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RESUMO 

 

ZOCCAL, K.F. A peçonha do escorpião Tityus serrulatus é reconhecida por receptores 

de reconhecimento padrão e induz ativação celular e inflamação. 2014. 115f. Tese 

(Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de 

São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 

 

O escorpião Tityus serrulatus é considerado uma das espécies mais perigosas para 

os seres humanos no Brasil, e sua peçonha induz resposta inflamatória local e sistêmica. 

Neste projeto, tivemos como objetivo estudar a produção de mediadores inflamatórios, as 

vias de ativação celular e os receptores da imunidade inata responsáveis pelo 

reconhecimento da peçonha do escorpião T. serrulatus (TsV), bem como de suas toxinas. 

Nós demonstramos que TsV, e suas toxinas Ts1 e Ts6 induzem a produção de NO, IL-6 e 

TNF-α por células J774.1, as quais podem ser potencializadas pela presença de LPS. No 

entanto, Ts2 apresenta atividade anti-inflamatória por induzir produção de IL-10 e inibe a 

liberação de NO, IL-6 e TNF-α, induzida pelo LPS. Mostramos ainda que Ts2 ou Ts6 

isoladas do TsV, além das citocinas, induzem a produção dos mediadores lipídicos (LTB4 e 

PGE2), e estes contribuem para o recrutamento de leucócitos para a cavidade peritoneal. 

Em conjunto, os nossos dados demonstraram que Ts2 e Ts6 induzem inflamação por 

mecanismos dependentes da produção de citocinas e mediadores lipídicos, e que Ts2 pode 

desempenhar papel regulador da resposta. No entanto, os mecanismos responsáveis pelo 

reconhecimento da peçonha e indução da liberação de mediadores inflamatórios por células 

de mamíferos, são desconhecidos. Assim, dando continuidade aos nossos estudos, 

demonstramos que os receptores TLR2, TLR4 e CD14 reconhecem TsV, e medeiam a 

produção de citocinas e mediadores lipídicos. Além disso, nós demonstramos que TsV ativa 

NF-κB dependente de MyD88, e o fator c-Jun, independente de MyD88. Semelhante ao 

TsV, a sua toxina majoritária, Ts1,  induz a fosforilação de NF-κB dependente de MyD88, via 

reconhecimento por TLR2 e TLR4, enquanto a ativação c-Jun é via TLR4, mas 

independente de MyD88. Dentro deste contexto, nós propusemos o termo Padrões 

Moleculares Associados à Venenos (VAMP) para se referir às moléculas que são 

introduzidas no hospedeiro por picadas e são reconhecidas por receptores de 

reconhecimento padrão (PRRs), resultando em inflamação. Demonstramos ainda, a 

formação de corpúsculos lipídios (CLs) e a geração de eicosanóides, após o 

reconhecimento do TsV por TLR2 e TLR4. Nossos dados mostraram que a formação de 

eicosanóides se correlaciona com a formação dos CLs, que por sua vez são dependentes 

de TLR2 e TLR4, e da ativação de PPARγ, sugerindo que este receptor nuclear pode 

modular a produção de citocinas pró-inflamatórias. Assim, concluímos que PPARγ pode ser 

um candidato-alvo atrativo para novas estratégias terapêuticas para prevenção dos efeitos 

deletérios resultantes da intensa liberação sistêmica de mediadores inflamatórios após 

envenenamento.  

Palavras-chave: Tityus serrulatus; Ativação celular; Resposta inflamatória; Macrófagos; 

Mediadores inflamatórios; Corpúsculo lipídico. 



ii 
 

ABSTRACT 

 

ZOCCAL, K.F. 2014. Tityus serrulatus scorpion venom is recognized by pattern 

recognition receptors and induces cell activation and inflammation. 115f. Thesis 

(Doctoral). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São 

Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 

 

Tityus serrulatus is the scorpion considered one of the most dangerous species to 

humans in Brazil, which venom induces local and systemic inflammatory response. In this 

project, we aimed to study In this project, we aimed to study the inflammatory mediators 

production, cell activation and receptors of innate immunity responsible for recognition of the 

venom of the scorpion T. serrulatus (TsV) as well as their toxins. We have demonstrated that 

TsV and their toxins Ts1 and Ts6 induce NO, IL-6 and TNF-α production in J774.1 cells, 

which may be potentiated by presence of LPS. However, Ts2 exhibits anti-inflammatory 

activity due induction of IL-10 production and inhibits the release of NO, IL- 6 and TNF-α 

induced by LPS. We also show that Ts2 or Ts6 isolated of TsV, besides of the cytokines, 

induce the production of lipid mediators (LTB4 and PGE2), and these mediators contribute to 

leukocytes recruitment into the peritoneal cavity. Taken together, our data demonstrated that 

Ts2 and Ts6 induce inflammation by mechanisms dependent on the production of cytokines 

and lipid mediators, and that Ts2 may play regulatory role on the cell response. Furthermore, 

continuing our studies, we demonstrated that TLR2, TLR4 and CD14 receptors recognize 

TsV, mediating cytokines and lipid mediators production. We also showed TsV MyD88-

dependent activation of NF-κB, and a MyD88-independent activation of the factor c-Jun. 

Similar to TsV, the majority toxin Ts1 induces MyD88-dependent phosphorylation of NF-kB 

via TLR2 and TLR4 recognition, while the c-Jun activation is through TLR4 recognition, but 

independent of MyD88. Within this context, we propose the term Venom-Associated 

Molecular Pattern (VAMP), to refer molecules that are introduced into the host by stings and 

recognized by PRRs, resulting in inflammation. Finally, we investigated the formation of lipid 

bodies (LBs) and generation of eicosanoids, through TsV recognition by TLR2 and TLR4. 

Our data showed that eicosanoid production correlates with the LBs formation, which are 

dependent on TLR2, TLR4 and PPARγ activation, suggesting that this nuclear receptor can 

modulate cytokines inflammatory. Thus, we suggest that PPARγ may be an attractive 

candidate target for novel therapeutic strategies to prevent the deleterious effects of intense 

systemic release of inflammatory mediators after envenomation. 

 

 

Keywords: Tityus serrulatus; Cell activation; Inflammatory response; macrophages; 

Inflammatory mediators; Lipid bodies. 
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RESUMEN  

 

ZOCCAL, K.F. 2014. El veneno de la Tityus serrulatus escorpión es reconocida por 

receptores de reconocimiento de patrones e induce la activación celular y la 

inflamación. 115f. Tesis (Doctorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 

Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 

 

El escorpión Tityus serrulatus es considerado una de las especies más peligrosas 

para los seres humanos en Brasil, y su veneno induce respuesta inflamatoria local y 

sistémica. En este proyecto, nuestro objetivo es estudiar la producción de mediadores de la 

inflamación, el proceso de activación de las células y los receptores de la inmunidad innata 

responsable del reconocimiento del veneno del T. serrulatus escorpión (TsV), así como sus 

toxinas. Demostramos que TsV, constituido por las toxinas Ts1 y Ts6 inducen la producción 

de NO, IL-6 y TNF-α por células J774.1 y esta producción puede ser potencializada durante 

el estímulo con LPS. Sin embargo, Ts2 presenta una actividad anti-inflamatoria, puesto que 

induce la producción de IL-10, una citosina que inhibe la liberación de NO, IL-6 y TNF-α, 

inducida por LPS. Adicionalmente, mostramos que Ts2 o Ts6 aisladas de TsV, también 

inducen la producción de mediadores lipídicos (LTB4 y PGE2), y estos mediadores 

contribuyen en el reclutamiento de leucocitos para la cavidad peritoneal. En conjunto, 

nuestros resultados demuestran que Ts2 y Ts6 induce inflamación por mecanismos 

dependientes de la producción de citosinas y mediadores lipídicos, igualmente Ts2 puede 

desempeñar un papel regulador en la respuesta. A continuación, también demostramos que 

los receptores TLR2, TLR4 e CD14 reconocen TsV e inducen la producción de citosinas y 

mediadores lipídicos. Asimismo, demostramos que TsV activa NF-κB dependiente de 

MyD88 y el factor -Jun, independiente de MyD88. Similar al TsV, la toxina Ts1 induce la 

fosforilación de NF-κB dependiente de MyD88, vía reconocimiento por TLR2 e TLR4, 

mientras la activación c-Jun y la vía TLR4 es independiente de MyD88. En este contexto, 

proponemos el término Patrones Moleculares Asociados a Venenos (VAMP) para referirnos 

a moléculas que son introducidas en el huésped por picaduras y son reconocidas por 

receptores de la inmunidad innata, o PRRs resultando en inflamación. Adicionalmente, 

investigamos la formación de corpúsculos lipídicos (CLs) y la generación de eicosanoides, 

después del reconocimiento del TsV por TLR2 y TLR4. Nuestros resultados muestran que a 

formación de eicosanoides, se correlaciona con la formación de CLs, que a su vez son 

dependientes de TLR2, TLR4 y  la activación de PPARγ, lo que sugiere que este receptor 

puede modular la producción de citosinas pro-inflamatorias. Por tanto, sugerimos que 

PPARγ puede ser un candidato para nuevas estrategias terapéuticas para prevención de 

efectos deletéreos resultantes de la intensa liberación sistémica de mediadores inflamatorios 

después del envenenamiento.  

 

Palabras claves: Tityus serrulatus; Activación celular;  Respuesta inflamatoria; Macrófagos;  

Mediadores inflamatorios; Corpúsculos lipídicos. 
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PPARγ: Receptores ativados por 

proliferador de peroxissomo γ (do 

inglês, peroxisome proliferator-

activated receptor γ) 

PRRs: Receptores de reconhecimento 

padrão 

qRT-PCR: teste quantitativo  de 

Reação em Cadeia da Polimerase em 

tempo real 

SEAP: Gene da fosfotase alcalina 

embrionária (do inglês, Secreted 

embryonic alkaline phosphatase) 

SBF: Soro Bovino Fetal 

TIR: Domínio Toll / interleucina-1 

TIRAP: Proteína adaptadora contendo 

o domínio TIR 

TLRs: Receptores Toll-like 

TNF-α: Fator de necrose tumoral-α 

TRAF: Molécula adaptadora TRIF-

relacionada 

TRIF: Molécula adaptadora contendo o 

domínio TIR induzindo interferon-β 

Ts: Tityus serrulatus  

TsV: peçonha do escorpião T. 

serrulatus (do inglês, T. serrulatus 

venom) 

Ts1, Ts2, Ts6: Toxinas isoladas do 

TsV 

WT: Camundongos selvagens (do 

inglês, wild type) 
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1.1. ASPECTOS GERAIS: OS ESCORPIÕES 

Os escorpiões são artrópodes quelicerados (Chelicerata), incluídos entre os 

aracnídeos. Os escorpiões de maior importância médica pertencem à família 

Buthidae, sendo que os do gênero Tityus são os principais causadores de acidentes 

graves no Brasil (Figura 1). O envenenamento em seres humanos é um problema 

sério de saúde pública que atinge áreas urbanas e rurais em todo o mundo  

(MARCUSSI et al., 2011). 

 

Figura 1. Principais espécies brasileiras de escorpiões perigosos. 

   

A maioria dos acidentes graves, incluindo mortes, ocorre em crianças picadas 

por T. serrulatus (Ts) (MINISTÉRIO-DA-SAÚDE, 1998; CUPO et al., 2003). No 

Brasil, 53% dos acidentes decorrentes de animais peçonhentos são causados por 

escorpiões. Em 2011, foram notificados em nosso país 57.933 acidentes causados 

por escorpiões (Tabela 1) e 91 óbitos, representando um aumento superior a cinco 

mil casos de envenenamento, quando comparado ao ano anterior (52.499). Neste 

mesmo ano, o estado de São Paulo foi considerado o terceiro com maior número de 
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casos de acidentes por escorpiões (MINISTÉRIO-DA-SAÚDE, 2011; MINISTÉRIO-

DA-SAÚDE, 2012).  

 

 

Tabela 1: Casos de acidentes por escorpiões. Brasil, Grandes Regiões e Unidades 

Federadas. 2000 a 2011*(MINISTÉRIO-DA-SAÚDE, 2012). 

 

A dor é sintoma sempre presente no escorpionismo e a intensidade com que 

se manifesta depende não só da sensibilidade individual como também da 

quantidade de peçonha inoculada nos tecidos. Pode ser muito leve, quase 

imperceptível nos casos benignos, até muito intensa e quase insuportável nos casos 

mais severos. Pode ocorrer hipertensão seguida de hipotensão arterial e arritmias 

cardíacas variadas. Nos casos mais severos e tardios, insuficiência cardíaca, 

bradicardia e edema agudo de pulmão fazem parte do quadro clínico. Os sintomas 

respiratórios são agravados pela presença de grande quantidade de secreções 

como também pela presença de constrição traqueobrônquica. Outros sintomas 

descritos no envenenamento por escorpiões são alteração da visão, tontura, 
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cefaléia, delírios e alterações no olfato (FREIRE-MAIA et al., 1994; FREIRE-MAIA, 

1995; TEIXEIRA et al., 2001). 

A gravidade depende de fatores, como a espécie e tamanho do escorpião, a 

quantidade de peçonha inoculada, região da picada, a massa corporal do acidentado 

e a sensibilidade do paciente à peçonha. O prognóstico geralmente é bom, 

principalmente nos acidentes de grau leve e moderado. No escorpionismo grave, as 

primeiras 24 horas são críticas, pois as complicações surgem dentro desse período, 

assim como a maioria dos óbitos (MARCUSSI et al., 2011).  

 

1.2. PEÇONHA E TOXINAS ESCORPIÔNICAS  

Animais peçonhentos são aqueles que possuem um aparato próprio para 

inoculação da substância tóxica (a peçonha) a qual é produzida por um grupo de 

células ou por um órgão secretório apropriado (glândula) conectado ao dispositivo 

(ferrão, presa, dente, espinhos, etc), ou seja, possuem um mecanismo qualquer que 

os permite injetar sua peçonha no organismo de outro animal. São exemplos: 

escorpiões, algumas serpentes, abelhas. Já os animais venenosos são aqueles que 

produzem as substâncias tóxicas (veneno), mas não possuem um aparelho 

inoculador, e por isso, dependem da situação para usá-las. O envenenamento pode 

ser passivo e de diferentes maneiras. Dentre elas, por contato, como a lagarta 

taturana que possui pêlos por onde é secretado o veneno com um simples contato; 

pode ser também por compressão, como o sapo, no qual é necessário comprimir as 

glândulas localizadas no dorso, perto da cabeça; ou por ingestão, como no caso do 

peixe baiacu, que possui toxinas em vários tecidos do corpo  (MARCUSSI et al., 

2011). 

A peçonha de escorpião é geralmente obtida por estimulação elétrica do 

télson do animal (técnica de eletrochoque). Esta técnica geralmente é feita por um 

técnico responsável que utiliza uma pinça para segurar o animal e uma ponta de 

metal, que libera uma descarga elétrica equivalente a 12 volts. O simples contato da 

ponta de metal na membrana entre os dois últimos segmentos do télson do 

escorpião, estimula a liberação da peçonha pelo aguilhão (Figura 2). A peçonha é 

opalescente, com aspecto leitoso e constituída por uma mistura complexa de muco, 

componentes de baixo peso molecular (aminoácidos, sais e compostos orgânicos) e 

muitas proteínas básicas neurotóxicas (MULLER, 1993; GWEE et al., 2002; 
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COLOGNA et al., 2009). Sendo uma rica fonte de toxinas, peçonhas de diversos 

artrópodes são reconhecidas como fontes úteis de substâncias bioativas, tais como 

peptídeos e poliaminas-amidas, demonstrando efeitos farmacológicos sobre a 

transmissão sináptica. Algumas dessas moléculas têm sido usadas como 

ferramentas para estender nosso conhecimento das bases moleculares da ação de 

liberação de neurotransmissores e outros mediadores bioquímicos e imunológicos.  

 

Figura 2. Animal da espécie T. serrulatus sendo submetido à extração da peçonha. Adaptada do livro 

Escorpiões: biologia, envenenamento e mecnismos de ação de suas toxinas (MARCUSSI et al., 2011). 

 

As toxinas de escorpião são de natureza básica e de baixa massa molecular. 

Elas são divididas em quatro famílias diferentes de acordo com a sua especificidade 

de ligação aos canais iônicos, podendo agir em canais: (1) para sódio (Na+), (2) para 

potássio (K+), (3) para cloro (Cl-) e (4) para cálcio (Ca+2) (CATTERALL, 1980; 

CARBONE et al., 1982; DEBIN et al., 1993; BECERRIL et al., 1997; VALDIVIA & 

POSSANI, 1998). 

  

Toxinas escorpiônicas que atuam em canais para Na+ 

Toxinas escorpiônicas que atuam em canais para Na+ são os polipeptídeos 

tóxicos mais reativos presentes na peçonha de escorpiões e são as principais 

aguilhão 

Télson 
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responsáveis pelos efeitos neurotóxicos do envenenamento escorpiônico.  Estas 

toxinas possuem uma cadeia de aminoácidos com 58-76 resíduos, estabilizados por 

4 pontes dissulfeto e possuem peso molecular entre 6.500 a 8.500, sendo maior do 

que as que atuam em canais para K+ (POSSANI et al., 2000; RODRIGUEZ DE LA 

VEGA & POSSANI, 2005). As toxinas desta família podem ser subdivididas em dois 

grupos de acordo com estudos eletrofisiológicos, com o modo de ação e 

propriedades de ligação nos canais (POSSANI et al., 1999), α- e β- neurotoxinas 

escorpiônicas, como exemplos, Ts2 e Ts1, respectivamente. A Ts1, a principal toxina 

da peçonha bruta do escorpião T. serrulatus (TsV), corresponde a 16% da peçonha 

solúvel e contribui significativamente para a toxicidade (VASCONCELOS et al., 

2005). Ts1 (UniProt ID P15226) contém 61 resíduos de aminoácidos, incluindo 8 

resíduos de cisteína e peso molecular de 6.890. É uma β-neurotoxina que se liga ao 

canal de Na+, podendo despolarizar a membrana, reduzindo a amplitude do 

potencial de ação e aumentando a sua duração (JONAS et al., 1986). Já a Ts2, 

representa 3% do TsV e também é conhecida como TsTX-III (POSSANI et al., 1991). 

É uma neurotoxina que atua em canais para Na+ (CESTELE & CATTERALL, 2000; 

DENAC et al., 2000), contém 62 aminoácidos (Uniprot ID P68410), incluindo 8 

resíduos de cisteína (MANSUELLE et al., 1992) e possui peso molecular de 6.998. 

Ts2 é uma α-neurotoxina que inibe a inativação rápida dos subtipos dos canais de 

sódio NaV1.2, NaV1.3, NaV1.5, NaV1.6 e NaV1.7, mas não afeta NaV1.4, NaV1.8 

ou DmNaV1 (COLOGNA et al., 2012).  

