificamos mais síntese de colágeno tipo I para o tratamento DX na co-

cultura: 2x mais que controle (+92,3%) e 3x menos síntese para o grupo CELEX na co-

cultura, quando comparado ao grupo CTX (Figura 23). Nos grupos cel:sobrenadante 

(Figura 24) a síntese foi 4x maior para CELEX (+270%) em relação aos controles ou 

controles, e, interessantemente, o mesmo grupo alcançou apenas 80% do valor controle. 

Verificou-se também síntese maior para o grupo CTX no grupo cel:cel, três vezes maior 

que controle e celex, e 25% maior que o grupo DX, para cel:sobrenadante (Figura 28).  

 De maneira geral, observou-se queda de síntese de colágeno tipo I e aumento de 

síntese de fibronectina em relação aos respectivos controles (exceto CELEX, cel:cel). 

 A Figura 29 demonstra os valores de intensidade luminosa obtidos na 

fluorescência obtida na microscopia confocal (verde) para da marcação da Fibronectina 

(A) e do Colágeno (B) representativa dos painéis apresentados nas Figuras 21, 22, 23 e 
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24 e foram mensurados e determinados por cálculo de pixels pelo software Image J Fiji 

baseados no protocolo de McCloy e colaboradores (2012, 2014).  
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Figura 21. Efeito da co-cultura entre MФ pré-incubados com anti-inflamatórios 

clássicos ou CTX e fibroblastos sobre a produção de fibronectina visualizados por 

fluorescência em microscopia confocal. 
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Figura 22. Efeito dos sobrenadantes de MФ pré-incubados com anti-inflamatórios 

clássicos ou CTX sobre fibroblastos na produção de fibronectina visualizados por 

fluorescência em microscopia confocal. 
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Figura 23. Efeito da co-cultura entre MФ pré-incubados com anti-inflamatórios 

clássicos ou CTX e fibroblastos sobre a produção de colágeno visualizados por 

fluorescência em microscopia confocal. 
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Figura 24. Efeito dos sobrenadantes de MФ pré-incubados com anti-inflamatórios 

clássicos ou CTX sobre fibroblastos na produção de colágeno visualizados por 

fluorescência em microscopia confocal. 



Resultados | 72 

 

Figura 25. Efeito dos sobrenadantes de MФ pré-incubados com anti-inflamatórios 

clássicos ou CTX sobre fibroblastos na produção de fibronectina e colágeno 

evidenciado pelos valores de intensidade luminosa obtidos na fluorescência foram 

mensurados e determinados por cálculo de pixels. 
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Monócitos THP-1 foram diferenciados em Mϕ (5x10
5

 /poço), em placas de 24 poços contendo lamínulas e 

incubados com os anti-inflamatórios DEXA (50 ng/mL), CELEX (1 µM) e CTX (250 nM), por diferentes 

períodos. Após esta incubação, os Mϕ foram lavados e incubados em meio RPMI 1640 fresco, por 24 h a 

37º e 5% CO2. Após este período, os sobrenadantes foram coletados e adicionados a monoculturas de FN-

1. Como controle, Mϕ tratados apenas com meio de cultura RPMI a 10% SFB tiveram seus sobrenadantes 

adicionados a monoculturas de FN-1. Em seguida, as células foram fixadas e montadas para a análise da 

marcação fluorescente de fibronectina (A) e colágeno tipo I (B), captura em microscopia confocal e 

evidenciados na cor verde nas imagens. Os gráficos (A) e (B) expressam o número em força luminosa do 

pixel, obtido por meio da fórmula para calcular a fluorescência celular total corrigida (CTCF): CTCF = 

Densidade Integrada - (Área da célula selecionada X Fluorescência média das leituras de fundo). 
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4.11 Produção de 15-Epi-LXA4 por fibroblastos incubados com MФ ou 

sobrenadantes de MФ pré-incubados com DEX ou CTX.  

 

 Mediadores lipídicos gerados a partir da via da Ciclooxigenase-2, tais como PGE2 

e PD2 (precursores da LXA4 e seu análogo estável 15-Epi-LXA4) intensificam o fenótipo 

M2 dos Mϕ, o que poderia acentuar a atividade pró-fibrótica. Assim, após o cultivo com 

Mϕ ou com sobrenadante de Mϕ previamente tratados com CTX, em diferentes períodos, 

os fibroblastos foram incubados com meio RPMI fresco, por 24 h, para avaliar a produção 

de 15-Epi-LXA4 por fibroblastos. 

Os resultados apresentados na Figura 26 evidencia que Mϕ tratados com CTX 

(250 nM) ou o sobrenadante obtido dessas células acarretam importante diminuição da 

secreção desse mediador pelos FN-1. Essa diminuição é significativa após 72 h de 

incubação na presença do sobrenadante, quando comparada ao grupo controle (91%) e ao 

grupo tratado com DEX (85%). 
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Figura 26. Produção do análogo 15-Epi-LXA4 por fibroblastos incubados com MФ 

ou sobrenadantes de MФ pré-incubados com DEX ou CTX nos períodos de 24, 48 e 

72h. 

 

 

Os fibroblastos da linhagem FN-1 (5x106 /poço) foram aderidos em placas de 24 poços, por 24h a 37º e 5% 

CO2, para a obtenção de uma monocamada confluente. A seguir, após lavagens, foram incubados com Mϕ 

diferenciados a partir de THP-1 (1x105 por poço) ou com sobrenadantes desses Mϕ previamente  tratados 

com Meio de cultura RPMI (controle), ou DEX (50 ng/mL) ou CTX (250 nM). Os FN-1 permaneceram em 

incubação por 24, 48 e 72 h. Após esses diferentes períodos, os FN-1 foram lavados e incubados com RPMI 

fresco, por um período de 24h. Após esse período, os sobrenadantes foram coletados para a quantificação 

de 15-Epi-LXA4 secretado pelos FN-1. Os resultados estão expressos como 15-Epi-LXA4 (pg/mL) e 

representam a média ± e.p.m. de 4 amostras distintas para cada grupo experimental. *p< 0,001 por 

comparação ao controle negativo (2% SFB); **p<0,001 comparado ao grupo controle positivo (SFB 10%) 

e #p<0,01, por comparação aos grupos controle e DEX.  
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4.12 - Espectrometria de Massas 

 

Como análise complementar, foi realizado estudo para verificar, pela primeira 

vez, os padrões proteicos e secretórios de Mϕ diferenciados a partir de células THP-1, 

submetidas ao pré-tratamento com a CTX. O protocolo de cultura celular e tratamentos 

farmacológicos foram descritos nos itens 3.2 e 3.4, respectivamente, sendo os tratamentos 

delineados: CELEX (1 µM); DEX (50 ng/mL); CTX (250 nM) e LPS (1 µg/mL) como 

estímulo inflamatório. Os achados para os grupos cel:sobrenadante e cel:cel estão 

resumidos na Tabela 1 e  Tabela 2.  

A seguir, foi realizado levantamento funcional de cada peptídeo, acessando os 

dados do ©STRING CONSORTIUM 2020 (para consulta dos diferentes elementos das 

Tabelas 1 e 2: https://string-db.org/cgi/network?taskId=bTdESH0w2a39&sessionId=bjqepN2AfzUT), núcleo 

que reúne os bancos de dados internacionais alimentados pelas publicações do PubMed e 

outros. Ao cruzar e interligar os dados encontrados é possível constituir uma malha de 

conexões que indicam a atividade biológica do peptídeo reconstruído descrita até o 

presente momento.  