 

Toxinas escorpiônicas que atuam em canais para K+ 

Quase todas as toxinas escorpiônicas específicas para canais para de K+ tem 

cerca de 30-40 resíduos de aminoácidos que são estabilizados por três ou quatro 

pontes dissulfeto (OLAMENDI-PORTUGAL et al., 1996; POSSANI et al., 1999; 

TYTGAT et al., 1999; GARCIA et al., 2001). A ligação do peptídeo ao canal ocorre 

através de uma reação biomolecular reversível, por meio de interações eletrostáticas 

entre resíduos carregados negativamente no canal e resíduos carregados 

positivamente no peptídeo (GIANGIACOMO et al., 1992; GARCIA et al., 2001), 

bloqueando o poro. A Ts6 (Uniprot ID P59936), representa 2,5% do TsV, e é 

também chamada de TsTX-IV (ARANTES et al., 1989),contém 40 aminoácidos, 

incluindo 8 resíduos de cisteína (PIMENTA et al., 2003) e peso molecular de 4.514.  
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1.3. RESPOSTA INFLAMATÓRIA E ENVENENAMENTO   

A inflamação é um processo fisiopatológico e pode ser desencadeada por 

vários estímulos como agentes infecciosos, químicos, físicos, radiação ultravioleta, 

interação antígeno-anticorpo e resposta imune (HERSH & BODEY, 1970). 

Inflamação pode ser definida como uma resposta dos tecidos vascularizados a um 

estímulo, resultando no extravasamento de fluídos e o acúmulo de leucócitos nos 

tecidos. Os eventos que ocorrem nos tecidos vascularizados são responsáveis pelos 

cinco sinais clássicos da inflamação: calor, rubor, edema, dor e perda de função 

(VANE & BOTTING, 1987). Estes eventos são desencadeados por diferentes 

mediadores presentes no plasma ou produzidos pelas células residentes, ou ainda, 

pelas células recrutadas para o local da inflamação. Os principais mediadores 

responsáveis pelo edema são: histamina, prostaglandinas (PGs), leucotrienos (LTs), 

fator ativador de plaquetas (PAF), produtos do sistema das cininas (exemplo 

bradicinina), fatores do complemento (exemplos C3a, C5a), fatores do sistema de 

coagulação e/ou sistema fibrinolítico (PAUL, 1997).  

Os macrófagos participam de diferentes mecanismos patológicos e 

homeostáticos, desempenhando papel importante nas funções imunológicas. Com 

base no seu estado de ativação, os macrófagos podem ser referidos como Tipo I (ou 

M1 ou ativados pela via clássica) ou Tipo II (ou M2 ou ativados pela via alternativa). 

A ativação de M1 ocorre em resposta ao LPS e IFNγ e é caracterizada pela 

produção de IL-12 e IL-23 (AKIRA et al., 2013). Uma vez polarizado como M1, o 

macrófago é caracterizado pela alta capacidade de apresentar antígenos e de 

produzir fatores que promovem a proliferação e atividade de células T. Esta ativação 

também resulta na produção de óxido nítrico (do inglês, nitric oxide, NO) e espécies 

reativas de oxigênio (EROS). Assim, os macrófagos M1 podem servir como potentes 

células efetoras que combatem microorganismos, apresentam antígenos e 

produzem grandes quantidades de citocinas pró-inflamatórias, tais como, TNF-α, IL-

6 e IL-1 (MANTOVANI et al., 2004; OWEN & MOHAMADZADEH, 2013). A ativação 

dos macrófagos tipo II ocorre após a exposição a hormônios glicocorticóides e 

interleucinas como IL-4, IL-10 e IL-13 (LIU & YANG, 2013). Estas células têm pouca 

capacidade de apresentar antígenos, produzem fatores que suprimem a proliferação 

e atividade de células T e geralmente são bem mais adaptadas à eliminação de 

restos celulares, reparação e remodelação de tecidos danificados (MANTOVANI et 
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al., 2004; SICA et al., 2008). Assim, a produção de citocinas pró e anti-inflamatórias 

é rigorosamente controlada por um mecanismo de “feedback” complexo (VAN 

DISSEL et al., 1998; TANIGUCHI et al., 1999). O desequilíbrio na produção de 

citocinas pró e anti-inflamatórias contribui para ocorrência do choque, falência 

múltipla  de órgãos e morte (PETRICEVICH, 2004; PETRICEVICH, 2006; 

PETRICEVICH, 2010). 

Dados da literatura demonstraram que quando inoculados na cavidade 

peritoneal de ratos, TsV e Ts1 induziram resposta inflamatória aguda, mediada pela 

liberação de citocinas como IL-6, IL-1α e TNF-α. (PESSINI et al., 2003). Outros 

estudos mostraram que peçonhas de escorpiões podem estimular o eixo imuno-

neuroendócrino, pela liberação de catecolaminas, corticóides e bradicinina 

(CHAUDRY, 1989; SOFER et al., 1996; MAGALHAES et al., 1999; PESSINI et al., 

2003); e também a via dos eicosanóides, ocorrendo a produção de PGE2, lipoxina 

(LX)A2 e LTB4 (TEIXEIRA et al., 1997; NASCIMENTO et al., 2005), que auxiliam a 

liberação de citocinas e quimiocinas. Também em humanos, o envenenamento por 

escorpião, induziu aumento da produção das citocinas IL-1α, IL-6, interferon (IFN)-γ, 

fator estimulador de crescimento de macrófagos e granulócitos (GM-CSF) 

(MAGALHAES et al., 1999) e NO (PETRICEVICH & PENA, 2002). A liberação de 

citocinas como IL-10, também foi observada no plasma de pacientes tanto em casos 

de envenenamento moderado quanto severo, e demonstraram ter um papel 

regulador (FUKUHARA et al., 2003; PETRICEVICH, 2010).  

Os LTs e PGs são mediadores lipídicos derivados do metabolismo do ácido 

araquidônico (AA) pelas vias das enzimas 5-lipoxigenase (5-LO) e ciclooxigenase-1 

e 2 (COX-1 e 2), respectivamente. Fatores secretados pelas células ou distúrbios 

induzidos por patógenos, atuam na membrana plasmática e provocam aumento de 

cálcio intracelular que resulta na translocação de fosfolipase A2 citosólica (cPLA2) 

para a membrana nuclear. Este processo culmina na liberação do AA dos 

fosfolipídios de membrana, o qual pode sofrer a ação tanto da 5-LO, para a síntese 

de LTs, quanto das COXs, para a síntese de PGs (PETERS-GOLDEN & BROCK, 

2000; SAMUELSSON, 2000; FUNK, 2001). Os LTs e PGs estão aumentados em 

diversas desordens inflamatórias do pulmão, incluindo doenças infecciosas, como a 

histoplasmose (MEDEIROS et al., 2004; SECATTO et al., 2012; PEREIRA et al., 

2013; SECATTO et al., 2014) e tuberculose (PERES et al., 2007). A PGE2 está 

envolvida na resposta inflamatória (FRUSCELLA et al., 2001), no recrutamento de 
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neutrófilos em camundongos inoculados com TsV (PESSINI et al., 2006). Estudos 

mostraram que a PGE2 é também produzida após a inoculação intraperitoneal (i.p.) 

de fosfolipase A2 de veneno da serpente Bothrops asper em camundongos 

(MOREIRA et al., 2011). Além disso, foi demonstrado que a crotoxina (neurotoxina 

isolada da peçonha da serpente Crotalus durissus terrificus) induz um efeito 

antinociceptivo, em ratos, e que este efeito é modulado pelos mediadores lipídicos 

derivados da via da 5-LO (NOGUEIRA-NETO et al., 2008). No entanto, o  

conhecimento nessa área ainda é escasso e são necessários estudos mais 

aprofundados sobre a participação dos mediadores lipídicos no recrutamento de 

células induzido pelas toxinas do escorpião T. serrulatus. 

 

1.4. PARTICIPAÇÃO DE RECEPTORES DE MEMBRANA E A SINALIZAÇÃO 

CELULAR ENVOLVIDA  

Sabe-se que mediadores inflamatórios são liberados durante a resposta 

inflamatória após o reconhecimento de padrões moleculares associados à 

patógenos (PAMPs) ou de padrões moleculares associados a danos (DAMPs) por 

receptores de reconhecimento padrão (PRRs) (LENTSCHAT et al., 2005; O'NEILL & 

BOWIE, 2007; SORGI et al., 2009; LIU et al., 2011; YANG et al., 2013).   

Receptores Toll-like (TLRs) são PRRs presentes em células do sistema imune 

inato que detectam a invasão do patógeno e distinguem com alta sensibilidade e 

especificidade padrões microbianos que são distintos das moléculas do hospedeiro 

(MEDZHITOV, 2007). Também reconhecem sinais não-microbianos, como os 

resultantes de lesão tecidual (CHEN & NUNEZ, 2010). TLRs são expressos  nos 

leucócitos, mas são particularmente abundantes em macrófagos (TAKEDA et al., 

2003). O reconhecimento de moléculas por TLRs ativam vias de sinalização que 

resultam em ativação celular. Vários eventos são induzidos durante este processo, 

incluindo a fosforilação de fatores de transcrição como, do fator nuclear kappa B 

(NF-κB) e da proteína ativadora (AP)-1, que se translocam para o núcleo e induzem 

a expressão de genes de citocinas inflamatórias. Em células não estimuladas, a 

proteína dimérica do NF-κB composta pelas subunidades p50 e p65 é ligada ao 

inibidor (Iκ-B) no citoplasma, formando o Iκ-Bα. Após estimulação com indutores 

endógenos de ativação do NF-κB, tais como IL-1β e TNF-α, ou indutores exógenos 

potentes, tais como LPS, Iκ-Bα é rapidamente fosforilado pela quinase IκB (IKK), e é 

marcado para a ubiquitinação e degradação no citoplasma. O dímero de NF-κB 
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liberado pode então ser ativado pela fosforilação de p65 e translocado para o núcleo 

onde desencadeia a transcrição de genes alvos (BOWIE & O'NEILL, 2000; GHOSH 

& KARIN, 2002; AKTAN, 2004). O fator de transcrição AP-1, um heterodímero 

composto por proteínas pertencentes às famílias c-Fos, c-Jun, ATF e JDP, também 

está envolvido na resposta inflamatória (KUNZ et al., 2001). Após estimulação, TLRs 

ativam cascatas de sinalização complexas, tais como as proteínas-quinases 

ativadas por mitogénio (MAPK), que incluem a quinase regulada por sinal 

extracelular (ERK), c-Jun quinase N-terminal (JNK) e a proteína 38 (p38). A 

fosforilação de AP-1 induz a transcrição de TNF-α, IL-1β e metaloproteinase da 

matriz (KUNZ et al., 2001; HU et al., 2007). CD14 é um co-receptor de superfície de 

célula que coopera com TLR4 e com a proteína de diferenciação mielóide 2 (MD-2) 

para mediar a resposta imune inata ao LPS em macrófagos (KIRKLAND et al., 1993; 

DA SILVA CORREIA et al., 2001; LUCAS & MAES, 2013). A jusante do receptor 

tripartite (TLR4/TLR2/CD14), o recrutamento de proteínas adaptadoras contendo o 

domínio Toll/Interleucina-1 (TIR) (TIRAP) e o fator de diferenciação mielóide 88 

(MyD88) iniciam uma via dependente de MyD88 que culmina na ativação das vias 

NF-κB e MAPK (WANG et al., 2001). Além da via dependente de MyD88, a 

estimulação com LPS, também resulta na ativação de uma via independente de 

MyD88, através do recrutamento de moléculas adaptadoras contendo o domínio TIR 

induzindo interferon-beta (TRIF) e molécula adaptadora TRIF-relacionada (TRAF). 

Isto conduz à ativação de fase tardia de NF-kB e do fator de transcrição regulador de 

interferon 3 (IRF3), bem como a ativação de MAPK e da via fosfatidilinositol 3-

quinase (PI3K) (DAUPHINEE & KARSAN, 2006).  Entretanto, as moléculas 

presentes nas células do sistema imune inato que reconhecem a peçonha e toxinas 

e os mecanismos de sinalização celular envolvidos na resposta inflamatória após o 

envenenamento por escorpiões permanecem desconhecidos.  

 

1.5. PAPEL DOS CORPÚSCULOS LIPÍDICOS NA PRODUÇÃO DE MEDIADORES 

LIPÍDICOS POR MACRÓFAGOS 

Corpúsculos lipídicos (CLs) são estruturas citoplasmáticas, não ligadas à 

membrana celular, morfologicamente esféricas, compostas por lipídios e proteínas 

(BOZZA et al., 2011). CLs são encontrados em diferentes tipos de células, incluindo 

os macrófagos, e participam do metabolismo lipídico, da produção de mediadores 

inflamatórios, do tráfego de membrana e da sinalização intracelular (BANDEIRA-
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MELO et al., 2002; MARTIN & PARTON, 2006; BOZZA et al., 2007). Estudos 

demonstraram que o aumento no número de CLs correlaciona-se com o aumento da 

produção de LTB4, LTC4 e PGE2 liberados por leucócitos ativados com o ionóforo de 

cálcio A23187 (BOZZA et al., 1996; BOZZA et al., 1997; BOZZA et al., 1997; 

BANDEIRA-MELO et al., 2001; PACHECO et al., 2002). Além disso, nos processos 

alérgicos e infecciosos, os CLs foram caracterizados como principais locais de 

síntese de eicosanóides (VIEIRA-DE-ABREU et al., 2005; D'AVILA et al., 2006; 

PACHECO et al., 2007). Nosso grupo demonstrou que a infecção por leveduras de 

Histoplasma capsulatum induziu a formação de CLs, fato relacionado com a geração 

de LTB4 e PGE2 (SORGI et al., 2009). Estudos têm reportado que as proteínas PKC 

(do inglês, protein kinase C) (WELLER et al., 1991), PI3K (MAYA-MONTEIRO et al., 

2008) e MAPKs (p38 e ERK1/2) (ANDERSSON et al., 2006; PACHECO et al., 2007) 

estão relacionadas com a síntese de CLs. E, recentemente, Giannotti et al. (2013) 

demonstraram que a enzima Lys49 do grupo da fosfolipase A2, isolada da peçonha 

da serpente ativou macrófagos murinos, induzindo a formação de CLs via depende 

de  ERK1/2, PKC e PI3K (GIANNOTTI et al., 2013).  

Além da participação de TLRs na formação de CLs, dados da literatura 

demonstraram a ativação de PPARγ (Receptores ativados por proliferador de 

peroxissomo γ, do inglês, Peroxisome proliferator-activated receptor, PPARγ), 

durante a infecção pelo bacilo (BCG) obtido da bactéria Mycobacterium bovis 

(ALMEIDA et al., 2014). O PPARγ é um membro da família de receptores nucleares 

e funciona como regulador da transcrição de diferenciação celular, da inflamação e 

do metabolismo de lipídios nos macrófagos e células dendríticas (NAGY et al., 1998; 

CHAWLA et al., 2001). Entretanto, nada se sabe sobre os mecanismos de 

reconhecimento por células do sistema imune inato e a sinalização celular que estão 

envolvidos na formação de CLs induzido por TsV, bem como a participação de 

PPARγ neste processo.  

 

 

 

 

 

 



 
 

“A felicidade  não  se  resume na   

ausência   de   problemas, mas   sim  na   

sua capacidade de lidar com eles”                                                    

(Albert Einstein). 
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2. JUSTIFICATIVA e OBJETIVOS  

O envenenamento pela picada do escorpião T. serrulatus tem incidência 

mundial significativa, e está associado principalmente aos riscos ocupacionais. 

Estudos mostraram que no envenenamento humano pelo escorpião, sintomas 

começam a aparecer minutos após a picada, mas que, geralmente, progridem para 

severidade máxima dentro de 4 horas, dependendo de vários fatores 

(PETRICEVICH, 2010; MARCUSSI et al., 2011) As vítimas geralmente apresentam 

sinais e sintomas que envolvem o sistema nervoso central, estimulação do sistema 

nervoso autônomo, insuficiência cardíaca e respiratória e intensa reação 

inflamatória, principalmente pulmonar, que em conjunto podem levar o indivíduo a 

morte (DORCE & SANDOVAL, 1994). Deste modo, o entendimento da fisiopatologia 

no envenenamento por peçonha de escorpiões, é fundamental para o 

desenvolvimento de terapias adequadas. Trabalhos experimentais têm demonstrado 

que a peçonha de T. serrulatus e sua toxina Ts1 induzem intensa reação 

inflamatória (PESSINI et al., 2003). Sendo assim, tivemos como objetivo geral 

estudar a produção de mediadores inflamatórios, as vias de ativação celular e os 

receptores da imunidade inata responsáveis pelo reconhecimento da peçonha do 

escorpião T. serrulatus, bem como de suas toxinas.  

Neste projeto tivemos como objetivos específicos:  

 

1) Avaliar os efeitos do TsV ou das suas toxinas (Ts1, Ts2 e Ts6) em macrófagos, e 

avaliar o possível papel anti-inflamatório das mesmas.   

 

2) Investigar a produção de mediadores lipídicos e sua contribuição para o 

recrutamento de leucócitos para a cavidade peritoneal induzida pelas toxinas Ts2 ou 

Ts6 da peçonha do escorpião T. serrulatus. 

 

3) Estudar os mecanismos responsáveis pelo reconhecimento de TsV e Ts1 por 

macrófagos, e as vias de sinalização intracelular envolvidas na indução de 

mediadores inflamatórios. 

 

4) Investigar em macrófagos estimulados por TsV, a indução de CLs e a contribuição 

dos mesmos na geração de mediadores lipídicos, assim como a sinalização 

intracelular. 



    
 

“A vida  do homem  é como  um jogo de dados; 

se você não consegue a  jogada  que 

esperava, pode mostrar sua  habilidade  tirando 

o máximo da jogada que conseguiu”                    

(Terêncio). 
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3. MATERIAIS e MÉTODOS  

 

3.1. Obtenção da peçonha bruta de T. serrulatus e de suas toxinas 

TsV foi extraída do escorpião T. serrulatus e suas toxinas Ts1, Ts2 e Ts6 

(representando 16%, 3% e 2,5%, respectivamente, do total da peçonha solúvel 

bruta), foram purificadas e estocada a –20 oC como descrito anteriormente 

(ARANTES et al., 1989). Estes compostos foram cedidos pela nossa colaboradora 

Profª Drª Eliane C. Arantes do Departamento de Físico-Química da Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto/USP. Antes dos experimentos, TsV, Ts1, 

Ts2 e Ts6 foram dissolvidas em PBS (salina tamponada com fosfato) e filtradas 

através de membranas de esterilização (0,22 µm, TPP, Spritzenfilter). Para 

determinar se TsV e as toxinas purificadas estavam contaminadas com LPS, foi 

realizado o teste de lisado amebócitos de Limulus (LAL, do inglês Limulus 

Amoebocyte Lysate test) (QCL-1000, BioWhittaker, Cambrex Company, Walkersville, 

MD, USA) e também foi feito ensaio utilizando polimixina B, que tem por finalidade 

se ligar e inativar possível contaminação por LPS (item 3.8.1).  