Interessantemente, surgem elementos comuns para os grupos relacionados, a 

exemplo da DEX e CTX, que com atuação corticóide e fosfolipases, respectivamente, 

foram capazes de evocar a perfis similares de proteômica, com a síntese de 

apolipoproteínas, cAMP-GMP respectivamente, ou mesmo a constatação da presença de 

receptores mitocondriais NOD-like (Nucleotide-binding Leucine-rich Repeat - NRL), 

receptor conhecido por amplificar a resposta de NF-kappaβ, em grupos tratados com LPS 

e CTX. Outros achados interessantes incluem a presença de receptores acoplados proteína 

G, a detecção do CD 209, receptor de reconhecimento envolvido na resposta imune e, 

ainda, IL1R1, interleucina inibidora da IL-1, citocina que possui atividade pró-

inflamatória. 

https://string-db.org/cgi/network?taskId=bTdESH0w2a39&sessionId=bjqepN2AfzUT
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5. DISCUSSÃO 

 

Para estabelecer os modelos de cultura para os ensaios propostos no presente 

projeto, estabeleceram-se as monoculturas de macrófagos diferenciados (MФ) a partir de 

monócitos da linhagem THP-1. Os ensaios foram realizados utilizando-se co-culturas de 

MФ e FN-1 (na proporção de 1:1), bem como com monoculturas de FN-1 cultivadas na 

presença de sobrenadantes de MФ previamente tratados com diferentes concentrações de 

CTX. Os protocolos foram propostos com intuito de investigar se a ação moduladora de 

MФ tratados com a toxina seria observada tanto no contato cel:cel, como por produtos 

secretados no microambiente (cel:sobrenadante). Para essa avaliação, ensaios de 

proliferação e migração de FN-1 foram realizados. A linhagem FN-1 utilizada no presente 

estudo apresenta grande capacidade proliferativa, portanto, apresentou-se adequada para 

os ensaios propostos. 

Em relação aos resultados obtidos com os ensaios de proliferação, apesar do efeito 

inibitório de MФ tratados com as diferentes concentrações de CTX ter sido observado em 

ambos os protocolos (contato direto e indireto), notou-se que o contato cel:cel induz efeito 

inibitório mais pronunciado. É interessante salientar que alguma perda da viabilidade foi 

observada também em ambos os protocolos, a partir do período de 48 horas, com as 

mesmas concentrações. Uma das possibilidades é a perda da adesividade ao substrato, 

levando o FN-1 perder sua viabilidade. Interessantemente, os anti-inflamatórios clássicos 

induziram importante inibição, em ambos os protocolos, com maior magnitude nos 

ensaios de co-cultura (cel:cel). Neste caso, não induziram a perda da viabilidade celular. 

Da mesma maneira, MФ tratados com CTX, na maior concentração (250 nM) também 

não alterou a viabilidade de FN-1. A CTX foi capaz ainda de induzir tanto os MФ, bem 

como seus sobrenadantes a acarretar inibição significativa e mantendo a curva de 

crescimento celular similar ao perfil observado ao grupo controle. Podemos sugerir que 

de fato, a CTX não acarreta prejuízo ao metabolismo de FN-1, apesar da menor 

capacidade proliferativa. Adicionalmente a essas observações, foram realizados ensaios 

de contração de colágeno tipo I por FN-1 estimulados com o Fator de crescimento 

transformador-β (TGF-β), importante indutor da diferenciação para miofibroblastos, 

frente à incubação com meio de cultura RPMI 1640 e com a CTX com dois objetivos: 1) 

avaliar se poderia ser conferido à linhagem FN-1 observações pertinentes à 
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miofibroblastos e 2) avaliar se a CTX, per se, acarretaria alguma ação sobre o processo 

de contração do colágeno tipo I por FN-1. Os resultados obtidos evidenciaram que a 

linhagem FN-1 é capaz de se diferenciar em miofibroblastos e que a CTX não interfere 

diretamente com a capacidade de contração dessas células. 

 Como mencionado na Introdução, na interação macrófago-fibroblasto, durante a 

progressão da inflamação, há o predomínio da população de macrófagos com fenótipo 

M1 (inflamatório), tornando-se M2 (anti-inflamatório ou “resolutivo"), caracterizado pela 

secreção de vários fatores parácrinos, tais como Fator de crescimento endotelial vascular-

α (VEGF-α), TGF-β e Fator de crescimento similar à insulina-1 (IGF-1) (Karin & Clevers, 

2016). Esses fatores, em conjunto, promovem, entre outros eventos, a angiogênese, bem 

como a proliferação de fibroblastos. Por sua vez, os fibroblastos mudam sua função e 

capacidade secretória de característica inflamatória para um fenótipo de atividade 

fibrótica, para que assim, possa sintetizar novos componentes de proteína de matriz 

extracelular e proteoglicano para restabelecer a estrutura do tecido normal (Karin & 

Clevers, 2016; Zhu et al., 2017). Em particular, as CAFs podem desempenhar papéis 

importantes na regulação do recrutamento de macrófagos, polarização e funções.  