 

Concentração 
inicial da amostra 

(µg/mL) 
Diluição 

DO      
405 nm 

Concentração de 
endotoxina (UE/mL) 

Concentração de 
endotoxina         

(EU/µg de peçonha) * 

TsV (100 µg/mL) 1 0,373 0,3033 0,003033 

Ts1 (100 µg/mL) 1 0,237 0,1927 0,001927 

Ts2 (100 µg/mL) 1 0,310 0,2520 0,002520 

Ts6 (100 µg/mL) 1 0,370 0,3008 0,003008 

TsV (50 µg/mL) 1 0,245 0,1992 0,003984 

Ts1 (50 µg/mL) 1 0,215 0,1706 0,003412 

Ts2 (50 µg/mL) 1 0,341 0,2772 0,005544 

Ts6 (50 µg/mL) 1 0,295 0,2398 0,004796 

Tabela 2: Detecção de Endotoxina utilizando o kit QCL-1000 – LAL (Limulus Amebocyte 

Lysate). Representativo das amostras utilizadas nos experimentos.* Aceitável: 0,1 EU/1 µg 

peçonha. 

 

3.2. Animais 

Foram utilizados camundongos de ambos os sexos (20 - 25 g) das linhagens 

selvagens: 129sv e C57BL/6 (do inglês, “wild type” WT) e deficientes da enzima 5-

lipoxigenase (5-LOKO), provenientes do Biotério II (SPF) da Faculdade de Ciência 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto-USP. Camundongos deficientes (do inglês, 

“knockout” KO) para as moléculas de sinalização TLR2, CD14, MyD88 e TLR4, 
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foram obtidos do Biotério de Camundongos Isogênicos do Departamento de 

Genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Os camundongos foram 

mantidos em temperatura 25oC com ciclo de 12 h de luz/escuro e com acesso livre 

de água e comida.  Todos os experimentos foram aprovados e conduzidos de 

acordo com as normas éticas estabelecidas pelo Colégio Brasileiro de 

Experimentação Animal (COBEA) e aprovados pelo Comitê de Ética do Campus de 

Ribeirão Preto (PCARP) (número do Protocolo 11.1.160.53.1).  

 

3.3. Cultivo de células de linhagem J774.1 

Células da linhagem J774.1, que é uma linhagem celular de macrófagos 

peritoneais murinos (originário de camundongos BALB/C) (European Collection of 

Animal Cell Cultures, Salisbury, UK), foram cultivadas em meio RPMI 1640 acrescido 

de 10% de soro bovino fetal (SBF) (RPMI-c). Após a formação das monocamadas de 

células, as mesmas foram removidas e centrifugadas (400 x g, 10 min., a 10 ºC). O 

sobrenadante foi desprezado e o sedimento foi ressuspenso em 10 mL de RPMI-c 

para avaliação da viabilidade celular, em microscópio óptico. A contagem de células 

foi feita em câmara de Neubauer e a viabilidade determinada com o corante Azul de 

Tripan (Gibco Invitrogen, USA). 

 

3.3.1. Ensaio de citotoxicidade em células J774.1  

Uma suspensão de macrófagos J774.1 foi ajustada para 2,5 x 104 

células/poços/200 μL, em meio de cultura RPMI 1640 com 5% de SBF adicionado de 

antibiótico. As células foram plaqueadas em microplaca de 96 cavidades e 

incubadas a 37 oC, 5% CO2 por 18 horas para a adesão. Após este período, o meio 

de cultura foi substituído por 200 µL de meio de cultura contendo diferentes 

concentrações da peçonha bruta ou das toxinas. Após 24 horas de incubação, o 

meio de cultura foi substituído por RPMI (200 µL/poço) sem soro e sem vermelho de 

fenol, mas contendo o corante brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-

difeniltetrazólio (MTT) 0,5 mg/mL (Sigma M-5655) (MOSMANN, 1983). As células 

foram incubadas nas mesmas condições por 3 horas. A absorbância referente a 

cada poço foi determinada a 550 nm em leitor de placas (mQuant, Biotec 

Instruments, Inc.).  

 

 



Materiais e Métodos   16 

 

3.3.2. Design Experimental  

A viabilidade celular, a produção de citocinas e NO foram avaliados após as 

células serem estimuladas com TsV, Ts1, Ts2, ou Ts6 em diferentes concentrações 

(25, 50 e 100 µg/mL), por 24 h. As concentrações foram definidas de acordo com os 

estudos prévios da literatura (PETRICEVICH et al., 2008). As células não 

estimuladas com TsV, Ts1, Ts2 ou Ts6 foram usadas como controles (RPMI-c) e 

consideradas 100% viáveis. Os potenciais inflamatórios e anti-inflamatórios de TsV e 

suas toxinas foram analisados usando células J774.1 pré-estimuladas com LPS (0,5 

µg/mL) (Escherichia coli LPS, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA). Após 2 horas de 

estímulos com LPS, TsV ou as toxinas foram adicionadas em diferentes 

concentrações (25, 50 e 100 µg/mL). Após 24 horas de incubação, o sobrenadante 

foi recolhido e estocado em -20 oC para posterior dosagem de NO (item 3.10.) e 

citocinas (item 3.11.). As células estimuladas apenas com LPS foram usadas como 

controles positivos. 

 

3.4. Avaliação do influxo de leucócitos para a cavidade peritoneal 

Para indução da reação inflamatória, 6 camundongos (129sv) receberam i.p. 

300 μl de Ts2 ou Ts6 (250 µg/kg) diluídas em PBS estéril. Animais controle 

receberam i.p. apenas PBS estéril. Após 4, 24, 48 e 96 horas da inoculação dos 

estímulos, os animais foram eutanasiados em câmara de CO2, e 3 mL de PBS foram 

inoculados na cavidade peritoneal, a qual foi massageada gentilmente por 1 minuto. 

O Lavado da Cavidade Peritoneal (LCP) foi coletado individualmente e conservado 

em gelo. Para contagem do número total de células presentes no LCP, foram 

retiradas 20 μL de cada amostra, as quais foram diluídas em 380 μL de solução de 

Turk. A contagem total foi feita em Câmara de Neubauer. A contagem diferencial das 

células presentes no lavado foi feita em esfregaços, preparados em citocentrífuga e 

corados pelo corante Panótico (Laborclin, Paraná, Brasil). Foram contadas 100 

células em diferentes campos, com aumento de 100x, em microscópio óptico. Após 

contagem total e diferencial das células, o LCP foi centrifugado por 10 min, 10oC, 

400 x g. Após esta centrifugação, o sobrenadante do LCP foi coletado e congelado a 

-80 ºC para avaliação posterior de citocinas (item 3.11.), proteínas (item 3.5.), LTB4 e 

PGE2 (item 3.12.).    
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3.4.1. Injeção de Ts2 ou Ts6 em camundongos e o tratamento com celecoxibe 

ou MK-886 

Grupos de seis camundongos de cada linhagem (129sv e 5-LO-/-) foram 

injetados i.p. com 300 μl de Ts2 ou Ts6 (250 μg/kg) diluídas em PBS. Camundongos 

controles receberam 300 μl de PBS estéril. Os experimentos foram feitos duas vezes 

(n = 12). Grupos de camundongos 129sv foram tratados oralmente com inibidor da 

COX-2 ou com inibidor da proteína ativadora da 5-LO (FLAP), respectivamente, 

celecoxibe ou MK-886 (5 mg/kg/500 µL). O tratamento foi feito 1 dia e 1 hora antes 

dos camundongos receberem a injeção i.p. de Ts2 ou Ts6. Para os camundongos 

que foram eutanasiados após 96 h da injeção i.p., o tratamento também ocorreu 

diariamente. Após 4 e 96 h da injeção i.p. das toxinas, os camundongos foram 

eutanasiados em câmara de CO2 e o lavado peritoneal foi coletado como descrito no 

item 3.4. 

 

3.5. Quantificação de proteínas 

O extravasamento de proteínas foi avaliado no lavado peritoneal livre de 

células pelo método de Bradford, empregando “kit” comercial (Pierce, Rockford, 

USA), conforme especificações do fabricante. 

 

3.6. Obtenção de sangue para determinar o número total e diferencial dos 

leucócitos  

As amostras de sangue foram obtidas dos camundongos previamente 

anestesiados com ketamina/xilasina pelo plexo de retro-orbital com o auxílio da 

pipeta Pasteur contendo heparina. Para contagem do número total de células 

presentes no sangue, foram retiradas 20 μL de cada amostra, as quais foram 

diluídas em 380 μL de solução de Turk. A contagem total foi feita em Câmara de 

Neubauer. A contagem diferencial das células presentes no sangue foi feita em 

esfregaços, preparados em citocentrífuga e corados pelo corante Panótico 

(Laborclin, Paraná, Brasil). Foram contadas 100 células em diferentes campos, com 

aumento de 100x, em microscópio óptico. 

 

3.7. Obtenção de macrófagos peritoneais 

Os macrófagos peritoneais de diferentes linhagens de camundongos 

(C57Bl/6, TLR4-/-, TLR2-/-, CD14-/- e MyD88-/-) foram isolados da cavidade peritoneal 
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de camundongos “naives” e centrifugados por 10 min, 10oC, 400 x g. Após 

centrifugação, as células foram ressuspensas em meio RPMI e a viabilidade foi 

determinada com Azul de Trypan (Gibco Invitrogen, USA). Após contagem, a 

suspensão final de células foi ajustada para 2 x 105 células/mL. As células aderentes 

foram cultivadas “over night” a 37 oC, 5% CO2, em meio RPMI-c adicionado de 

antibiótico. Após este período, o sobrenadante foi coletado e as células foram 

estimuladas com TsV ou Ts1 (50 µg/mL) para os experimentos de reconhecimento 

de TsV ou Ts1 por PRRs (item 3.8.) ou as células foram estimuladas com TsV (50 

µg/mL)  para os experimentos de indução dos CLs (item 3.9.).   

 

3.8. Estudos in vitro para reconhecimento do TsV e Ts1 

3.8.1. Cultivo de macrófagos peritoneais  

Para verificar por outra ferramenta a possível contaminação da peçonha por 

LPS, os macrófagos aderentes da linhagem C57Bl/6 foram pré-tratados com 

polimixina B (Sigma Aldrich), que tem por finalidade se ligar e inativar o LPS, e em 

seguida, foram estimulados com TsV (50 μg/mL) por 24 h. O sobrenadante foi 

coletado e estocado a -20 oC para a posterior dosagem de citocinas (item 3.11.). Em 

outro experimento, os macrófagos peritoneais aderentes de cada linhagem (C57Bl/6, 

TLR4-/-, TLR2-/-, CD14-/- e MyD88-/-) foram estimulados com TsV (50 μg/mL) por 30 

min ou 24 h ou com Ts1 (50 μg/mL) por 24 horas a 37 oC, 5% CO2. Após estes 

períodos, o sobrenadante foi recolhido e guardado em -20oC para posterior dosagem 

de citocinas (item 3.11.) e mediadores lipídicos (item 3.12.).  

 

3.8.2. Ensaio para verificar se o reconhecimento de TsV ou Ts1 por macrófagos 

são dependentes de suas estruturas terciárias 

Para este ensaio TsV ou Ts1 foram inativadas termicamente, ou seja, pelo 

calor, antes de adicioná-las às células. Para inativação, 50 μg/mL de TsV ou Ts1 

foram aquecidas durante 30 min a 60 °C (PESSINI et al., 2001), e para a 

desnaturação,  TsV ou Ts1 foram fervidas a 95 °C durante 60 min. Após estes 

procedimentos, os macrófagos aderentes foram estimulados com TsV ou Ts1 (pré-

aquecidas), por 24 h a 37 oC, 5% CO2. Os sobrenadantes foram recolhidos para a 

quantificação de IL-6 e TNF-α por ELISA (item 3.11).  

 

 



Materiais e Métodos   19 

 

3.8.3. Avaliação da integridade da membrana celular  

 Para verificar a citotoxicidade, os macrófagos peritoneais aderentes da 

linhagem C57Bl/6 foram estimulados com TsV nas diferentes concentrações de 25, 

50, 100 e 150 µg/mL, por 24 h. Após este período, o sobrenadante foi recolhido e 

adicionado 200 µL/poço do meio RPMI sem soro e sem vermelho de fenol, mas 

contendo o corante MTT 0,5 mg/mL (Sigma M-5655). As células foram incubadas 

por 4 h a 37 oC, 5% CO2. A absorbância referente a cada poço foi determinada a 550 

nm em leitor de placas (mQuant, Biotec Instruments, Inc.). Em outro experimento 

independente, utilizamos um kit de ensaio, que avalia a injúria celular, através da 

enzima lactato desidrogenase (LDH). A LDH é uma enzima citosólica estável que é 

liberada após a lise celular. O nível de LDH no sobrenadante das células foi 

quantificado após 24 h de incubação com TsV ou Ts1 (50 µg/mL), usando o kit 

CytoTox96H non-radioactive assay (Promega, USA). A absorbância referente a cada 

poço foi determinada a 490 nm em leitor de placa (mQuant, Biotec Instruments, Inc.). 

Níveis de LDH foram expressos como porcentagem dos níveis de LDH em cada 

amostra e normalizados pelo controle do kit, que corresponde a 100% de LDH 

liberado.  

 

3.9. Indução de corpúsculos lipídicos 

Os macrófagos peritoneais aderentes das linhagens C57Bl/6, TLR4-/- e TLR2-/- 

foram obtidos como descrito no item 3.7 e plaqueados (2 x 105 células/poço) em 

microplacas, slides de 8 poços (BD Bioscience). Após o período de aderência, as 

células foram pré-tratadas ou não com o antagonista do receptor de PPAR-γ 

(GW9662, Caymann, USA) durante 30 minutos. Após este tempo, as células foram 

estimuladas ou não com TsV (50 µg/mL) por 30 min, 4 ou 24 h a 37 oC, 5% CO2. 

Após os diferentes tempos de estímulos com TsV, os sobrenadantes foram 

coletados e guardados em -20 oC para posterior dosagem de citocinas (item 3.11.) e 

os macrófagos aderentes foram preparados para avaliar a formação dos CLs (item 

3.9.1.) ou foram adicionados nos poços, 200 µL da solução salina balanceada de 

Hank´s acrescida de Ca2+ e Mg2+ (do inglês, HBSS, Hanks' Balanced Salt Solution) 

contendo 0,5 µM de ionóforo de cálcio (ionophore A23187, Sigma-Aldrich), por 15 

minutos (tempo suficiente para romper a membrana da célula e liberar os 

mediadores lipídicos), e, após este período o sobrenadante foi recolhido e guardado 

no -20 oC para posterior dosagem de LTB4 e PGE2 (item 3.12.).  
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3.9.1. Coloração e contagem de CLs  

Para coloração e contagem de CLs, os macrófagos foram fixados em solução 

de formaldeído 3,7% (v/v) diluído em solução salina balanceada de Hanks- HBSS 

(sem Ca2+ e Mg2+; pH 7.4) (GibcoBRL, New Yourk, USA) por 1 hora à temperatura 

ambiente. Após lavagem em água destilada por 5 vezes, 200 µL de tampão 

cacodilato 0,1 M (pH = 7.4) (Acros, New Jersey, EUA) foram adicionado juntamente 

com 200 µL de solução de tetróxido de ósmio 1,5% (OsO4) (m/V) (Sigma, st. Louis, 

USA) diluído em tampão cacodilato, e foram incubadas por 30 minutos a 

temperatura ambiente, livre de luz. Após lavagem por imersão em água destilada, 

foram adicionados 300 µL de solução de tiocarboidrazina 1% (Sigma, St. Louis, 

USA) diluído em água destilada por 5 min a temperatura ambiente, seguido de nova 

lavagem. Para uma melhor fixação do corante, foram novamente adicionados 200 µL 

de tampão cacodilato 0,1 M, juntamente com 200 µL de solução de OsO4 1,5% por 

3 minutos a temperatura ambiente, livre de luz. Posteriormente, as placas foram 

novamente lavadas em água destilada, e após, foram secadas e montadas para 

posterior análise. A morfologia das células foi observada e os corpúsculos lipídicos 

contados em microscópio óptico de campo claro com objetiva de 100x (Zeiss, 

standart 25 ICS). Para evitar a interferência humana na contagem, os slides foram 

marcados com códigos obscuros para a pessoa responsável. Foram realizados dois 

experimentos independentes em quadruplicata e 50 células foram contadas em cada 

slide.  

 

3.10. Determinação da concentração de Nitrito  

A detecção de NO nos sobrenadantes de cultura de células J774.1 

estimuladas foi avaliada indiretamente pela quantificação de nitrito (NO-2) através do 

método de Griess (GREEN et al., 1981), empregando filtro de 540 nm. 

 

3.11. Determinação da concentração de citocinas 

Os sobrenadantes de cultura obtidos de linhagem celular (J774.1), dos 

macrófagos peritoneais estimulados in vitro e do fluido peritoneal livre de células 

obtidos do camundongos 129sv injetados com Ts2 ou Ts6 foram usados para 

quantificar citocinas (IL-6, TNF-α, IL-1β, IL-10, IL-4 e IFN-γ, KC) pelo método de 

ELISA. Foram utilizados anticorpos específicos (purificados e biotinilados) e 

proteínas recombinantes, de acordo com instruções do fabricante (R & D Systems, 
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MN, e PharMingen, San Diego, CA). A leitura da densidade óptica foi feita em 450 

nm (mQuant, Biotek Instruments Inc.) e a concentração de citocinas calculada a 

partir da curva padrão. O limite de detecção foi > 10 pg/mL. Para as amostras do 

fluido peritoneal, os resultados foram expressos em pg/mg de proteína total.  

 

3.12. Determinação da concentração de mediadores lipídicos 

LTB4 e PGE2 foram quantificados nos fluidos peritoneais livre de células dos 

camundongos 129sv injetados com Ts2 ou Ts6, nos sobrenadantes de macrófagos 

peritoneais estimulados in vitro com TsV ou Ts1, e posteriormente, estimulados ou 

não com ionóforo de cálcio por 15 minutos,  pelo ensaio Imunoenzimático 

Competitivo de acordo com as instruções do fabricante (EIA, Cayman, USA). As 

absorbâncias foram determinadas em leitor de placa em 405/420 nm (µQuant, biotek 

Instruments Inc.). As concentrações de eicosanóides foram calculadas a partir da 

curva padrão. O limite de detecção foi > 13 pg/mL. 

 

3.13. Imunofenotipagem de células do lavado peritoneal  

A expressão de CD3, CD4, CD8, F4/80 e GR1 em células do LCP dos 

camundongos 129sv injetados com Ts2 ou Ts6, com ou sem o tratamento com 

celecoxibe ou MK-886, foi determinada pela citometria de fluxo usando anticorpos 

conjugados com fluorcromos (BD Biosciences, NJ, USA). Controles específicos de 

murino de isotipo IgG2a foram utilizados para a ligação não específica. Células 

peritoneais foram lavadas com PBS contendo 2% de soro bovino fetal e, após a 

centrifugação a 400 x g, o “pellet” foi fixado com PBS contendo 1 % de 

paraformoldeído (w/v). A aquisição foi feita por citometria de fluxo (FACSCanto, 

Becton Dickinson, e software FACSDiva, EUA). Um total de 30.000 eventos foi 

adquirido seguindo o protocolo. 

 

3.14. Análise, por qRT-PCR, da expressão gênica em macrófagos obtidos de 

camundongos C57Bl/6  

 Macrófagos peritoneais foram obtidos de camundongos C57BL/6 como 

descrito no item 3.7. As células foram plaqueadas (1 x 106/mL) em placa de 12 poços 

e incubadas com TsV (50 µg/mL) por 30 min, 4 ou 24 h, a 37 oC, 5% CO2. Após estes 

períodos, foi adicionado tampão de lise e o RNAm foi isolado através do Kit RNeasy 

(Quiagen) de acordo com as instruções do fabricante. A concentração e pureza do 
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RNA extraído foram avaliadas no equipamento NanoDrop (NanoDrop, 

TermoScientific). Um micrograma do RNA extraído foi usado para obtenção do cDNA 

através do  Kit High Capacity cDNA Reverse Transcription (Applied Biosytems) 

seguindo as instruções do fabricante. A expressão dos genes Tlr2 (Toll like receptor 

2), Tlr4 (Toll like receptor 4), Cd14 (molécula CD14), MyD88 (Myeloid differentiation 

primary response gene 88), Ltb4r1 (leukotriene B4 receptor 1), Alox5 (Arachidonate 5-

Lipoxygenase), Alox5ap (Arachidonate 5-Lipoxygenase-Activating Protein), Ptgs2 

(Prostaglandin-Endoperoxide Synthase 2 or Cyclooxygenase-2), Ptges2 

(Prostaglandin E synthase) foi avaliada empregando o Kit RT2 Profiler PCR Array 

(Quiagen Inc.) e o equipamento de Real-Time PCR (Eppendorf), o gene Pparg 

(peroxisome proliferator-activated receptor gamma) foi avaliado empregando o kit Kit 

RT-PCR (Quiagen). Os primers foram utilizados juntamente com o fluoróforo SYBR® 

Green (SYBR® Green PCR Master Mix; Applied Biosystems). Neste PCR array os 

primers foram obtidos comercialmente e são propriedades privadas, portanto as 

sequências não estão disponíveis (RT2 Profiler PCR Array; Quiagen Inc.) A 

amplificação foi realizada a 95oC por 10 minutos para ativação da polimerase, 

seguida por 40 ciclos de 95oC por 15 segundos para desnaturação do DNA, 65oC por 

15 segundos para anelamento do primer e polimerização. Para a obtenção de uma 

curva de dissociação dos produtos da reação, utilizada para a análise da 

especificidade de amplificação, foi empregado um ciclo final de 1,5 horas, com 

temperatura crescente de 60 a 95oC. Os valores da expressão gênica foram 

normalizados pelos valores da expressão dos genes de Gapdh (Glyceraldehyde 3-

phosphate dehydrogenase), Tbp (tubulina) e Actb (β-actina). 

O gene Pparg (peroxisome proliferator-activated receptor gamma) foi avaliado 

empregando o sistema TaqMan® (Applied Biosystems) e o equipamento de Real-

Time PCR (StepOne Plus, Applied Biosystems). Neste sistema, os primers e sondas 

foram obtidos comercialmente e são propriedades privadas, portanto as sequências 

não estão disponíveis (TaqMan® Gene Expression Assay, Applied Biosystems). A 

amplificação foi realizada sob as seguintes condições: ativação da polimerase 

AmpliTaq Gold Enzyme a 95oC por 10 minutos, seguida por 40 ciclos de 95oC por 15 

segundos para desnaturação do DNA e 60oC por 1 minuto para anelamento do 

primer e polimerização. Os valores da expressão gênica foram normalizados pelos 

valores da expressão dos genes de Gapdh (Glyceraldehyde 3-phosphate 

dehydrogenase) e Actb (β-actina). Para a construção do gráfico, a expressão gênica 
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dos macrófagos da linhagem C57BL/6 foi considerada a amostra referência, sendo o 

2-CT igual a 1. 

 

3.15. Ativação do NF-κB  

As células RAW-BlueTM são macrófagos (RAW264.7) estavelmente 

transfectados com o gene repórter NF-κB e quando ativados secretam a fosfotase 

alcalina embrionária, SEAP (do inglês, secreted embryonic alkaline phosphatase). 

Estas células foram doadas gentilmente pelo Dr. Huy Ong (Université de Montréal, 

Canada). As células foram plaqueadas em placas de 96 poços com densidade de 2 

× 105 células/poço em meio DMEM suplementado com Normocin™ (50 mg/mL) e 

cultivado a 37 °C, 5 % CO2 por 18 h. Após este período, as células foram incubadas 

com 10 ng/ml de LPS de Rhodobacter sphaeroides, um antagonista para TLR4 

(LPS-RS - InvivoGen) por 30 min, com adição ou não de LPS derivado de E. coli (0,5 

μg/mL), TsV (50 μg/mL) ou Ts1 (50 μg/mL) por 24 h. Em outro experimento, as 

células foram pré-incubadas com 100 ng/mL de anticorpo IgG monoclonal purificado 

contra camundongos para TLR2 (anti-mTLR2-IgG – InvivoGen) por 30 min e então, 

estimulados ou não com LPS derivado de E. coli (0,5 μg/mL), TsV ou Ts1 (50 μg/mL) 

por 24 h. Após 24 h de estimulação, o meio foi retirado, e em cada 50 μL de cada 

amostra foi adicionado 150 µL QUANTI-BlueTM (InvivoGen), que é um meio de 

detecção de SEAP, em placas de 96 poços a 37°C por 2 h. A densidade óptica foi 

medida em 650 nm usando leitor de placa (µQuant, biotek Instruments Inc.). 

 

3.16. Imunoensaio de proteínas fosforiladas  

Para avaliar os níveis de fosforilação das proteínas (NF-κBp65, c-Jun, IκBα) 

capazes de ativar a via inflamatória em macrófagos, utilizamos o kit Pathscan ELISA 

(PathScan Inflammation Multi-Target Sandwich ELISA Kit, Cell Signaling 

Technology, Inc., USA). Macrófagos peritoneais foram obtidos de camundongos 

como descrito no item 3.7. As células foram estimuladas com TsV ou Ts1 (50 µg/mL) 

por 10 min, 2 ou 24 h a  37 oC, 5 % CO2. Após o tratamento, os macrófagos 

peritoneais aderentes foram lavados com PBS gelado, e, em seguida, o tampão de 

lise mais inibidores de proteases e fosfolipases foram acrescidos. A placa foi 

incubada durante 5 min em banho de gelo. As células foram desprendidas e 

transferidas para um eppendorf, e cada lisado foi sonicado. Os lisados foram 

centrifugados a 11.000 x g durante 10 min a 4 oC, e o sobrenadante foi armazenado 
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em um novo eppendorf  em -80 0C até o dia do ensaio. O conteúdo de proteína de 

cada lisado foi determinado pelo método de Bradford (Pierce, Rockford, USA) para 

reajustar todas as amostras pela concentração protéica. Resumidamente, os lisados 

foram diluídos com reagente diluente, conforme instruções do fabricante, e foram 

adicionados aos poços apropriados que continham os anticorpos de interesse 

correspondente. A placa foi incubada „overnight‟ a 4 oC. Após este período, os poços 

foram lavados com tampão de lavagem por quatro vezes. Em seguida, foi 

adicionado aos poços, os anticorpos de detecção e os procedimentos de incubação 

foram feitos conforme intruçoes do fabricante (Cell Signaling Technology, Inc., USA). 

A leitura das amostras foi feita em leitor de placa para ELISA em 450 nm (mQuant, 

Biotek Instruments Inc.). Os resultados estão expressos como a porcentagem da 

quantidade relativa de proteína de cada amostra e normalizados pelo controle 

positivo do kit, que corresponde a 100% de fosforilação. 

 

3.17. Análise de proteínas quinases (MAPKs) por Cytometric Read Array flex sit 

Os macrófagos peritoneais provenientes de camundongos C57Bl/6 foram 

plaqueados em placas de 12 poços como descrito no item 3.7. Células foram 

estimuladas com 1 mL de TsV  (50 μg/mL) por 15, 30, 60 e 120 minutos e incubadas 

a 37 °C, 5% CO2. O meio RPMI (sem SBF) foi usado como controle negativo. Após 

tratamento, macrófagos aderentes foram removidos com o tampão de lise contendo 

inibidores de proteases e fosfatases. O lisado celular foi transferido para um 

eppendorf, seguido por um banho a 100 oC por 5 minutos. A concentração de 

proteína total foi ajustada para 1 μg/μL. As amostras foram preparadas seguindo as 

instruções do fabricante  (BD™ Bioscience, CA). pJNK1/2 (T183/Y185), pp38 

(T180/Y182) e pERK1/2 (T202/Y204) foram quantificadas usando anticorpos do kit 

multiplex Flex Set Cytometric Bead Array (CBA) (BD™ Bioscience, CA). Para cada 

tubo foi transferido 50 μl do mix das beads marcadas com anticorpos, uma vez que 

cada bead tem intensidade de fluorescência especifica. Após 3 h de incubação à 

temperatura ambiente, 50 μl do reagente de detecção foi adicionado e as amostras 

foram incubadas por 1 hora à temperatura ambiente. O volume de 300 μL do tampão 

de lavagem foi adicionado nos tubos seguidos por uma centrifugação de 400 x g por 

5 min. A aquisição das amostras foi feita por citometria de fluxo (FACS Canto, 

Becton Dickinson, e para a análise foi utilizado o software FACSDiva, EUA). Um total 
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de 900 eventos foram adquiridos. O mínimo de detecção de fosforilação foi de 0.38 

U/ml para pJNK, e 0.64 U/ml para pp38 e pERK.  

 

3.18. Análises Estatísticas 

Foi utilizado o teste ANOVA (não paramétrico) seguido pelo pós-teste 

Newman-Keuls para a análise de todos os resultados, exceto para a análise de PCR 

que foi utilizado o pós-teste Dunnett‟s. Para duas amostras não pareadas, foi 

utilizado o test t-Student. O nível de significância adotado foi de α = 0,05.  

 

 

   

 

 

 

 

 



    

“O segredo é não correr atrás das 

borboletas... É cuidar do jardim para   

que elas venham até você”                 

(Mário Quintana). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS
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PARTE 1: Estudos sobre a ativação e indução da produção de mediadores 

inflamatórios por macrófagos estimulados com TsV, Ts1, Ts2 e Ts6. 

 

Estratégias: 

Linhagens celulares de macrófagos peritoneais (J774.1) foram estimuladas 

com TsV ou com as toxinas (Ts1, Ts2 e Ts6), na presença ou ausência de LPS, para:  

 Avaliar a citotoxicidade celular. 

 Determinar a produção de citocinas (IL-1β, IL-6, TNF-α e IL-10) e NO. 

 

4.1.1. Ensaio in vitro de citotoxicidade da peçonha bruta do escorpião T. 

serrulatus e de suas toxinas isoladas 

A citotoxicidade do TsV e de suas toxinas (Ts1, Ts2 e Ts6) foram analisadas 

in vitro utilizando macrófagos peritoneais da linhagem J774.1. A redução do sal de 

tetrazólio MTT para formazan, um cristal azul solúvel em isopropanol, foi utilizada 

para avaliar o funcionamento/metabolismo das mitocôndrias das células, uma vez 

que a quantidade de formazan produzida é proporcional à quantidade de células 

viáveis. As células na presença da concentração máxima da peçonha ou das toxinas 

mantiveram viabilidade superior a 88% (Figura 3). Com base nestes resultados e em 

outros da literatura, prosseguimos nossos experimentos com as concentrações de 

25, 50 e 100 µg/mL. 

 

Figura 3. Avaliação da citotoxicidade de TsV, Ts1, Ts2 e Ts6 pelo MTT  em macrófagos 

peritoneais. A suspensão de macrófagos J774.1 foi ajustada para 2,5 x 104 células/poço em 

meio de cultura com 5% de soro bovino fetal e incubadas por 24 horas com 25, 50 e 100 

µg/mL de TsV ou das toxinas Ts1, Ts2 e Ts6. A análise estatística foi avaliada pelo teste 

ANOVA. *p < 0,05 quando comparado com as células sem estímulos, cuja viabilidade foi 

igual a 100%. 
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4.1.2. Determinação da concentração de Nitrito presente nos sobrenadantes de 

cultura de células J774.1 estimuladas com a peçonha bruta ou as toxinas 

A produção de NO foi determinada a partir da detecção de nitrito (NO2
-) como 

um parâmetro de ativação de macrófagos estimulados com TsV, Ts1, Ts2 ou Ts6 em 

diferentes concentrações (25, 50 e 100 µg/mL), na presença ou ausência de LPS 

(Figura 4).   

Na ausência de LPS, as células J774.1, não produziram quantidades 

significativas de NO quando estimuladas somente com TsV ou Ts6 (25 e 50 μg/mL), 

e Ts1 (em todas as concentrações), comparada com o controle (RPMI-c), como 

mostrado na figura 4. Entretanto, as células estimuladas com 100 μg/mL de TsV ou 

Ts6 produziram NO, enquanto que, as células estimuladas com Ts2 inibiram a 

liberação de NO, comparado com o controle (RPMI-c) (Fig. 4E). Já, na presença de 

LPS, células J774.1 estimuladas com TsV em todas as concentrações usadas (Fig. 

4B), com Ts1 (100 μg/mL) (Fig. 4D) e Ts6 (50 e 100 μg/mL) (Fig. 4H) apresentaram 

aumento na produção de NO quando comparado com o LPS sozinho. 

Interessantemente, Ts2 (25 μg/mL) inibiu a liberação de NO induzida pelo LPS (Fig. 

4F). Assim, a produção de NO induzida por TsV, Ts1 e Ts6 pode ser potencializada 

na presença de LPS. 
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Figura 4. Efeitos de TsV, Ts1, Ts2 e Ts6 sobre a produção de NO na ausência ou presença 

de LPS. Macrófagos peritoneais aderentes (J774.1) foram estimulados com TsV (A), Ts1 

(C), Ts2 (E) ou Ts6 (G) e o sobrenadante foi coletado após 24 horas de incubação. Em outro 

experimento, as células aderentes foram pré-estimuladas com LPS (0,5 μg/mL), e após 2 

horas, TsV (B), Ts1 (D), Ts2 (F) ou Ts6 (H) foram adicionados. O sobrenadante foi coletado 

após 24 horas. A quantidade de NO presente no sobrenadante foi determinada pela reação 

de Greiss. Os resultados são expressos como média±SEM (n = 8) de dois experimentos 

diferentes. *p < 0,05; **p < 0,005 e ***p < 0,0001 comparado com as células sem estímulos (A, 

C, E e G) ou com a linha tracejada (B, D, F e H – representa células sem estímulo); #p < 

0,05; ##p < 0,005 comparado com LPS (0,5 μg/mL), utilizando o teste one-way ANOVA. 
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4.1.3. Determinação da concentração de citocinas presentes nos 

sobrenadantes de cultura de células J774.1 estimuladas com a peçonha bruta 

ou as toxinas 

Considerando que a peçonha e as toxinas foram capazes de induzir a 

produção de NO, nosso próximo passo foi investigar a capacidade dos macrófagos 

peritoneais em produzir citocinas, tais como, TNF-α, IL-6 e IL-10. Nas figuras 5-7 

estão reportadas as mudanças relacionadas à liberação de TNF-α, IL-6 e IL-10, 

respectivamente. Como mostrado na figura 5, TsV (50 e 100 μg/mL) (Fig. 5A), Ts1 

(100 μg/mL) (Fig. 5C), Ts2 (em todas as concentrações) (Fig. 5E), estimularam as 

células J774.1 a produzir TNF-α quando comparados ao controle. Por outro lado, 

Ts6 inibiu a liberação de TNF-α nas concentrações de 25 e 50 μg/mL (Fig. 5G). 

Entretanto, na presença de LPS, quando as células J774.1 foram estimuladas com 

TsV em todas as concentrações (Fig. 5B), Ts1 (Fig. 5D) ou Ts6 (Fig. 5H) na 

concentração de 100 μg/mL, houve aumento na produção de TNF-α induzido pelo 

LPS. Por outro lado, Ts2, em todas as concentrações usadas, inibiu a liberação de 

TNF-α (Fig. 5F).   

A figura 6 mostra a liberação de IL-6 induzida pela peçonha e suas toxinas. 

Comparado com RPMI-c sozinho, TsV (Fig. 6A) ou Ts1 (Fig. 6C) em todas as 

concentrações ou Ts6 nas concentrações de 50 e 100 μg/mL (Fig. 6G) induziram a 

produção de IL-6 pelas células J774.1. Na presença de LPS, a liberação de IL-6 

pelas células J774.1 foi acentuada após a adição de TsV (em todas as 

concentrações) (Fig. 6B), Ts1 ou Ts6 (100 μg/mL) (Fig. 6D e 6H, respectivamente), 

comparada com o LPS sozinho. Também notamos que Ts2 diminuiu a liberação de 

IL-6 induzida pelo LPS (Fig. 6F). Estes resultados em conjunto sugerem uma 

atividade pró-inflamatória para Ts1 e Ts6, e anti-inflamatória para Ts2 em 

determinadas concentrações.  
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Figura 5. Efeitos de TsV, Ts1, Ts2 e Ts6 sobre a produção de TNF-α na ausência ou 

presença de LPS. Macrófagos peritoneais aderentes (J774.1) foram estimulados com TsV 

(A), Ts1 (C), Ts2 (E) ou Ts6 (G) e o sobrenadante foi coletado após 24 horas de incubação. 

Em outro experimento, as células aderentes foram pré-estimuladas com LPS (0,5 μg/mL), e 

após 2 horas, TsV (B), Ts1 (D), Ts2 (F) ou Ts6 (H) foram adicionados. O sobrenadante foi 

coletado após 24 horas. A quantidade de TNF-α presente no sobrenadante foi determinada 

por ELISA. Os resultados são expressos como média±SEM (n = 8) de dois experimentos 

diferentes. *p < 0,05; **p < 0,005 e ***p < 0,0001 comparado com as células sem estímulos (A, 

C, E e G) ou com a linha tracejada (B, D, F e H – representa células sem estímulo); #p < 

0,05; ##p < 0,005 e ###p < 0,0001  comparado com LPS (0,5 μg/mL), utilizando o teste one-

way ANOVA. 
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Figura 6. Efeitos de TsV, Ts1, Ts2 e Ts6 sobre a produção de IL-6 na ausência ou presença 

de LPS. Macrófagos peritoneais aderentes (J774.1) foram estimulados com TsV (A), Ts1 

(C), Ts2 (E) ou Ts6 (G) e o sobrenadante foi coletado após 24 horas de incubação. Em outro 

experimento, as células aderentes foram pré-estimuladas com LPS (0,5 μg/mL), e após 2 

horas, TsV (B), Ts1 (D), Ts2 (F) ou Ts6 (H) foram adicionados. O sobrenadante foi coletado 

após 24 horas. A quantidade de IL-6 presente no sobrenadante foi determinada por ELISA. 

Os resultados são expressos como média±SEM (n = 8) de dois experimentos diferentes. *p < 

0,05; **p < 0,005 e ***p < 0,0001 comparado com as células sem estímulos (A, C, E e G) ou 

com a linha tracejada (B, D, F e H – representa células sem estímulo); #p < 0,05; ##p < 0,005 

comparado com LPS (0,5 μg/mL), utilizando o teste one-way ANOVA. 
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A IL-10, uma das citocinas responsáveis pelo controle da resposta 

imunológica, também teve sua concentração determinada pelo mesmo método. Na 

figura 7A, demonstramos que Ts2 (100 μg/mL), na ausência de LPS, promoveu 

aumento na liberação de IL-10 pelas células J774.1. Entretanto, na presença de 

LPS, Ts2 não alterou a produção desta citona pelas células (Fig. 7B).  Ts1 e Ts6 não 

induziram a liberação de IL-10. 