Em continuidade ao estudo, foram realizados ensaios de migração de fibroblastos, 

utilizando inicialmente o modelo de Wound Healing. A utilização desse modelo teve 

como principal objetivo avaliar a interferência dos macrófagos previamente tratados com 

a CTX, bem como os sobrenadantes dessa célula sobre a capacidade migratória de 

fibroblastos. Durante o processo de cicatrização, os fibroblastos produzem a maioria 

destes componentes da matriz extracelular (MEC), enquanto que simultaneamente estas 

mesmas moléculas atuam para modificar a função do fibroblasto. Neste sentido, a 

interação do fibroblasto com a MEC pode ser pensada como uma forma de regulação 

autócrina, crucial no processo de cicatrização. A toxina induziu importante atividade 

inibitória dos macrófagos sobre esse processo, de maneira mais proeminente ao 

observado para os anti-inflamatórios clássicos. Deve-se levar em conta a bem 

estabelecida capacidade secretória de mediadores lipídicos, tais como a LXA4 e 15-Epi-

LXA4 pelos macrófagos, após o tratamento com a CTX, como demonstrado em estudos 

anteriores (Sampaio, Alba-Loureiro, et al., 2006; Costa et al., 2013; Brigatte et al., 2016).  

 

Em relação aos monócitos circulantes, esses desempenham papel central na 

homeostase tecidual, imunidade protetiva e tanto na promoção quanto resolução da 

inflamação (Gerhart & Lei, 2015). Células descendentes de monócitos como macrófagos 
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e células dentríticas são essenciais nas respostas imunes inatas e adaptativas a patógenos. 

Além disso, monócitos exercem muitas de suas funções fora de compartimentos 

vasculares onde circulam, assim, o tráfego e migração dessas células são 

importantíssimos (Italianini & Boraschi, 2014). Recrutamento dos monócitos presentes 

no sangue até o local da injúria e sua subsequente migração por diapedese através do 

endotélio alcançando os sítios de lesão são eventos cruciais no início da inflamação, onde 

ocorre a diferenciação dos monócitos e a sequência dos eventos da resposta inflamatória, 

como processos de adesão, fagocitose e secreção de fatores pró- ou anti-inflamatórios 

(Ginhoux & Jung, 2014; Takeda et al. 2019).  

Considerando que o processo migratório de monócitos ao local da lesão ocorre 

por meio de moléculas sinalizadoras especiais como integrinas e quimiocinas produzidas 

e secretadas por células epiteliais, foi de interesse avaliar o potencial migratório dos 

monócitos circulantes não-diferenciados que são recrutados ao local da injúria após a 

lesão e como estas células reagem a diferentes estímulos do microambiente (SFB 2%, 

sem atividade quimiotática e SFB 10%, com alta capacidade quimiotática), tanto em 

relação a anti-inflamatórios quanto à CTX. Assim, para obter mais dados sobre a relação 

dos estímulos modulatórios da CTX sobre o padrão secretório de macrófagos e FN-1 

cultivados individualmente ou em co-cultura, foram realizados ensaios de migração em 

câmaras transwell, modelo que visa avaliar a migração celular através de membranas 

permeáveis com poros de 8µm, funcionando como um modelo ou simulação de epitélio 

a ser transposto.  

Os resultados obtidos apresentam diferenças marcantes no padrão migratório de 

monócitos THP-1 nas diferentes situações propostas. Nos ensaios cel:cel, notamos que há 

grande diferença entre os fármacos testados e a CTX. Aqui, houve uma inibição maior do 

grupo tratado com CTX, cujos padrões de inibição estão muito próximos dos padrões 

controle sem gradiente quimiotático, sugerindo que no grupo CTX a resposta a 

estimulação da atividade secretória dos macrófagos possui curva de longa duração e que 

a propagação do sinal no contato célula-célula neste cenário é mais forte que os dos 

grupos onde anti-inflamatórios foram testados. Diferentemente, na proposta 

cel:sobrenadante, onde THP-1 foi posto em contato com meio onde há gradiente de 

concentração e uma grande quantidade de moléculas secretadas no pós-tratamento pelos 

grupos celulares aderidos ao fundo dos poços, o padrão migratório foi diferente dos 

grupos cel:cel, apresentando uma inibição duas vezes maior para o grupo CTX em relação 

aos anti-inflamatórios, que, interessantemente, nos induzem a constatar que mesmo 
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considerando o consumo dos fatores moleculares indutores presentes no meio de cultura 

ao longo do tempo, ainda assim o grupo tratado com CTX teve efeitos mais proeminentes. 

Ainda, realizamos também experimentos desafiando os fibroblastos diretamente na 

presença dos anti-inflamatórios e da CTX. Notamos que os anti-inflamatórios 

mantiveram a capacidade migratória de monócitos THP-1 de maneira similar ao obtido 

com o controle positivo RPMI 1640 10% SFB, com exceção da CTX, que manteve seu 

pronunciado efeito inibitório. Essa marcante inibição, como sugerido anteriormente, pode 

estar associada às alterações estruturais íntimas do fibroblasto que se torna incapaz, 

mesmo mantendo sua viabilidade, de expressar fatores pró-inflamatórios assim como 

inaptidão para propagar os sinais para células vizinhas, reduzindo amplamente a 

sinalização inflamatória. 

A literatura relata que há um padrão processual entre moléculas frente à injúria, 

que vai de pró-inflamatório a pró-resolução e que essa coordenação previne maiores 

danos ao próprio tecido (Chiang & Serhan, 2017). Como citado anteriormente, é bem 

estabelecido que a resolução ativa da inflamação é mediada pela biossíntese local de 

moléculas especializadas na pró-resolução e que incluem lipoxinas, resolvinas e 

maresinas sendo a primeira aceita como um regulador de migração e proliferação de 

fibroblastos (Herrera et al., 2015). A CTX possui descrita ação imunomoduladora 

associada à redução na expressão de moléculas de adesão, assim como citocinas pró-

inflamatórias e o aumento da IL-10 e lipoxinas - lipoxina A4 (LXA4) e seu análogo estável 

15-Epi-LXA4 (Brigatte et al., 2016), responsáveis pela resolução de injúrias teciduais 

(Piraut & Bäck, 2018, para revisão). Ainda, Mϕ tratados com a CTX, durante a liberação 

desses mediadores lipídicos, secretam mediadores inflamatórios tais como o óxido nítrico 

e a IL-1β (Costa et al., 2013). Essa dualidade é característica de substancias 

imunomoduladoras e é de fundamental importância para a regulação dos processos 

celulares durante a manutenção ou restabelecimento da homeostase. Neste sentido, 

diferentes trabalhos científicos discutem a modulação dos diferentes fenótipos dos Mϕ. 

Enquanto alguns estudos apontam a importância dos Mϕ-M2 para a diminuição da fibrose 

(Fernando et al., 2016), outros discutem a importância da capacidade secretória de Mϕ-

M2 para a promoção de atividades fibrogênicas por meio do aumento do depósito de 

colágeno tipo I e secreção de fibronectina, bem como e seus fragmentos, responsáveis 

pelo estímulo inflamatório bidirecional entre fibroblastos e macrófagos (Zhu et al., 2017). 

Por meio de análise em microscopia confocal, foi possível avaliar que a CTX 

diminuiu a expressão de colágeno tipo I de maneira similar à DEX e ao CELEX, porém 
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sem diferenças entre o tipo de incubação (sobrenadante ou cel:cel). Por outro lado, o tipo 

de incubação foi importante para os Mϕ ou seu sobreandante, previamente tratados com 

a CTX induzirem aumento ou diminuição da expressão de fibronectina. 