 

 

Figura 7. Efeitos de Ts2 sobre a produção de IL-10 na ausência ou presença de LPS. 

Macrófagos peritoneais aderentes (J774.1) foram estimulados com Ts2 (A) e o 

sobrenadante foi coletado após 24 horas de incubação. Em outro experimento, as células 

aderentes também foram pré-estimuladas com LPS (0,5 μg/mL), e após 2 horas, Ts2 (B) foi 

adicionado. O sobrenadante foi coletado após 24 horas. A quantidade de IL-10 presente no 

sobrenadante foi determinada por ELISA. Os resultados são expressos como média±SEM (n 

= 8) de dois experimentos diferentes. *p < 0,05 comparado com as células sem estímulos (A) 

ou com a linha tracejada (B – representa células sem estímulo), utilizando o teste one-way 

ANOVA. 
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Discussão 

 

O envenenamento por escorpiões é um problema de saúde pública 

importante. Após o envenenamento, a liberação de citocinas pode contribuir para a 

inflamação e ativação de macrófagos, bem como para indução da resposta imune 

(PETRICEVICH, 2010). Assim, começamos a nossa história investigando o papel in 

vitro do TsV e de suas toxinas Ts1, Ts2 e Ts6 em macrófagos. Inicialmente 

observamos a citotoxicidade da peçonha bruta e das toxinas e verificamos que os 

macrófagos peritoneais da linhagem (J774.1) na presença da concentração máxima 

do TsV ou das toxinas (100 µg/mL) mantiveram viabilidade superior à 88%. Este 

fenômeno não interferiu com a ativação de macrófagos e produção de mediadores 

inflamatórios, por apresentarem efeitos similares aos resultados que foram 

observados com as concentrações de 25 e 50 µg/mL. Assim, as concentrações 

foram consideradas apropriadas para os experimentos subseqüentes. 

NO e citocinas estão envolvidos em importantes reações biológicas como no 

envenenamento severo, choque séptico e hipertensão, e estes efeitos sobre a 

resposta inflamatória são dependente da concentração (GRISHAM et al., 1999; 

Petricevich, 2010; (PETRICEVICH & PENA, 2002). A produção de NO e citocinas 

foram avaliados nos sobrenadantes dos macrófagos estimulados com TsV ou 

toxinas em combinação ou não com LPS. Verificamos que as células da linhagem 

J774.1 produziram NO, TNF-α e IL-6 quando estimuladas pelo TsV ou pelas toxinas. 

Nos experimentos onde o LPS foi utilizado, observamos aumento da produção 

destes mediadores inflamatórios quando comparados com somente  TsV, Ts1 ou 

Ts6, sugerindo um efeito aditivo. No entanto, Ts2 inibiu a produção de NO, IL-6 e 

TNF-α induzida pelo LPS, sendo que quando utilizamos somente Ts2 na ausência 

de LPS, observamos maior produção de IL-10, sugerindo atividade anti-inflamatória 

para esta toxina. Em adição aos efeitos inflamatórios e anti-inflamatórios, é 

importante considerar os mecanismos de atividade das toxinas. Entretanto, é 

necessário mais estudos para correlacionar os efeitos das toxinas sobre a produção 

de citocinas e a sua ligação aos canais iônicos. Sabe-se que as neurotoxinas que 

atuam em canais para sódio, tais como Ts2 e Ts1, têm sido divididas em dois tipos, 

α e β, de acordo com as suas propriedades farmacológicas. As α-neurotoxinas 

reduzem ou bloqueiam o canal de inativação, prolongando a fase de repolarização, 

enquanto as β-neurotoxinas alteram a dependência da voltagem para potenciais 
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mais negativos, promovendo potenciais de ações contínuos e espontâneos 

(POSSANI et al., 1999). Ts6 pode bloquear canais voltagem-dependente para 

potássio (RODRIGUES et al., 2003). Assim, podemos sugerir que a produção de 

citocinas estimuladas por toxinas é independente das interações dos canais iônicos. 

Isto é suportado pelo fato de Ts1 e Ts2 se ligaram em canais para Na+ e 

apresentarem efeitos opostos em relação à produção de NO, TNF-α, IL-6 e IL-10. 

Além disso, Ts1 e Ts6 mostraram efeitos similares, apesar do fato de que eles agem 

em canais iônicos para Na+ e K+, respectivamente.  

 

 

 

 

 

  

Nosso próximo passo foi avaliar o papel dos mediadores lipídicos no 

recrutamento de células induzida por Ts2 e Ts6, visto que dados da literatura 

demonstraram que TsV e Ts1 induzem resposta imune sistêmica e local (Pessini et 

al., 2003).  
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PARTE 2: Estudo da produção de mediadores lipídicos e sua contribuição para 

o recrutamento de leucócitos para a cavidade peritoneal induzida pelas toxinas 

Ts2 ou Ts6 da peçonha do escorpião T. serrulatus. 

 

Para tanto avaliamos: 

 O recrutamento celular para a cavidade peritoneal e a contagem de células na 

corrente sanguínea; 

 A formação de edema, através do extravasamento protéico; 

 A produção de PGE2 e LTB4 no lavado peritoneal; 

 A liberação de mediadores inflamatórios (IL-1β, IL-6, TNF-α, IFN-γ, IL-12, IL-10, 

IL-4, KC, TGF-β e NO) no lavado peritoneal; 

 A imunofenotipagem das células do lavado peritoneal. 

 

4.2.1. Avaliação do recrutamento de células e aumento de proteína total na 

cavidade peritoneal  

A resposta à injeção i.p. de Ts2 ou Ts6 em camundongos foi primeiramente 

estudada pela avaliação do influxo de leucócitos para a cavidade peritoneal. Ts2 ou 

Ts6 inoculadas i.p. em camundongos induziram recrutamento de leucócitos (Fig. 

8A), principalmente de neutrófilos (Fig. 8B) para a cavidade peritoneal por todo o 

período estudado (4, 24, 48 e 96 horas). As células mononucleares foram 

aumentadas após 4 e 96 horas da injeção i.p. de Ts2 quando comparada com os 

camundongos inoculados com PBS. Ts6 induziu aumento do número de células 

mononucleares apenas em 96 horas após a injeção i.p. da mesma (Fig. 8C). Para 

avaliar o edema, nós determinamos a quantidade de proteína no lavado peritoneal 

de camundongos inoculados i.p. com Ts2 ou Ts6 (Fig. 9). A concentração de 

proteínas totais teve pico entre 24 e 48 horas e, decaiu em 96 horas após a injeção 

de Ts2 ou Ts6 quando comparada ao controle (Fig. 9). Esses resultados juntos 

demonstraram que Ts2 ou Ts6 induziram resposta inflamatória na cavidade 

peritoneal, principalmente durante as primeiras 24 horas. 
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Figura 8. Recrutamento de leucócitos (A), neutrófilos (B) e mononucleares (C) induzido pela 

injeção i.p. de Ts2 ou Ts6. As células da cavidade peritoneal de camundongos foram 

recuperadas 4, 24, 48 e 96 horas após inoculação de Ts2 ou Ts6 (250 µg/kg).  Animais 

controles foram inoculados com PBS. Resultados expressos como média ±SEM (n = 8), 

representativo de dois experimentos independentes. * p < 0,05; ** p < 0,001 e *** p < 0,0001  

comparado com  PBS, utilizando o teste one-way ANOVA. 
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Figura 9. Ts2 ou Ts6 induzem edema na cavidade peritoneal de camundongos. Animais 

receberam i.p. Ts2 ou Ts6 (250 µg/kg) e foram eutanasiados após 4, 24, 48 e 96 horas e o 

lavado peritoneal foi recolhido e guardado no freezer -80ºC até o momento de uso. Animais 

controles foram inoculados com PBS. Resultados expressos como média ± SEM (n = 8), 

representativo de dois experimentos independentes.    * p < 0,05 comparado com PBS, 

utilizando o teste one-way ANOVA. 

 

4.2.2. Determinação de citocinas presentes no fluido peritoneal após a injeção 

i.p. de Ts2 ou Ts6  

A resposta inflamatória é desencadeada por uma cascata que inclui elementos 

celulares e liberação de mediadores. Assim, as citocinas inflamatórias TNF-α, IL-1β, 

IL-6, IFN-γ, IL-10 e IL-4 tiveram suas concentrações determinadas no lavado peritoneal 

de camundongos que receberam Ts2 ou Ts6 (250 μg/kg) i.p. por diferentes tempos.   

A figura 10 mostra as concentrações de citocinas em picogramas (pg) 

liberadas pelas células da cavidade peritoneal em relação com a quantidade de 

proteínas totais em miligrama (mg) presentes na cavidade peritoneal. Observamos 

que nas primeiras 4 horas o estímulo Ts2 induziu a produção de IL-6 (Fig. 10A), IFN-

γ (Fig. 10D) e IL-10 (Fig. 10E); em 24 horas, ocorreu a liberação apenas de IL-10 

(Fig. 10E); em 48 horas, verificamos aumento na produção de IFN-γ (Fig. 10D), IL-10 

(Fig. 10E) e IL-4 (Fig. 10F); enquanto que, em 96 horas, ocorreu a liberação de TNF-

α (Fig. 10B), IL-1β (Fig. 10C) e IL-10 (Fig. 11E) em relação ao PBS (grupo controle). 

Quando Ts6 foi injetada, observamos aumento de IL-6 (Fig. 10A), TNF-α (Fig. 10B), 

IL-1β (Fig. 10C) e IFN-γ (Fig. 10D) após 4 horas. Entretanto, após 24 horas, houve 

aumento apenas de IFN-γ (Fig. 10D). TNF-α e IFN-γ estavam aumentadas após 48 
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horas da injeção i.p. de Ts6 (Figs. 10B e 10D, respectivamente) e após 96 horas 

observou-se aumento apenas de TNF-α (Fig. 10B). Todas as alterações 

relacionadas à liberação de citocinas foram realizadas utilizando o PBS como 

comparação. Em conjunto, nossos resultados demonstraram uma diferença discreta 

no perfil de citocinas após a injeção de Ts6 comparado a injeção de Ts2. 
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Figura 10. Efeitos de Ts2 ou Ts6 sobre a produção de citocinas IL-6 (A), TNF-α (B), IL-1β (C), 

IFN-γ (D), IL-10 (E) e IL-4 (F). Grupos de camundongos receberam i.p. dose de 250 µg/kg de 

Ts2 ou Ts6. A eutanásia dos animais foi realizada após 4, 24, 48 e 96 horas da injeção i.p. 

das toxinas e o lavado peritoneal foi recolhido e guardado no freezer -80ºC até o momento de 

uso. A quantidade das citocinas foi determinada por ELISA. A concentração das citocinas foi 

espressa através da razão entre a quantidade de citocinas (pg) pela quantidade de proteínas 

totais (mg). Os resultados são expressos como média±SEM (n = 8) de dois experimentos 

diferentes. *p < 0,05, **p < 0,001 e ***p < 0,0005 comparado com  PBS, utilizando o teste one-

way ANOVA. 
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4.2.3. Determinação de LTB4 e PGE2 no fluido peritoneal 

Além das citocinas, na inflamação, os mediadores lipídicos como as PGs e os 

LTs também podem ser produzidos. Para determinar se LTB4 e PGE2 foram 

produzidos após a injeção das toxinas, grupos de camundongos foram inoculados 

i.p. com Ts2 ou Ts6 e após 4, 24, 48 e 96 horas o lavado peritoneal foi coletado. Nós 

observamos que o pico da produção de ambos os mediadores se deu nas primeiras 

4 horas após inoculação de Ts2, em relação a Ts6, este aumento foi observado 

após 24 horas, comparado ao controle (Fig. 11). Houve aumento significativo na 

produção de LTB4 após 4, 24 e 48 horas da injeção i.p. de Ts2, seguido por 

diminuição em 96 horas comparada ao controle (Fig. 11A). Ts6 induziu aumento na 

liberação de LTB4 por todo o período estudado (Fig. 11B). Após a injeção i.p. de Ts2 

ou Ts6, a produção de PGE2 permaneceu aumentada durante todo o tempo 

analisado quando comparado ao controle (Fig. 11). Estes dados indicaram que a 

taxa de produção de prostaglandina-leucotrieno foi mantida durante o período 

estudado.  
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Figura 11. Efeito de Ts2 ou Ts6 sobre a liberação de PGE2 ou LTB4 na cavidade peritoneal. 

Grupos de camundongos receberam i.p. Ts2 (A) ou Ts6 (B) (250 µg/kg). A eutanásia dos 

animais foi realizada após 4, 24, 48 e 96 horas da injeção i.p. e o lavado peritoneal foi 

recolhido e guardado no freezer -80 ºC até o momento de uso. A quantidade de PGE2 e LTB4 

presente  foi determinada por ELISA. A concentração dos eicosanóides está espresso por 

pg/mL. Os resultados são expressos como média±SEM (n = 8) de dois experimentos 

diferentes. * p < 0,05 (LTB4 versus PBS); # p < 0,05 (PGE2 versus PBS), utilizando o teste one-

way ANOVA. 
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4.2.4. O recrutamento de leucócitos induzido por Ts2 ou Ts6 é parcialmente 

dependente da produção de prostaglandinas e de leucotrienos 

Para compreender o papel que PGs e LTs desempenham no recrutamento de 

células para a cavidade peritoneal após a injeção de Ts2 ou Ts6, nós tratamos os 

camundongos com MK-886 (inibidor da FLAP) ou celecoxibe (inibidor COX-2). 

Camundongos 129sv tratados com MK-886 ou celecoxibe (5 mg/kg/dia) reduziram 

efetivamente o número de leucócitos em 4 e 96 horas comparados com 

camundongos que receberam apenas a injeção de Ts2, e em apenas 4 horas 

comparados com camundongos que receberam apenas a injeção de Ts6 (Fig. 12A). 

Após tratamento, neutrófilos foram reduzidos em 4 e 96 h comparados com 

camundongos que receberam apena a injeção de Ts2 ou Ts6 (Fig. 12B); e as 

células mononucleares foram reduzidas após o tratamento, em 4 e 96 horas 

comparado com camundongos que receberam apenas a injeção de Ts2, e em 

apenas 4 horas comparado com Ts6 (Fig. 12C).  

Também comparamos a resposta a Ts2 ou Ts6 em camundongos 129sv (WT) 

com a resposta induzida por estas toxinas em camundongos deficientes para a 

enzima 5-LO (5-LO-/-), responsável pela síntese de LTs. Em comparação com os 

camundongos WT que receberam apenas a injeção de Ts2, observamos diminuição 

no número dos leucócitos, neutrófilos e células mononucleares em camundongos 5-

LO-/-, após 4 e 96 h (Fig. 12). Na falta da enzima 5-LO, houve redução do número de 

leucócitos e células mononucleares após 4 h da injeção com Ts6, enquanto que os 

neutrófilos foram diminuídos após 4 e 96 horas, comparados com os camundongos 

WT. Em conjunto, os nossos resultados sugeriram que o recrutamento de leucócitos 

induzidos por Ts2 ou Ts6, observado principalmente em neutrófilos, foi parcialmente 

dependente de LTs e de PGs. 
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Figura 12. Recrutamento de leucócitos, neutrófilos e células mononucleares induzido por Ts2 ou 

Ts6 é parcialmente dependente dos mediadores lipídicos. Os tratamentos foram dados um dia e 

uma hora antes da injeção i.p. de Ts2 ou Ts6 (250 μg/kg) e a cada 24 horas até o fim do 

experimento. Cada linhagem foi inoculada com Ts2 ou Ts6 (250 µg/kg) e teve o lavado 

peritoneal recuperado após 4 e 96 horas do estímulo. Controles receberam apenas PBS. Os 

dados estão expressos como a média ±SEM de dois experimentos independentes (n = 12 por 

grupo). 
* 
p < 0,001 comparado com o grupo PBS (linha tracejada) e 

# 
p < 0,001 comparado com o 

grupo de camundongo 129sv que receberam Ts2 ou Ts6, utilizando o teste one-way ANOVA. 

 

4.2.5. Caracterização imunofenotípica de células recrutadas para a cavidade 

peritoneal após o tratamento com MK-886 ou celecoxibe em camundongos que 

receberam a injeção i.p. de Ts2 ou Ts6 

As populações de células obtidas após a injeção de Ts2 ou Ts6 dos 

camundongos tratados ou não com MK-886 ou celecoxibe, foram caracterizadas por 

citometria de fluxo. Foram realizadas análises utilizando imunoglobulinas anti-GR1,  

F4/80, CD3, CD4 e CD8. Os grupos que receberam a injeção de Ts2 ou Ts6 

apresentaram aumento no número de células que expressam GR1+, um típico 

marcador de neutrófilos, em 4 e 96 h. Nos grupos tratados com MK-886 ou 

celecoxibe, o número de células GR1+ diminuiu para níveis semelhantes ao grupo 

que recebeu PBS em 4 h, e em 96 h, observou-se o mesmo perfil (Fig. 13A). O 

número de células positivas para F4/80 aumentou após administração de Ts2 ou 

Ts6 em comparação com PBS em 4 e 96 horas. Entretanto, o número dessas 

células diminuiu quando utilizado o tratamento prévio com celecoxibe ou MK-886 e 

posterior injeção de Ts2, em 4 horas. O mesmo ocorreu para o grupo tratado com 

MK-886 e que recebeu a injeção de Ts6 quando comparado com os camundongos 

que receberam apenas Ts6, em 96 horas (Fig. 13B).  

O mesmo perfil de expressão foi observado em células positivas para 

CD3/CD4 e CD3/CD8. Comparado ao grupo que recebeu PBS, a expressão dos 

marcadores CD3+/CD4+ e CD3+/CD8+ aumentou nos camundongos que receberam 

Ts6 em 4 e 96 horas, e Ts2, em 96 h. A expressão de CD3+/CD4+ diminuiu no 

grupo que recebeu a injeção de Ts6 pré-tratado com MK-886 em 4 h, e nos 

camundongos que receberam a injeção de Ts6 pré-tratados com celecoxibe em 96 

h, quando comparado ao grupo que recebeu apenas a injeção de Ts6. Já, nos 

grupos dos camundongos que receberam a injeção Ts2 pré-tratado com MK-886 ou 

celecoxibe ocorreu diminuição da expressão de CD3+/CD4+, em 96 horas, quando 
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comparado com apenas o grupo de camundongos que receberam a injeção de Ts2 

(Fig. 13C). O número de células positivas para CD3/CD8 diminuiu após o tratamento 

com celecoxibe ou MK-886 no grupo de camundongos que receberam a injeção de 

Ts6 em 4 e 96 horas, quando comparado ao grupo que recebeu apenas Ts6. O 

tratamento, com celecoxibe ou MK-886, no grupo dos camundongos que receberam 

a injeção Ts2, também induziu diminuição da expressão de CD3+/CD8+, em 96 

horas, comparado com o grupo que recebeu apenas Ts2 (Fig. 13D). Estes 

resultados confirmam que a diminuição da porcentagem de células positivas para 

estes marcadores estão relacionada com o resultado observado pela contagem de 

células visualizadas em microscópio óptico (Fig. 12). 
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Figura 13. O aumento de neutrófilos, macrófagos e linfócitos induzido por Ts2 ou Ts6 na 

cavidade peritoneal é parcialmente regulado por mediadores lipídicos. Células foram obtidas 

de camundongos após a injeção i.p. de PBS, Ts2 ou Ts6 com ou sem o pré-tratamento com 

celecoxibe ou MK-886 como descrito na seção Material e Métodos. Os marcadores 

utilizados foram (A) GR1+ para neutrófilos, (B) F4/80+ para macrófagos, (C) CD3+/CD4+ 

para linfócitos TCD4 e (D) CD3+/CD8+ para linfócitos TCD8. Os dados estão expressos 

como a média ±SEM (n = 8) de dois experimentos independentes.  * p < 0,001 comparando 

PBS (linha tracejada) versus Ts2 ou Ts6; #p < 0,005 comparando Ts2 ou Ts6 versus 

celecoxibe ou MK-886, utilizando o teste one-way ANOVA. 
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Discussão 

 

Nosso estudo revelou duas novas descobertas surpreendentes e importantes. 