Interessantemente, a CTX e os anti-inflamatórios utilizados como controles induziram 

aumento na produção de fibronectina, quando comparados ao grupo controle. Já, em 

relação ao colágeno, todos os tratamentos induziram diminuição na secreção deste 

componente, quando comparado ao seu respectivo grupo controle. Essa observação 

sugere que fragmentos derivados desses componentes de matriz pode induzir sinalização 

distinta durante o processo de cicatrização. É importante salientar que as células 

mantiveram sua estrutura integra e com o contato célula-célula preservado, como 

evidenciado pela marcação de citoesqueleto, por meio da faloídina marcada com a 

rodamina. De fato, fragmentos da MEC afetam múltiplas propriedades funcionais das 

células imunes e inflamatórias, de maneira dependente de receptores (Wight et al., 2017). 

Os Mϕ estimulados pelos fragmentos derivados dos componentes da matriz podem 

aumentar sua secreção de metaloproteinases (MMP) que clivam grandes fibras colágenas 

em fragmentos. É importante salientar que a CTX inibe a capacidade dos Mϕ em secretar 

a MMP-1 e VEGF (de-Araujo Pimenta et al., 2019) e este fato pode também contribuir 

para o controle da formação de fragmentos da MEC. Adicionalmente a essa observação, 

nossos resultados demonstraram que FN-1 incubados na presença de Mϕ ou seu 

sobrenadante, após o tratamento com a DEX e a CTX apresentaram secreção de 15-Epi-

LXA4, um análogo da lipoxina A4, diminuído. Particularmente, a CTX apresentou 

sempre concentrações menores que a DEX, sendo essa diminuição significativa após uma 

incubação de 72 h. Esse dado nos sugere que os FN-1 estão secretando menor quantidade 

de mediador anti-inflamatório, podendo, portanto, interferir com o fenótipo dos Mϕ. 

Fernando e colaboradores (2017) demonstraram que miofibroblastos que secretam 

mediadores lipídicos tais como PGE2 e PGD2 amplificam a reprogramação dos Mϕ para 

o fenótipo M2. Diferentemente da conclusão desses autores, nós hipotetizamos, baseados 

nos demais resultados hora obtidos, que essa modulação é importante para a inibição da 

migração e proliferação de FN-1, o que contribui para o controle da formação de uma 

cicatrização fibrosa. Identificar alguns mediadores envolvidos com o perfil fenotípicos 

dos Mϕ (Shrestha et al., 2020) nos auxiliaria a sustentar essa hipótese. Assim, foi 

realizado, pela primeira vez, análise proteômica e secretômica, por meio da 

espectrometria de massa, de células THP-1 tratadas com toxina animal. Espectrômetros 

de massa são instrumentos onde átomos ou moléculas ionizadas são separados de acordo 
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a sua diferença na relação massa/carga (m/z), sendo, portanto, útil para quantificação de 

átomos ou moléculas. Uma vez que, moléculas têm fragmentação determinada em 

padrões distintos, a técnica se torna útil para fornecer informações estruturais para a 

identificação de componentes estruturais (Kaklamanos et al., 2012), sendo assim 

amplamente utilizada em uma enorme variedade de gêneros de pesquisa científica. 

Nossas análises mostraram diferenças no padrão de mediadores apresentados pelos Mϕ 

ou pela secreção dessas células quando submetidas aos diferentes estímulos: DEX, LPS 

ou CTX. Dentre alguns padrões obtidos, observou-se mediadores inflamatórios derivados 

do aumento do metabolismo (LPS) de antagonista de Il-1, indicando uma ação 

moduladora sobre o processo inflamatório. Essas análises abriram um novo campo 

investigativo e serão mais bem discutidas para que possamos, de fato, poder, partir delas, 

quantificar novos mediadores que complementem nossas observações.  

Em conjunto, os resultados apresentados mostram que Mϕ tratados com CTX 

modulam a atividade funcional de fibroblastos (migração e proliferação e secreção de 

componentes de matriz), tanto no contato célula:célula, como por meio de mediadores 

secretados em seus sobrenadantes, de maneira mais pronunciada ao observado para anti-

inflamatórios clássicos. Esse estudo contribui, portanto, para evidenciar a capacidade da 

CTX em reprogramar os fenótipos de Mϕ, sugerindo sua importância como modulador 

em eventos envolvidos com a cicatrização. 

 

 

♣ 
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6. CONCLUSÃO  

 

 

 Os resultados obtidos nos permitem sugerir que a CTX induz importante 

capacidade em reprogramar os fenótipos de Mϕ no microambiente tecidual, inibindo 

parâmetros funcionais de fibroblastos, tais como a migração, proliferação e secreção de 

componentes de matriz de maneira mais pronunciada ao observado para os anti-

inflamatórios clássicos, sugerindo seu potencial como regulador de processo fibróticos.  
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ANEXO 
Padronização da técnica de proposta para a Dissertação. 

A conclusão dos ensaios não foi possível devido à pandemia. 

 

 



 

Citometria Ótica por Torção Magnética 

 

A OMTC é uma técnica amplamente utilizada como ferramenta nas áreas na 

pesquisa há mais de duas décadas, que vão do câncer até à inflamação (Jeffrey et al., 

2006). Pela avaliação precisa de alterações dinâmicas de membranas celulares em células 

vivas através de estímulo magnético tornado mecânico, a OMTC pode ser usada para 

avaliar as propriedades viscoelásticas e alteração de padrões de membranas em diversos 

cenários - assim como as funções celulares - tais como alterações da estrutura do 

citoesqueleto, forças de adesão e espraiamento (Goldman W. H., 2002 e Kollmannsberger 

et al., 2007). Este ensaio foi realizado com o intuito de verificar quais seriam as alterações 

viscoelásticas de membranas celulares, podendo indicar mudanças de perfil e/ou 

alterações funcionais.  

 

Padronização: 

Após os tratamentos, como descrito no item 3.4, em Material e Métodos da 

Dissertação, o ensaio de OMTC foi realizado. As microesferas ferromagnéticas utilizadas 

(Fe3O4, diâmetro de 4,5 μm, produzidas pela Harvard School of Public Health) foram 

fornecidas pelo Prof. Adriano Mesquita Alencar, do Instituto de Física da Universidade 

de São Paulo. As microesferas são revestidas com o peptídeo (Peptite 2000, Integra Life 

Sciences, San Diego, CA) na proporção de 50 μg de peptídeo/mg de microesferas em 

tampão carbonato (10mM, pH 9,4). O preparo das microesferas iniciou-se com 

aproximadamente 15 mL de uma solução estoque, em um tubo cônico (Falcon), utilizando 

um vórtex e uma microcentrífuga para substituir o meio de suspensão estoque por água e 

depois por tampão (três lavagens) e para ajustar a concentração para o valor desejado. 

Depois dessa etapa, empregou-se um aparelho sonicador de tip para a dissociação de 

agregados na suspensão obtida. 

Usualmente, utilizam-se 5 ciclos de 30 s em potência média e observa-se a 

produção de sedimentos. Ao final, adicionamos o peptídeo na proporção requerida, 

incubando-se a mistura por 24 horas ou mais. Essa suspensão é instável à agregação e 

deve ser armazenada sob agitação constante. O preparo dos poços foi feito com o 

recobrimento do fundo por uma camada de gelatina porcina a 3% ou colágeno tipo I 

(200μL). O material ficou incubado por 1 hora, depois foi removido e os poços são 

lavados com PBS. As células foram semeadas de forma a ficarem bem distribuídas pela 



 

superfície do poço (2 a 2,5 x 104 células/poço) e cultivadas por exatamente 24 horas. O 

ideal é que seja atingida a confluência para que o meio seja removido e substituído por 

tampão. Para o ensaio, as microesferas revestidas foram agitadas rapidamente no vórtex 

e depositadas delicadamente sobre as células nos poços da cultura, onde se distribuem o 

mais homogeneamente possível. Decantam sobre a superfície das células aderindo-se ao 

 citoesqueleto e então foram incubadas por 20 minutos/37 °C para assegurar a ligação às 

 integrinas da superfície celular. Finalmente, o poço foi lavado (uma vez) com meio isento 

de soro para remover as microesferas não ligadas. Após dez minutos, a amostra ficou 

pronta para as medidas. O poço foi individualizado do conjunto com uma ferramenta de 

corte e o seu formato é ajustado para que fique bem encaixado no suporte do microscópio. 