Em primeiro lugar, a cinética de migração celular induzida por Ts2 ou Ts6 nos 

permitiu caracterizar uma reação inflamatória local, com o aumento gradual do 

número de neutrófilos, citocinas inflamatórias (especialmente na fase inicial da 

resposta) e mediadores lipídicos. E, em segundo, demonstramos que o 

recrutamento de células é parcialmente dependente de PGs e LTs. 

Sabe-se que durante a resposta inflamatória aguda, dependendo do estímulo, 

o primeiro evento é o recrutamento de neutrófilos, seguido pela chegada de outras 

células, incluindo macrófagos e linfócitos (MEDZHITOV, 2008). O elevado número 

de leucócitos nas vítimas de escorpionismo é parcialmente devido à ação de 

catecolaminas, liberadas pela peçonha do escorpião e conhecidas por induzir 

leucocitose (ZEGHAL et al., 2000; MAZZEI DE DAVILA et al., 2002). Nesta etapa, 

nós demonstramos que a injeção i.p. de Ts2 ou Ts6 (250 μg/kg) em camundongos, 

induziu leucocitose com predominância de neutrófilos (Fig. 8). A resposta de fase 

aguda, também pode ser caracterizada por aumento nos níveis de proteína totais, 

que indicam a formação de edema (Fig. 9). Em conjunto, estes resultados 

corroboram com os dados da literatura que indicam que o aumento de proteína total, 

juntamente com a leucocitose na cavidade peritoneal, é uma característica da 

resposta inflamatória local (PETRICEVICH, 2010; MARCUSSI et al., 2011). 

Após a injeção da peçonha, uma variedade de citocinas é liberada e o 

resultado da resposta inflamatória é ditada por certo número de fatores que incluem 

a duração do estímulo e o balanço entre as respostas pró e anti-inflamatórias 

(PETRICEVICH, 2010). Aqui, observa-se que Ts2 pode induzir o recrutamento de 

neutrófilos para o local de interesse (Fig. 8) e também estimular a produção da 

citocina regulatória IL-10 (Fig. 10). Estes resultados divergem parcialmente com as 

nossas descobertas in vitro, onde demonstramos que Ts2 tinha potencial anti-

inflamatório. No entanto, é importante saber que a expressão e a produção de 

moléculas pró ou anti-inflamatórias por um estímulo podem variar dependendo do 

microambiente utilizado no estudo (BAZZONI et al., 2010). Além disso, os 

comportamentos in vivo e in vitro podem ser diferentes devido a inúmeros fatores, 

tais como a presença de outras células residentes, que podem interferir com o local 

inflamado. Nós especulamos que os neutrófilos recrutados por Ts2 para a cavidade 
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peritoneal pode ser a principal fonte de IL-10, com base em estudos anteriores que 

demonstraram que os neutrófilos recrutados para o local da inflamação pulmonar, 

após infecção bacteriana, produziram altas quantidades de IL-10 (ZHANG et al., 

2009). Assim, os nossos dados sugerem que Ts2 pode desempenhar um papel 

regulador importante in vivo, devido à sua capacidade de induzir a liberação de 

citocinas anti-inflamatórias e recrutar neutrófilos para a cavidade peritoneal . 

Durante a inflamação, os mediadores lipídicos, tais como PGs e LTs podem 

ser liberados em adição às citocinas. Estes mediadores são produzidos após 

distúrbios na membrana que leva a um aumento do cálcio intracelular (LEWIS et al., 

1990; FUNK, 2001). Nós demonstramos através de três diferentes ferramentas que 

o recrutamento de células induzido por Ts6 ou Ts2 para a cavidade peritoneal é 

parcialmente dependente dos mediadores lipídicos (Fig. 11). Em primeiro lugar, 

observa-se que Ts2 e Ts6 induziram a produção de PGE2 e LTB4. Nós sugerimos 

que a ativação de células culmina no aumento dos produtos das vias inflamatórias 

(LTs e PGs), e, possivelmente, para o aumento da atividade da fosfolipase A2 

(PLA2), uma enzima-chave envolvida na formação de ambos os mediadores 

lipídicos. Nossos resultados demonstraram um equilíbrio entre PGE2 e LTB4 e um 

correspondente aumento de ambos poderia ser devido à ação de citocinas liberadas 

em momentos anteriores. Em relação ao tratamento com MK-886, nós 

demonstramos que LTs, predominantemente representado por LTB4, são 

necessários para potencializar a migração celular após a inoculação de Ts2 ou Ts6. 

Considerando que prostanóides também estão envolvidos no recrutamento celular, 

nós exploramos o envolvimento dos produtos derivado da COX no aumento de 

células. Para isto, os camundongos foram pré-tratados com um inibidor de COX-2, o 

celecoxibe (WARNER et al., 1999). Camundongos pré-tratados com celecoxibe 

tiveram diminuição na migração de células, indicando que as PGs podem estar 

envolvidas neste processo. Sabe-se que a secreção de mediadores lipídicos pode 

estar associada com o influxo de neutrófilos e ao aumento de citocinas inflamatórias 

(MEDEIROS et al., 1999; BAGGA et al., 2003; FERNANDES et al., 2007).  

Nós também demonstramos a imunofenotipagem das células recrutadas para 

a cavidade peritoneal após a injeção de Ts2 ou Ts6 em camundongos pré-tratados 

com MK-886 ou celecoxibe. Nós observamos que houve aumento de células 

positivas para os marcadores GR1, F4/80, CD3, CD4 e CD8 após a injeção de Ts2 

ou Ts6. Estes são os marcadores de superfície comuns utilizados para caracterizar 
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os neutrófilos (GR1), macrófagos (F4/80), linfócitos CD4 (CD3/CD4) e linfócitos CD8 

(CD3/CD8), respectivamente (RAMALINGAM et al., 2003; PILLAI et al., 2009). 

Assim, este resultado reforça a observação de que os neutrófilos estão aumentados 

em camundongos injetados com as toxinas e mostraram que dentre as células 

mononucleares, houve recrutamento principalmente de macrófagos, linfócitos CD4 e 

linfócitos CD8. Além disso, os nossos resultados indicam que os neutrófilos são as 

primeiras células recrutadas para a cavidade peritoneal após a injeção de Ts2 ou 

Ts6. Estas células juntamente com as células residentes caracterizam a resposta 

inflamatória, liberando mediadores inflamatórios, como citocinas, LTB4 e PGE2, e 

aumentando a quantidade de proteínas totais. Dados da literatura demonstram que 

estas células liberam citocinas anti-inflamatórias, tais como IL-10 e IL-4, para 

restabelecer a homeostasia (ZHANG et al., 2009; PETRICEVICH, 2010; MARCUSSI 

et al., 2011). No entanto, a liberação de grandes quantidades de mediadores 

inflamatórios supera os mediadores anti-inflamatórios. Subseqüentemente, os 

macrófagos, os linfócitos CD4 e CD8 são recrutados para restabelecer o estado de 

homeostase basal, num mecanismo parcialmente dependente PGs e LTs. 

Em conclusão, nossos dados demonstram que tanto Ts2 ou Ts6 induziram 

resposta inflamatória por mecanismo dependente de produção de mediadores 

lipídicos e citocinas. Os dados também sugerem que Ts2 tem papel regulador na 

resposta inflamatória, uma vez que estimula a produção de IL-10, e, Ts6 mostrou 

atividade pró-inflamatória. Nossos resultados enfatizam a importância de estudos 

que visam compreender melhor o papel de toxinas isoladas em envenenamento. Os 

mecanismos e as vias de sinalização após reconhecimento do TsV, bem como 

novas abordagens para tratamentos alternativos, podem ser úteis para diminuir as 

lesões causadas por T. serrulatus e esta questão foi a nossa próxima etapa. 
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PARTE 3: Estudo dos mecanismos responsáveis pelo reconhecimento de TsV 

e Ts1 por macrófagos, e as vias de sinalização intracelular envolvidas na 

indução de mediadores inflamatórios  
 

Para tanto avaliamos: 

 Os receptores da imunidade inata e as vias de sinalização celular envolvidas 

na ativação de macrófagos por TsV e Ts1; 

 A sinalização celular envolvida na produção de citocinas e mediadores 

lipídicos; 

 A ativação das vias inflamatórias (NF-κB e MAPKs). 

 

4.3.1. TsV e Ts1 induzem a produção de citocinas e mediadores lipídicos sem 

afetar a viabilidade celular 

Para investigar os efeitos de TsV sobre a viabilidade celular, macrófagos 

peritoneais foram obtidos de camundongos C57BL/6 e expostos à TsV durante  24 

h. As concentrações (25-150 μg/mL) de TsV utilizadas neste experimento não 

demonstraram efeitos citotóxicos (Fig. 14A). Nós também investigamos a injúria 

celular induzida por TsV e Ts1 pela quantidade de LDH liberada no sobrenadante de 

macrófagos. Nós observamos que a incubação de células por  24 h com TsV ou Ts1 

(50 μg/mL) não induziram ruptura da membrana, ao contrário do controle positivo, 

LDH do kit (Fig. 14B).  

 

Figura 14. TsV e Ts1 não afeta a viabilidade celular. (A) Macrófagos aderentes foram estimulados por 

24 h com TsV nas concentrações de 25-150 μg/mL, a 37 
o
C, 5% CO2. A viabilidade celular foi medida 

pelo ensaio de MTT. Cada coluna representa a média de n = 8 poços de dois experimentos 

independentes. (B) Macrófagos aderentes foram estimulados com TsV ou Ts1 por 24 h. Após este 

período, a ruptura da membrana foi determinada pela liberação de LDH. Os dados estão expressos 

como a média ±SEM (n = 8) de dois experimentos independentes. 
*
p < 0,001 comparado com RPMI, 

utilizando o teste one-way ANOVA.    
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Nosso próximo passo foi investigar a capacidade de TsV e Ts1 em induzir a 

produção de IL-6 e TNF-α pelo macrófagos peritoneais. Nós mostramos que após 24 

horas de estímulo com TsV e Ts1 ocorreu produção de IL-6 (Fig. 15A) e TNF-α (Fig. 

15B) pelos macrófagos peritoneais quando comparados ao controle. Curiosamente, 

observamos reduções significativas de IL-6 (Fig. 15C) ou TNF-α (Fig. 15D) em 

macrófagos estimulados com TsV ou Ts1 previamente aquecidas a  60 °C, e 

observou-se também a inibição total da produção destas citocinas quando TsV e Ts1 

foram pré-aquecidas a 95 °C. Em conjunto, esses resultados demonstram que a 

produção de citocinas induzidas por TsV ou Ts1 é dependente do reconhecimento 

da estrutura terciária por PRRs.  

Confirmamos ainda que a liberação de citocinas observada após a adição da 

peçonha nas culturas de células não foi devido à presença de LPS nas preparações 

(dados demonstrados na tabela 2 pelo teste de LAL). E na figura 16, nós não 

observamos alterações na produção de TNF-α quando utilizamos polimixina B no 

ensaio. 

 Mediadores lipídicos estão envolvidos na inflamação, na regulação da 

resposta imunológica e em várias funções biológicas homeostáticas (MURPHY & 

GIJON, 2007; HARIZI et al., 2008; HAEGGSTROM & FUNK, 2011; HIRATA & 

NARUMIYA, 2012). Para determinar se TsV e Ts1 também induzem a produção de 

PGE2 e LTB4 nos macrófagos peritoneais, quantificamos estes mediadores lipídicos 

nos sobrenadantes de cultura de células após 24 h de estimulação. Nós observamos 

que tanto TsV quanto Ts1 induzem aumento significativo de PGE2 e LTB4 no 

sobrenadante de macrófagos peritoneais (Figs. 17A e 17B, respectivamente). No 

entanto, TsV induziu aumento maior de PGE2 e LTB4 do que em relação ao Ts1, fato 

este que pode estar relacionado aos diferentes componentes do TsV. 
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Figura 15. A inativação de TsV ou Ts1 pelo pré-aquecimento reduziram a produção de IL-6 

e TNF-α em macrófagos peritoneais. (A e B) Macrófagos aderentes de camundongos 

C57Bl/6 (WT) foram estimulados com TsV ou Ts1 (50 μg/ml), e o sobrenadante foi coletado 

24 h após a incubação (37 oC a 5% CO2). A quantidade de IL-6 (A) e TNF-α (B) presente no 

sobrenadante foi quantificada por ELISA. Células não estimuladas foram usadas como 

controle (RPMI). Resultados são expressos como média ± SEM (n = 12 poços) de dois 

experimentos independentes. *p < 0,05 comparado com RPMI. (C e D) 50 μg/mL de TsV ou 

Ts1 foram fervidas ou não a 60 oC ou 95 oC e após 24 horas de estímulos, as citocinas 

foram quantificadas no sobrenadante por ELISA. Os dados estão expressos como a média 

±SEM (n = 8) de dois experimentos independentes. *p < 0,001 comparado com RPMI; #p < 

0,001 comparado com TsV à temperatura ambiente (TA) e &p < 0,001 comparado com Ts1 à 

TA, utilizando o teste one-way ANOVA. 
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Figure 16. A liberação de TNF-α comprova a ausência de LPS no TsV. Macrófagos 

peritoneais de camundongos C57Bl/6 foram pré-incubados com ou sem polimixina B e, 

estimulados com TsV (50 μg/mL) ou LPS (1 μg/mL). Após 24 h, a quantidade de TNF-α 

no sobrenadante foi determinada por ELISA. Resultados expressos como média ± SEM 

de dois experimentos independentes (n = 12 poços). 
*
p < 0,001 comparado com RPMI 

(linha tracejada), utilizando o teste one-way ANOVA.  

 

 

Figura 17. TsV e Ts1 induzem  liberação de PGE2 e LTB4 em macrófagos peritoneais. 

Macrófagos aderentes de camundongos C57Bl/6 (WT) foram estimulados com TsV ou 

Ts1 (50 μg/ml), e o sobrenadante foi coletado 24 h após a incubação (37 
o
C a 5% CO2). 

A quantidade de PGE2 (A) e LTB4 (B) presente no sobrenadante foi quantificada por 

ELISA. Células não estimuladas foram usadas como controle (RPMI). Resultados 

expressos como média ± SEM (n = 12 poços) de dois experimentos diferentes. 
*
p < 0,05 

comparado com RPMI, utilizando o teste one-way ANOVA. 

 

 4.3.2. O reconhecimento de TsV e Ts1 pelos macrófagos ocorre através de 

TLR2, TLR4 e CD14 

Devido ao aumento da produção de mediadores inflamatórios, tais como, 

TNF-α, IL-6, PGE2 e LTB4, quando as células foram estimuladas com TsV e Ts1, 
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nosso próximo passo, foi avaliar a expressão de genes para PRRs, moléculas 

adaptadoras e enzimas envolvidas no metabolismo do AA. Para este estudo, os 

macrófagos foram estimulados com ou sem TsV ou Ts1 durante 4 h. A análise dos 

macrófagos realizada por qRT-PCR revelou que a estimulação por TsV aumenta a 

expressão gênica de receptores (Tlr2 e Cd14), molécula adaptadora (MyD88) e de 

COX-2 (Ptgs2) sem afetar a expressão de Tlr4, de proteína de ativação da 5-LO 

(Alox5ap), de receptor para LTB4 (Ltb4r1) ou da enzima que participa da síntese de 

PGE2 (Ptges2). Além disso, Ts1 aumentou a expressão dos genes Cd14 e Ptgs2 

sem afetar a expressão gênica de Tlr2, Tlr4, Myd88, Alox5ap, Ltb4r1 e Ptges2, 

embora este aumento da expressão foi menor do que à expressão induzida por TsV 

(Fig. 18). 

 

Figura 18. TsV e Ts1 aumentam a expressão gênica de Tlr2, Cd14, Myd88 e Ptgs2 em 

macrófagos peritoneais. Macrófagos aderentes de camundongos C57Bl/6 (WT) foram 

incubados com TsV ou Ts1 (50 μg/ml) por 4 h. Macrófagos não estimulados foram usados 

como controle. As células foram lisadas e o RNA total foi extraído. qRT-PCR foi usado para 

determinar a expressão relativa de genes ligados à transcrição de enzimas e receptores do 

metabolismo lipídico, de TLRs e da proteína adaptadora. Os resultados foram normalizados 

pela expressão de genes de referência Actb, Gapdh e Tbp. O método ∆∆Ct foi usado para 

analisar os dados de qRT-PCR. *p < 0,05 (one-way ANOVA). Os resultados estão 

apresentados como quantidade relativa dos genes de dois experimentos independentes.  
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  Sabendo que TsV induziu a liberação de IL-6 e TNF-α e a expressão gênica 

de Tlr, Cd14 e Myd88 em macrófagos peritoneais, nosso próximo passo foi verificar 

se os receptores TLR2, TLR4 e CD14 estavam envolvidos no reconhecimento de 

TsV e Ts1. Inicialmente, observamos que após 30 min ou 24 h a produção de IL-6 

(Fig. 19A) e TNF-α (Fig. 19B) induzida por TsV (50 μg/mL) foi significativamente 

menor quando foram utilizados macrófagos peritoneais de camundongos deficientes 

para TLR2, TLR4 ou CD14, em comparação com células de camundongos selvagem 

(C57Bl/6). Similarmente, os macrófagos peritoneais obtidos de camundongos TLR2-/-

, CD14-/- ou TLR4-/- estimulados com Ts1 (50 μg/mL) por 24 h produziram menos   

IL-6 (Fig. 19C) e TNF-α (Fig. 19D) do que os macrófagos obtidos de camundongos 

controles C57BL/6. Em conjunto, estes dados indicam que a liberação de citocinas 

inflamatórias induzida por TsV é dependente de TLR4, TLR2 e CD14, e sugerem 

que Ts1 é o principal componente envolvido na indução de citocinas por TsV. 

 Diante dos nossos resultados, nosso próximo passo foi determinar se a 

liberação de PGE2 e LTB4 induzida por TsV ou Ts1 é dependente dos mesmos 

receptores que estão envolvidos na produção de citocinas. Quando comparamos 

com o controle (RPMI), observamos aumento tanto da produção de PGE2 quanto de 

LTB4 por macrófagos peritoneais estimulados com TsV ou Ts1 por 24 h (Fig. 17). 