O equipamento foi ligado e as microesferas foram focalizadas com um bom contraste. As 

telas de ajuste do programa são preenchidas segundo a versão em uso com as condições 

de medida desejadas. O excesso ou a falta de luminosidade foram indicados pelo 

programa com máscaras coloridas sobre a imagem capturada. O início das medidas foi 

disparado automaticamente pelo programa, sincronizado com a aplicação do torque. As 

imagens das células no microscópio foram capturadas em vídeo e transmitidas 

digitalmente em tempo real por uma câmera F-201B, controlada por um computador, por 

meio das placas de vídeo e dados (National Instruments PCI-6251) e software 

desenvolvido pelo laboratório na linguagem computacional C++ (Bausch et al., 1999; 

Moriya et al., n.d.). Os arquivos de dados produzidos pelo programa de captura foram 

analisados automaticamente para cálculo do módulo viscoelástico G* (ω). 

 

O módulo viscoelástico efetivo G*(ω) das células é calculado por meio da 

Transformada de Fourier do torque T*(ω) aplicado e do deslocamento resultante d*(ω): 

 

Sendo: 

G′ (ω) o módulo de armazenamento, G′′ (ω) o módulo de perda, ω a frequência 

angular e j a unidade imaginária. 

G*(ω) tem dimensões de Pa/nm relaciona-se ao módulo complexo de 

cisalhamento da célula por um fator que depende da geometria célula-microesfera. 

G′ (ω) está relacionado com a energia armazenada pela célula e 

G′′ (ω) está relacionado com a energia dissipada dentro de um ciclo. 

 

 



 

 

 

 

Figura 1. Princípio da técnica OMTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo magnético induz um torque que leva a esfera a girar e de deslocar. M detona a direção 

do momento magnético da esfera (Fabry et al., 2001). 



 

 

Figura 2. Equipamentos para geração de campo magnético. 

 

 

Em (A): Gerador do pulso magnético OMTC - 1D. Em (B): Expressão da curva sigmóide em 

mV/ms. Em (C) Aspecto do software de captura sensível ao deslocamento das esferas 

magnéticas. O OMTC - 1D é um gerador de pulso, fonte de corrente e controlador de 

temperatura usado para detecção óptica citometria de torção magnética. consiste em 3 

subsistemas: (i) um magnetizador, (ii) um 'twister', que é uma corrente de precisão fonte 

usada para torcer e (iii) um controlador de temperatura de amostra. O magnetizador 

oferece alta energia pulsos para um conjunto de bobinas, para magnetizar as esferas. O 

“tornado” fornece uma corrente controlada para um segundo conjunto de bobinas, que 

são usadas para desviar as esferas magnetizadas. 



 

Figura 3. Aspecto de fibroblastos em placa preparada com esferas ferromagnéticas para 

experimento OMTC. Padronização. 

 

As beads dispersas (setas) aderem a membranas celulares através da conjugação com 

peptídeo RGD (Arginina-Glicina-Ácido Aspártico), para sofrerem, após identificação do 

software, magnetização via bobinas. Microscopia confocal, aumento 40x. 

 

 

 

 



 

Figura 4. Imagem representativa do reconhecimento das beads ferromagnéticas 

aderidas aos fibroblastos pelo software OMTC. Padronização. 

 

 

Após a detecção das beads em tempo real, é possível iniciar o pulso eletromagnético que 

interage com as beads produzindo os dados de captura referentes à viscoelasticidade celular. 
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