Nas figuras 19E e 19G, a produção de PGE2 em resposta ao TsV ou Ts1, 

respectivamente, foi dependente de TLR4 e CD14. Notavelmente, a produção de 

PGE2 por macrófagos deficientes de TLR2 foi maior do que aquela observada em 

macrófagos peritoneais de camundongos C57Bl/6 (Figs. 19E e 19G), fato que 

sugere o envolvimento de TLR2 na regulação da produção de PGE2 (ref). Em 

contraste, a produção de LTB4 induzida por TsV foi parcialmente dependente de 

TLR2 e TLR4 (Fig. 19F). Por outro lado, a liberação de LTB4 induzida por Ts1 foi 

independente de TLR2 e TLR4, indicando que outros componentes do TsV, mas não 

Ts1, ativam a produção de LTB4 por macrófagos de maneira dependente de TLR2 e 

TLR4. Além disso, a alta concentração de LTB4 detectada nos sobrenadantes de 

macrófagos CD14-/- indica que este receptor pode estar envolvido na regulação 

negativa da produção de LTB4 em resposta ao TsV e Ts1. 
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Figura 19. TLR4, TLR2 e CD14 reconhecem TsV e Ts1 e regulam a produção de IL-6, TNF-

α, PGE2 e LTB4. Macrófagos peritoneais de camundongos C57Bl/6 (WT) ou de 

camundongos TLR2-/-, TLR4-/- e CD14-/- foram estimulados com TsV (50 μg/ml) (A, B) por 30 

min ou 24 h (E, F); ou com Ts1 (50 μg/ml) (C, D, G e H) por 24 h, a 37 oC, 5% CO2. A 

concentração de IL-6 (A, C), TNF-α (B, D), PGE2 (E, G) e LTB4 (F, H) no sobrenadante de 

cultura foi determinada por ELISA. Resultados expressos como média ± SEM (n = 12) de 

três experimentos diferentes.*p < 0,05 comparado com C57Bl/6, utilizando o teste one-way 

ANOVA. 
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4.3.3. Ativação da via de sinalização celular após o reconhecimento por TsV 

As vias das MAPKs p38, ERK1/2 e JNK1/2 são ativadas pelos TLRs 

específicos (HU et al., 2007) ou ligantes (MACKICHAN & DEFRANCO, 1999), e 

induzem a expressão de genes de citocinas inflamatórias e mediadores lipídicos 

(LIN et al., 2013). Para identificar a via de sinalização envolvida na ativação celular 

induzida por TsV, nós incubamos os macrófagos peritoneais obtidos de 

camundongos C57BL/6 com TsV (50 μg/mL) por diferentes períodos. O tratamento 

das células com TsV resultou na fosforilação de p38 e ERK1/2, mas não alterou o 

estado de fosforilação de JNK1/2 (Fig. 20). 

Já é conhecido que após a ligação dos estímulos em TLRs, há a ativação de 

NF-κB para que ocorra a produção de mediadores inflamatórios em monócitos e 

macrófagos (KARIN & BEN-NERIAH, 2000). Assim, nós analisamos as proteínas 

envolvidas nas vias de sinalização ativadas por TsV que induzem a produção de IL-

6, TNF-α, PGE2 e LTB4. Observamos que a estimulação de macrófagos de animais 

da linhagem C57Bl/6 com TsV (50 μg/mL), resultou no aumento da fosforilação de 

IκB-α (Fig. 21A), NF-κB (Fig. 21B) e de c-Jun (fator de transcrição da via das 

MAPKs) (Fig. 21C). Estes dados indicam que o TsV induz a fosforilação de proteínas 

que estão envolvidas na ativação das vias pró-inflamatórias MAPKs e NF-κB. 
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Figura 20: p38 e ERK1/2 estão envolvidas na ativação de macrófagos induzida por TsV. A 

expressão de p38 (A), ERK1/2 (B) e JNK1/2 (C) foram determinadas por CBA flex em 

macrófagos peritoneais obtidos de camundongos C57Bl/6 e estimuladas com TsV (50 μg/ml) 

por 10, 30, 60 ou 120 min. Células não estimuladas foram usadas como controle (RPMI). Os 

dados estão expressos como a quantidade relativa da proteína pelo controle do 

experimento. *p < 0,05 comparado com o meio (linha tracejada), utilizando o teste one-way 

ANOVA. Resultados expressos como média ± SEM (n = 6), de dois experimentos 

independentes. 
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Figura 21: TsV induz a fosforilação de NF-κB, IκBα e c-Jun em macrófagos. Macrófagos 

peritoneais obtidos de camundongos C57Bl/6 foram estimulados com TsV (50 μg/ml) por 10 

min, 2 e 24 h a 37 oC, 5% CO2. Células não estimuladas foram usadas como controle 

(RPMI). A quantidade de proteína fosforilada p-IκBα (A), p-NF-κB (B) e p-c-Jun (C) foi 

determinada usando o kit PathScan como descrito em Materiais e Métodos. Os resultados 

estão expressos como a porcentagem da quantidade relativa de proteína e normalizados 

pelo controle positivo (100%) do kit (linha tracejada). *p < 0,05 comparado com RPMI, 

utilizando o teste one-way ANOVA. Os valores estão expressos como média ± SEM (n = 4) 

de dois experimentos independentes. 
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Nosso próximo objetivo foi determinar se a ativação das vias inflamatórias de 

NF-κB e c-Jun induzida por TsV era dependente de TLR2, TLR4 ou da molécula 

adaptadora MyD88. TsV induziu a fosforilação de NF-κB e IκBα em macrófagos 

peritoneais de animais da linhagem C57BL/6. No entanto, a quantidade de NF-κB 

(Fig. 22A) e IκBα (Fig. 22B) fosforilada em macrófagos peritoneais obtidos de 

camundongos deficientes de TLR2 e TLR4 foram menores do que quando 

observada em macrófagos de animais da linhagem C57Bl/6. Entretanto, o aumento 

da fosforilação de c-Jun inicial foi observada em macrófagos peritoneais obtidos de 

TLR2-/- estimulados com TsV, mas o mesmo não ocorreu com células de 

camundongos TLR4-/- (Fig. 22C). Estes resultados demonstraram que a ativação de 

NF-κB induzida por TsV requer TLR2/TLR4, ao passo que a fosforilação de c-Jun é 

dependente apenas de TLR4.  

A molécula adaptadora MyD88 forma complexos com múltiplas moléculas, 

incluindo IRF5, IRAK4, TRAF6, para ativar NF-κB e MAPKs (HARDIMAN et al., 

1996; TAKEDA & AKIRA, 2004; AKIRA, 2006). Neste estudo, nós investigamos se a 

molécula adaptadora MyD88 estaria envolvida na sinalização induzida por TsV. A 

fosforilação de NF-κB (Fig. 22D) e IκBα (Fig. 22E) em macrófagos peritoneais de 

camundongos MyD88-/- foi menor do que a fosforilação dos macrófagos da linhagem 

C57BL/6, após 10 e 120 minutos de estimulação. Porém, observamos que a 

fosforilação de c-Jun foi aumentada após 10 minutos de estimulação com TsV nas 

células deficientes de MyD88, mas que não houve alteração aos 120 min (Fig. 22F). 

Para confirmar nossos resultados, utilizamos outro método para demonstrar a 

participação dos receptores TLR4 e TLR2 na ativação de NF-κB. Utilizamos um 

antagonista para TLR4 e um bloqueador para o receptor TLR2, respectivamente, 

LPS-RS e TLR2 anti-mTLR2-IgG. Para isso, usamos uma linhagem de células RAW-

Blue, a qual secreta um gene repórter, SEAP, que é integrado no DNA celular e 

induzido pela ativação do NF-κB. Observamos que o LPS-RS e anti-mTLR2-IgG 

inibiu a secreção de SEAP em comparação com as células tratadas apenas com 

TsV ou Ts1 (Fig. 23). LPS, um agonista de TLR4 que ativa a via NF-κB, foi usado 

como controle positivo. 
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Figura 22: TsV induz ativação de  NF-κB  dependente de TLR2- e TLR4- / MyD88, e de   AP-1, 

dependente de TLR4. Macrófagos peritoneais C57Bl/6 (WT), TLR2-/-, TLR4-/- e  MyD88-/- foram 

estimulados com TsV (50 μg/ml) por 10 ou 120 min a 37 oC, 5% CO2. A quantidade de proteína 

fosforilada p-NF-κB (A, D), p-IκBα (B, E) e p-c-Jun (C, F) foi determinada usando o kit PathScan 

como descrito em Materiais e Métodos. Os resultados estão expressos como a porcentagem da 

quantidade relativa de proteína e normalizados pelo controle positivo do kit (100%) (linha 

tracejada). *p < 0,05 comparado com C57Bl/6, utilizando o teste one-way ANOVA. Os valores 

estão expressos como média ± SEM (n = 4) de dois experimentos independentes. 
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Figura 23: Ativação de NF-κB por TsV e Ts1 em células RAW-Blue™ é dependente de 

TLR2 e TLR4. Estas células são derivadas de macrófagos RAW 264.7 e contém um gene 

repórter constitutivo induzido pelo NF-κB e integrado no DNA.  As células RAW-Blue foram 

pré-incubadas com (A) anti-mTLR2-IgG (100 ng/ml) ou (B) LPS-RS (10 ng/ml) por 30 min. 

Após este período, LPS (0,5 μg/ml) ou 50 μg/ml de TsV ou Ts1 foram adicionados à cultura, 

por 24 h. O substrato QUANTI-Blue™ foi usado para medir a secreção da fosfatase alcalina 

embrionária (SEAP) em 650 nm com o leitor de ELISA. *p < 0,05 comparado com as células 

não estimuladas (linha tracejada), utilizando o teste one-way ANOVA. Os valores estão 

expressos como media ± SEM (n = 12) de três experimentos independentes. 

 

4.3.4. Os receptores envolvidos na sinalização intracelular induzida por Ts1 

são semelhantes aos receptores ativados por TsV 

Nosso próximo passo foi determinar se a sinalização intracelular induzida por 

Ts1 seria semelhante à do TsV. Macrófagos peritoneais de camundongos C57Bl/6, 

TLR2-/- e TLR4-/- foram estimulados in vitro com Ts1 (50 μg/mL) durante 10 ou 120 

min. Nós observamos aumento de p-NF-κB (Fig. 24A), p-IκBα (Fig. 24B) e p-c-Jun 

(Fig. 24C) em macrófagos peritoneais de C57Bl/6 e diminuição da fosforilação de  

NF-κB e IκBα nos macrófagos TLR2-/- e TLR4-/- (Figs. 24A e 24B, respectivamente). 

Similar ao que foi observado com TsV, nós também detectamos aumento da 

fosforilação de c-Jun em macrófagos TLR2-/- e TLR4-/- estimulados com Ts1 quando 

comparado com os macrófagos dos animais da linhagem C57Bl/6 (Fig. 24C). Em 

macrófagos peritoneais MyD88-/- que foram estimulados com Ts1 (50 μg/mL) durante 

10 minutos ocorreu diminuição da fosforilação de NF-κB (Fig. 24D) e IκBα (Fig. 24E) 

quando comparados com os macrófagos estimulados da linhagem C57Bl/6. No 

entanto, a fosforilação de c-Jun nos macrófagos WT e nos deficientes de MyD88 foi 

semelhante (Fig. 24F). Em conjunto, os nossos dados indicam que TsV e Ts1 são 

agonistas de TLR2, TLR4 ou CD14, e que desencadeiam as vias de sinalização 
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intracelular, resultando na fosforilação de NF-κB dependente de MyD88 e ativação 

de c-Jun independente de MyD88. 
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Figura 24: Ts1 induz ativação de NF-κB dependente de TLR2- e TLR4- / MyD88, e ativação de 

AP-1, independente de TLR2- e TLR4- / MyD88. Macrófagos peritoneais de camundongos 

C57Bl/6 (WT), TLR2-/-, TLR4-/- e MyD88-/- foram estimulados com Ts1 (50 μg/ml) por 10 ou 120 

min a 37 oC, 5% CO2. A quantidade de proteína fosforilada p-NF-κB (A, D), p-IκBα (B, E ) e p-c-

Jun (C, F) foi determinada usando o kit PathScan como descrito em Material e Métodos. Os 

resultados estão expressos como a porcentagem da quantidade relativa de proteína e 

normalizados pelo controle positivo do kit (100%) (linha tracejada). *p < 0,05 comparado com 

C57Bl/6, utilizando o teste one-way ANOVA. Os valores estão expressos como média ± SEM  

(n = 4) de dois experimentos independentes. 
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Discussão 

 

Danos celulares são fundamentais para o início da resposta imune inata e à 

preservação da integridade do hospedeiro. As células responsáveis pelo 

reconhecimento de PAMPs e DAMPs expressam PRRs, levando à liberação de 

mediadores inflamatórios (KUMAR et al., 2011; KOLLI et al., 2013). No entanto, 

estudos sobre o reconhecimento de peçonha de escorpião e de suas toxinas e sua 

influência na resposta imune inata após o envenenamento são escassos. Nesta 

etapa, identificamos TLR2, TLR4 e CD14 como os receptores que detectam TsV e 

seu principal componente, a toxina Ts1. Também demonstramos que o 

reconhecimento de TsV e Ts1 por PRRs são dependentes da estrutura terciária de 

TsV e Ts1 e independentes de agentes patogénicos ou danos celulares-derivado de 

produtos. Por isso, propusemos o termo VAMP (Padrões Moleculares Associados a 

Venenos) para referir-se às moléculas que são injetadas no hospedeiro por picadas e 

reconhecidas por PRRs, resultando em inflamação. Além disso, demonstramos que 

após o reconhecimento de TsV e Ts1 por PRRs, ocorre a sinalização por via 

dependente ou independente de MyD88, responsáveis pela ativação de NF-kB e AP-1 

e pela liberação de TNF-α, IL-6, PGE2 e LTB4. 

Os macrófagos desempenham um papel-chave na inflamação (MURRAY & 

WYNN, 2011). Estas células expressam PRRs que reconhecem DAMPs e PAMPs e 

liberam citocinas e mediadores lipídicos (MURRAY & WYNN, 2011; YANG et al., 

2013). No presente estudo, foi demonstrado que TsV e Ts1 interagiram com PRRs 

presentes em macrófagos murinos, estimulando a produção de citocinas inflamatórias 

e mediadores lipídicos, independente de morte celular. Nós também demonstramos, 

pela primeira vez, que TsV e Ts1 induziram a liberação de TNF-α e IL-6 através do 

reconhecimento por TLR2, TLR4 e CD14. Os dados da literatura demonstraram que o 

TLR2 e TLR4 podem funcionar como receptores de LPS, e que a co-expressão de 

membrana do CD14 com TLR4 pode preferencialmente melhorar a capacidade de 

TLR4 na resposta ao LPS. Uma explicação adicional para estas diferenças pode ser a 

recente descoberta de que a proteína adicional, DM-2, é necessária para conferir a 

capacidade de resposta ao LPS em células que expressam TLR4 (SHIMAZU et al., 

1999). Além disso, o TLR2 reconhece componentes bacterianos, tais como  

peptidoglicano (PGN), lipoproteína bacteriana (Pam3CSK4), lipoproteína de 

micoplasma (Malp2), lipoarabinomanana (LAM), e âncoras de glicosilfosfadilinositol 
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(GPI) derivados de protozoário parasitas (MEANS et al., 1999; TAKEUCHI et al., 

1999; CAMPOS et al., 2001). Por conseguinte, nossos resultados sugeriram que o 

TLR2 e TLR4 são importantes para iniciar a inflamação que ocorre durante o 

envenenamento, e CD14 ajuda a melhorar a capacidade de resposta. No entanto, os 

detalhes da via de ativação celular subseqüente ainda requerem elucidação. 

Os nossos resultados também demonstraram que a produção de PGE2 através 

da estimulação com  TsV ou Ts1 foi dependente de TLR4 e CD14, mas independente 

de TLR2, semelhante ao que foi reportado para os macrófagos estimulados com LPS 

(WEINLICH et al., 2008). No entanto, a produção de LTB4 após a estimulação com 

TsV foi dependente de TLR2 e TLR4 , mas independente de CD14. Em conjunto, os  

resultados sugerem que na ausência de TLR2, a ativação de COX-2 está aumentada 

e que CD14 regula a produção de LTB4 negativamente. A natureza da ligação entre a 

peçonha e CD14 ou qualquer outro receptor ainda não é conhecido e deve ser 

investigado. 

Outro objetivo desta etapa foi identificar a via de sinalização desencadeada por 

TsV após reconhecimento por TLR2, TLR4 e CD14. A ativação de NF-κB é essencial 

para a coordenação das respostas imune inata e adaptativa, incluindo a produção de 

mediadores pró-inflamatórios (LI & VERMA, 2002; MANCUSO et al., 2002). Os dados 

do presente estudo indicaram que TsV e Ts1 induziram a fosforilação das proteínas  

NF-κB e IκBα. Estes resultados foram consistentes com um estudo anterior, o qual 

demonstrou que após a estimulação de LPS, a proteína IκB foi fosforilada e 

degradada, permitindo a translocação do NF-κB para o núcleo, ativando a transcrição 

de genes alvos (GUHA & MACKMAN, 2001). Além disso, demonstramos que a 

ativação de MAPKs (ERK1/2 e p38) em macrófagos estimulados com TsV contribuiu 

para a produção de citocinas inflamatórias. Estudos anteriores demonstraram que o 

veneno de abelha e o seu principal componente, melitina, suprimiram a ativação de 

NF-κB induzida por LPS por bloquear a degradação de IκBα e a fosforilação de JNK 

(MOON et al., 2007). A ativação de NF-κB também pode ser regulada por quinases 

celulares, tais como as MAPKs (GUHA & MACKMAN, 2001), assim, a possibilidade 

de interferência entre estas vias durante a produção de citocinas inflamatórias 

induzida por TsV não pode ser excluída. 

Posteriormente, nós determinamos se a ativação de NF-κB e AP-1 mediada por 

TsV ocorre após o reconhecimento de TLR2 ou TLR4 e se a molécula adaptadora 

MyD88 desempenha papel neste processo. TLR2 freqüentemente forma 
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heterodímeros com TLR1 ou TLR6 para responder a diferentes ligantes (TAKEDA et 

al., 2004; TAKEDA & AKIRA, 2004; O'NEILL et al., 2013). TLR2 coopera com TLR6 

em resposta a Malp2 (GIRARD et al., 2003) e se associa com TLR1 para reconhecer 

Pam3CSK4 (OZINSKY et al., 2000). Está bem estabelecido que os TLRs podem 

reconhecer agentes infecciosos através dos PAMPs e desencadear respostas imunes 

antimicrobianas no hospedeiro (AKIRA, 2006). No entanto, novas evidências indicam 

que certas moléculas podem também ativar TLRs, como TLR2-MyD88, independente 

da ativação de TLR1 e TLR6 (YANG et al., 2008). Nós observamos que a ativação de 

NF-κB ocorreu de modo dependente de MyD88 como resultado da ativação de TLR2 

e TLR4, sugerindo que estes receptores são importantes na resposta ao TsV. 

Entretanto, a ativação da via AP-1 foi dependente de TLR4, mas pode ser dependente 

ou independente de TLR2 e MyD88 (CHEN et al., 2004; BURNS et al., 2010). 

Normalmente, TLR4 sinaliza através da molécula adaptadora, MyD88, resultando na 

produção de citocinas pró-inflamatórias (HORNG & MEDZHITOV, 2001; KAISHO et 

al., 2001; AKIRA, 2006; O'NEILL et al., 2013). O envolvimento de TRIF em eventos 

pró-inflamatórios tem sido reportado (YAMAMOTO et al., 2003; KRUMMEN et al., 

2010), e o seu papel na sinalização mediada por TsV não pode ser descartado. 

O presente estudo é o primeiro a demonstrar que TsV e Ts1 podem induzir a 

produção de mediadores inflamatórios, interagindo com TLR2 e CD14/TLR4. 

Demonstramos ainda que a fosforilação de NF-κB é dependente de TLR2- e 

TLR4/MyD88 e é provavelmente mediada por Ts1, o componente majoritário de TsV. 

Em contraste, a fosforilação de c-Jun é independente de TLR2/MyD88 e isto pode ser 

resultado de outros componentes do TsV. Embora, nós observamos aumento da 

fosforilação de c-Jun em macrófagos deficientes para TLR2 e TLR4 após estimulação 

com Ts1, os nossos resultados indicam que o reconhecimento de peçonha ocorre 

através de TLR2 e TLR4, resultando na ativação de NF-κB para gerar a produção de 

IL-6 e TNF-α. Nossos resultados não excluem a possibilidade de que a ativação de c-

Jun pode ser devido a outro receptor de membrana, o que merece uma investigação 

mais aprofundada. 

Estes resultados indicam que TsV sinaliza através de TLR2 e TLR4/CD14, 

ativando as vias de sinalização de NF-κB e MAPKs, que pode servir como alvos 

terapêuticos importantes para a prevenção dos efeitos deletérios que resultam da 

liberação intensa de mediadores inflamatórios sistêmico após o envenenamento com 

T. serrulatus. Como alternativa, apesar de uma série de tratamentos com anti-
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venenos, que normalmente tentam neutralizar a peçonha nociva, nossos resultados 

sugerem que antagonistas para TLRs podem ter potencial terapêutico benéfico após o 

envenenamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 E, por fim, fomos investigar a formação de CLs induzidos pelo TsV, uma vez 

que os CLs são organelas dinâmicas com papel-chave na síntese de mediadores 

lipídicos (BOZZA et al., 2007). 
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PARTE 4: Estudo da sinalização de CLs em macrófagos estimulados com TsV, 

bem como a produção de mediadores lipídicos.  

 

Para tanto avaliamos:                

 A formação de CLs; 

 A participação de mediadores secundários (PGE2 e LTB4) na formação de CLs; 

 A expressão de PPARγ; 

 O papel de PPARγ na formação de CLs e na produção de mediadores 

inflamatórios. 

 

4.4.1. TsV induz formação de CLs e produção de LTB4 e PGE2 em macrófagos 

estimulados 

Com base nos nossos resultados anteriores que 50 µg/mL de TsV não afetou 

a viabilidade dos macrófagos peritoneais, usamos esta concentração para os 

experimentos seguintes. Primeiro, avaliamos a capacidade de TsV em induzir a 

formação de CLs em macrófagos peritoneais. Como mostrado na figura 25A após 30 

min, 4 e 24 horas, o TsV induziu aumento na formação de CLs em macrófagos 

peritoneais quando comparado à células não estimuladas (controle). Sabe-se que os 

CLs são organelas especializadas envolvidas na compartimentalização e 

amplificação da síntese de eicosanóides (BOZZA & VIOLA, 2010). Assim, nós 

investigamos se o aumento do número de CLs em macrófagos estimulados com TsV 

poderia aumentar a produção de PGE2 e LTB4. O aumento no número de CLs em 

macrófagos estimulados com TsV (50 µg/mL) após 30 min, 4 e 24 h se correlacionou 

com o aumento na produção de  LTB4 e PGE2 liberados pelas células após 

estimulação com o ionóforo de cálcio A23187 (Figs. 25B e 25C, respectivamente). 

Estes resultados sugerem que durante o envenenamento, os CLs são importantes 

sítios de geração de eicosanóides.  
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Figura 25. TsV induz formação de CLs e produção de PGE2 e LTB4. Macrófagos aderentes 

de animais C57Bl/6 foram estimulados com TsV (50 µg/mL) por 30 min, 4 e 24 h, a 37 oC, 

5% CO2. Células não estimuladas foram usadas como controle. Após os diferentes períodos, 

as células foram coradas com tetróxido de ósmio e os CLs foram contados em microscópio 

óptico de campo claro (A) ou as células foram estimuladas por 15 mim com ionóforo de 

cálcio A23187 (0,5 µM) para quantificação de LTB4 (B) e PGE2 (C) por ELISA. * p < 0,05 

comparada com o controle, utilizando o teste one-way ANOVA. Os valores estão expressos 

como média ± SEM (n = 8) de 2 experimentos independentes. 

  

4.4.2. TsV induz formação de CLs através de TLR2, TLR4 e PPARγ  

O nosso grupo demonstrou que β-glucana da parede celular do H. capsulatum 

induz formação de CLs através de TLR2 (SORGI et al., 2009). Os nossos resultados 

da Parte 3 demonstraram que TsV regulou a expressão do gene Tlr2, e que a 

produção de PGE2 e LTB4 foi parcialmente dependente de TLR2 e TLR4. Para 

confirmar a participação de TLR2 e TLR4 na formação CLs, macrófagos aderentes 

de camundongos C57Bl/6, TLR2-/- e TLR4-/- foram estimulados com TsV (50 µg/mL) 

durante 30 min, 4 e 24 h. Comparado com os macrófagos de animais C57Bl/6, nós 

observamos diminuição na formação de CLs quando macrófagos provenientes de 

TLR2-/- foram estimulados com TsV por todo período estudado (Fig. 26A). Enquanto 
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que os macrófagos de animais TLR4-/- diminuíram a formação de CLs após 30 min e 

4 h de estímulo com TsV  (Fig. 26A). Além disso, recentemente, dados da literatura 

demonstraram que a formação de CLs, pela infecção por BCG derivado de M. bovis, 

é via dependente TLR2 e PPAR-γ (ALMEIDA et al., 2014). Então, nosso próximo 

passo foi avaliar a expressão gênica do receptor endógeno Pparg. Para este 

experimento, os macrófagos peritoneais da linhagem C57Bl/6 foram cultivados com 

ou sem TsV por 30 min, 4 e 24 h. A análise da expressão gênica revelou que a 

estimulação por TsV promove a expressão de Pparg após 4 e 24 h de estímulo 

(Figura 26B). E, para investigar a participação deste fator de transcrição na 

sinalização de CLs induzida por TsV, as células aderentes foram pré-tratadas com 

antagonista de PPARγ (GW9662) por 30 min e estimuladas com TsV (50 µg/mL) por 

4 e 24 h. Nós observamos que após o pré-tratamento dos macrófagos com GW, a 

formação de CLs foi menor do que a dos macrófagos apenas estimulados com TsV 

(Fig. 26C). Em conjunto, esses resultados indicaram que TLR2, TLR4 e PPARγ 

regularam a formação de CLs em macrófagos estimulados com TsV. 
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Figura 26. TsV aumenta a expressão de Pparg, e a formação de CLs é dependente de 

TLR4, TLR2 e PPARγ em macrófagos estimulados. (A) Macrófagos peritoneais de animais 

C57Bl/6 (WT), TLR2-/- e TLR4-/- foram estimulados com TsV (50 μg/ml) por 30 min, 4 e 24 h, 

a 5% CO2, 37 C. Os CLs foram corados com tetróxido de ósmio e contados. Os valores 

estão expressos como média ± SEM (n = 6) de 2 experimentos independentes. * p < 0,05 

comparado com meio. (B) Macrófagos de animais C57Bl/6 foram estimulados com TsV (50 

µg/mL) por 30 min, 4 e 24 h. Células não-estimuladas foram usadas como controle. As 

células foram lisadas e o RNA total foi extraído. qRT-PCR foi usada para determinar a 

expressão relativa de Pparg. Os resultados foram normalizados pela a expressão de genes 

de referência Actb e Gapdh. O método ∆∆Ct foi usado para analisar os dados de qRT-PCR. 

Os resultados estão apresentados como quantidade relativa dos genes de dois 

experimentos independentes. * p < 0,05 comparado com o meio. (C) Macrófagos aderentes 

de animais C57Bl/6 (WT) foram pré-tratados ou não com GW9662 por 30 min. Após, as 

células foram estimuladas com (50 μg/ml) por 4 e 24 h, a 5% CO2, 37 C. Células não 

estimuladas foram usadas como controle. Os CLs foram corados com tetróxido de ósmio e 

contados. Os valores estão expressos como média ± SEM (n = 6) de 2 experimentos 

independentes. * p < 0,05 comparado com meio, utilizando o teste one-way ANOVA. 
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4.4.3. A produção de LTB4 e PGE2 é dependente de PPARγ em macrófagos 

estimulados com TsV 

 Visto que a formação de CLs é regulada por PPARγ, nosso último 

experimento foi investigar o papel de PPARγ na produção de mediadores lipídicos. A 

produção de LTB4 e PGE2 após estimulação com ionóforo de cálcio A23187, 

induzida por TsV, foi menor quando os macrófagos foram pré-tratados com o inibidor 

de PPARγ  (Figs. 27A e 27B, respectivamente). Por outro lado, a produção de 

mediadores inflamatórios protéicos, como IL-6, IL-1β e KC, induzida pelo TsV, não 

foi dependente de PPARγ (Figs. 27C, 27D e 27E, respectivamente). Estes 

resultados em conjunto, mostraram que a sinalização por PPARγ após 

reconhecimento do TsV induziu a formação de CLs e a produção de PGE2 e LTB4. 

 

Figura 27. A produção de LTB4 e PGE2 é dependente da sinalização por PPARγ. Macrófagos 

aderentes de animais C57Bl/6 (WT) foram pré-tratados ou não com GW9662 por 30 min antes 

da estimulação das células com TsV (50 μg/ml) por 4 e 24 h, a 5% CO2, 37 C. As células não 

estimuladas foram usadas como controle. Após estes períodos, as células foram estimuladas por 

15 mim com ionóforo de cálcio A23187 (0,5 µM) para quantificação de LTB4 (A) e PGE2 (B) por 

ELISA. Células aderentes também foram estimuladas com TsV por 24 h, e a produção de IL-6 

(C), IL-1β (D) e KC (E) foi quantificada.
 *
 p < 0,05 comparada com o controle, utilizando o teste 

one-way ANOVA.  
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Discussão 

Na seção de resultados da parte 2 e 3, nós demonstramos, que o LTB4 e 

PGE2 são mediadores inflamatórios importantes produzidos na cavidade peritoneal 

de camundongos após a injeção i.p. de Ts2 ou Ts6, e que também são produzidos 

por macrófagos estimulados, in vitro, com TsV. Na literatura, está bem estabelecido 

o papel dos CLs na síntese de eicosanóides (MELO et al., 2011), e recentemente, foi 

demonstrado o papel de PPARγ na regulação de metabolismo lipídico, na formação 

de CLs e na resposta imune por infecção de Mycobacterium (ALMEIDA et al., 2009; 

RAJARAM et al., 2010; ALMEIDA et al., 2012; DE MATTOS et al., 2012; MAHAJAN 

et al., 2012). Entretanto, o mecanismo de formação de CLs e o papel destas 

organelas como fonte produtora de mediadores lipídicos pelo TsV, não foi 

mencionado até o momento. Nosso estudo revelou que a formação de CLs induzida 

por TsV foi importante para a produção de LTB4 e PGE2 após estimulação com 

ionóforo de cálcio. Também demonstramos que ocorreu ativação de PPARγ após 

reconhecimento do TsV por TLR2 e TLR4, e que esta ativação foi importante para a 

formação CLs, assim como para a geração de PGE2 e LTB4. 

O papel dos macrófagos, como elementos-chave na resposta inata tem sido 

extensivamente revisado (MURRAY & WYNN, 2011), e os CLs formados nestas 

células têm sido associados como regulador da síntese de mediadores em doenças 

inflamatórias e infecciosas (ALMEIDA et al., 2009; SORGI et al., 2009; ALMEIDA et 

al., 2014). Nosso grupo demonstrou que o TLR2 está associado com a formação de 

CLs induzida por H. capsulatum (SORGI et al., 2009). Além disso, a formação de 

CLs, em macrófagos estimulados com LPS, ocorreu através de mecanismo 

dependente de TLR4 (PACHECO et al., 2002). Nós demonstramos que os 

mediadores inflamatórios são liberados como resultado do reconhecimento de 

VAMP por PRRs. Assim, investigamos o papel de PRRs na formação de CLs 

induzida pelo TsV. Nós observamos diminuição na formação de CLs em macrófagos 

deficientes para TLR4 e TLR2, indicando importante papel destes receptores na via 

de síntese de CLs. Assim, pode-se especular que a formação de CLs induzida por 

TsV ocorreu através de dois mecanismos diferentes, (1) interação direta entre a 

peçonha e os receptores de células, ou (2) mecanismos indiretos mediados por 

produção de citocinas e quimiocinas pelas células estimuladas com TsV. 

Notavelmente, os CLs podem funcionar não apenas como locais para síntese de 

mediadores lipídicos, mas também como organelas envolvidas na sinalização celular 
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(FUJIMOTO et al., 2004; LIU et al., 2004; WAN et al., 2007). Os CLs 

compartimentalizam proteínas envolvidas em diferentes classes, tais como, 

caveolina e as proteínas da família Rab (LIU et al., 2004; POL et al., 2004; MARTIN 

et al., 2005; WAN et al., 2007), proteínas kinases como a PI3K, MAPK e PKC (YU et 

al., 1998; YU et al., 2000; CHEN et al., 2002). 

Dados da literatura demonstraram que a formação de CLs são controlados 

por diferentes mecanismos. Ginnotti et al. (2013), demonstraram que a enzima 

Lys49 da fosfolipase A2, isolada da peçonha da serpente Bothrops asper, induziu a 

formação de CLs por vias que incluem PKC, PI3K, ERK1/2 e iPLA2, e nós também 

demonstramos que TsV ativou proteínas intracelulares como, ERK1/2 e p38 MAPKs 

e NF-κB para induzir a liberação de mediadores inflamatórios. Além da ativação de 

NF-κB pela via das MAPKs, a expressão de PPARγ é também dependente de 

sinalização específica. PPARγ pode funcionar como regulador chave da transcrição 

de diferenciação celular, inflamação e metabolismo lipídico em macrófagos e células 

dentríticas (SZATMARI & NAGY, 2008). Está bem estabelecido que o PPARγ é 

ativado em células enriquecidas com CLs, e que pode modular os processos 

associados com a formação de CLs em leucócitos durante a infecção por 

micobactéria intracelular (ALMEIDA et al., 2009). Os dados do presente estudo 

indicaram que os macrófagos pré-tratados com antagonista de PPARγ e estimulados 

com TsV inibiram a formação de CLs e a produção de PGE2 e LTB4. Estes 

resultados foram consistentes com um estudo anterior que demonstrou diminuição 

de CLs em macrófagos infectados in vitro com BCG derivado de M. bovis, após 

adição do antagonista de PPARγ (ALMEIDA et al., 2014). No entanto, os detalhes 

subseqüentes da ativação celular pelo TsV e a interação com PPARγ, ainda 

requerem mais estudos. 

De acordo com nossos dados, nós demonstramos que o reconhecimento de 

TsV por macrófagos via TLR4/TLR2 resulta na ativação de PPARγ e  NF-κB. A 

ativação de PPARγ por TsV induz a formação de CLs e produção de PGE2 e LTB4. 

Entretanto, em outros modelos, a formação de CLs é dependente de PPARγ, mas 

independente de NF-kB. Os autores demonstraram ainda que a ativação de PPARγ 

pode modular negativamente a atividade de NF-kB, inibindo a produção de citocinas 

pró-inflamatórias (Almeida et al., 2012). Em conclusão, estes resultados indicam que 

PPARγ pode ser um candidato alvo atraente para as estratégias de intervenção 

terapêutica, diminuindo as lesões causadas por T. serrulatus.  



    

 

“Não vim até aqui/ Pra desistir agora 

Entendo você/ Se você quiser ir embora 

Não vai ser a primeira vez   

Nas últimas 24 horas  

Mas eu não vim até aqui   

Pra desistir agora 

Minhas raízes estão no ar  

Minha casa é qualquer lugar  

Se depender de mim  

Eu vou até o fim ......”  

(Engenheiros do Hawaii) 
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 TsV, e suas toxinas Ts1 e Ts6 induzem a produção de NO, IL-6 e TNF-α por 

células J774.1, e estes mediadores podem ser potencializados pela presença de 

LPS; 

 Ts2 apresenta atividade anti-inflamatória, in vitro, pois induz a produção de IL-

10 e inibiu a liberação de NO, IL-6 e TNF-α, induzida pelo LPS; 

 

 In vivo, Ts2 e Ts6 induziram leucocitose com predominância de neutrófilos na 

cavidade peritoneal, bem como aumento de proteína total, LTB4, PGE2 e citocinas 

pro-inflamatórias; 

 O recrutamento celular induzido por Ts2 ou Ts6 é parcialmente dependente 

de PGs e LTs; 

 Ts2 tem papel regulador na resposta inflamatória, uma vez que estimulou a 

produção de IL-10 pelas células recrutadas para a cavidade peritoneal;  

 

 TsV e Ts1 são reconhecidos por TLR2, TLR4 e CD14 para produção de 

ciocinas e mediadores lipídicos; 

 TsV induz a ativação de NF-κB dependente de TLR2- e TLR4-/MyD88, e de c-

Jun dependente de TLR4 e independente de TLR4/MyD88; 

 Criamos o termo VAMP para referir aos padrões moleculares associados à 

veneno e que são reconhecidos por PRRs; 

 

 TsV induz a ativação de PPARγ via TLR4/TLR2; 

 A ativação de PPARγ por TsV induz a formação de CLs e produção de PGE2 

e LTB4. 
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Figura 28. Figura esquemática demonstrando o mecanismo de ação do TsV em 

macrófagos. O reconhecimento do TsV por TLR4/TLR2 resulta na ativação de (1) PPARγ, 

que  induz a formação de CLs, produção de mediadores lipídicos e também pode modular a 

produção de citocinas inflamatórias, e de (2)  NF-κB, que leva a produção de citocinas 

inflamatórias. Além disso, a sinalização pelo TsV pode ocorrer (a) dependente de MyD88 via 

reconhecimento por TLR4/TLR2, resultando na translocação do NF-κB ou (b) independente 

de MyD88 via reconhecimento por TLR4, resultando na ativação das MAPKs (ERK1/2 e 

p38) e expressão de c-Fos e Jun.  

 



 

 

 

“Valeu a pena, ê ê 

Valeu a pena, ê ê 

Sou pescador de ilusões 

Sou pescador de ilusões...” 

(O Rappa) 
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