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RESUMO 
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SOUZA SANTOS, M. Estudos da sinalização de mastócitos mediada por IgE: 
desenvolvimento de inibidores e efeito de níveis reduzidos de fosfatidilinositol 4,5-
bifosfato. 2012. 138f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 
Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012. 
 

As doenças alérgicas alcançaram proporções mundialmente epidêmicas. A ativação de 
receptores para IgE, FcεRI, em mastócitos, é o mecanismo chave para a iniciação e 
propagação das respostas patofisiológicas dos processos alérgicos. Após a interação destas 
células com um alérgeno, há a ativação de uma cascata de eventos de sinalização, a qual 
resulta na secreção de mediadores alérgicos pré-formados, através de um processo regulado 
de exocitose, além da síntese e secreção de mediadores lipídicos e citocinas.  Desta forma, a 
inibição da responsividade dos mastócitos, quando ativados por um alérgeno, representa uma 
via importante para o desenvolvimento de novos candidatos a fármacos com indicação anti-
alérgica. Neste sentido, este trabalho buscou, num primeiro momento, contribuir com a 
compreensão dos papéis desempenhados por um glicerofosfolipídeo de membrana, 
fosfatidilinositol 4,5-bifosfato (PtdIns(4,5)P2), em eventos de sinalização em mastócitos, 
mediados por IgE. Este trabalho permitiu destacar a importância de PtdIns(4,5)P2 como um 
regulador chave das respostas de Ca2+ e das alterações de morfologia de mastócitos 
estimulados por um alérgeno. Foi observado ainda que níveis reduzidos de PtdIns(4,5)P2 
determinaram a inibição do processo de endocitose de receptores FcεRI ativados, um evento 
crucial para a redução da transdução de sinais. Estes resultados não somente trazem um ganho 
de conhecimento acerca dos detalhes que orquestram os eventos de sinalização em mastócitos 
estimulados por um alérgeno, como também apontam que a regulação dos níveis de  
PtdIns(4,5)P2 pode certamente ser apontada como alvo para o desenvolvimento de novas 
moléculas inibidoras da ativação mastocitária. A segunda etapa deste trabalho teve como 
objetivo avaliar o potencial inibitório de alguns compostos de origem natural e sintética sobre 
a degranulação de mastócitos, evento em que mediadores alérgicos, como a histamina, são 
secretados, em resposta ao estímulo celular. Inicialmente, avaliou-se o efeito inibitório de um 
conjunto de arilcumarinas sintéticas, estruturalmente relacionadas, sobre a degranulação. Um 
número significativo de moléculas foram ativas e, dentre elas, algumas substituições junto à 
estrutura do anel 3-fenilcumarínico, como as hidroxilações das posições 6, 2’e 5’, puderam 
ser identificadas como importantes para o potencial bioativo. Finalmente, o trabalho 
apresentou uma molécula de origem natural, como um potente inibidor da degranulação de 
mastócitos e da secreção de citocinas. Trata-se da piridovericina, um metabólito secundário, 
isolado do fungo entomopatogênico Beauveria bassiana. Dessa forma, tanto as cumarinas, 
como a piridovericina podem ser apontadas como compostos de partida de grande potencial 
para o desenvolvimento de novos fármacos anti-alérgicos. 

 
Palavras-chave: mastócitos, fosfatidilinositol 4,5-bifosfato, degranulação. 
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SOUZA SANTOS, M. Study of IgE-mediated mast cell signaling: development of 
inhibitors and effect of reduced levels of phosphatidylinositol 4,5-biphosphate. 2012. 
138f. Thesis (Doctoral). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012. 
  

Allergic diseases have approached epidemic proportions worldwide. The activation of 
IgE receptors, FcεRI, from mast cells, is the key event for the initiation and propagation of 
pathophysiological responses involved in the allergic processes. The interaction between mast 
cells and allergens triggers a signaling cascade, which results in secretion of pre-formed 
allergic mediators, through regulated exocytosis, in addition to the synthesis and secretion of 
lipid mediators and cytokines. In this way, the inhibition of mast cell responsiveness, upon 
allergen stimulation, represents an important pathway for the development of new anti-
allergic drug candidates. Thus, the present work tried, firstly, to gain better insight of the roles 
played by phosphatidylinositol 4,5-biphosphate (PtdIns(4,5)P2) during IgE-mediated mast cell 
signaling. This work highlighted the importance of PtdIns(4,5)P2 as a key regulator of Ca2+ 
responses and mast cell morphological alteration, when activated by an allergen. It was 
observed that reduced levels of PtdIns(4,5)P2 determined the inhibition of activated FcεRI 
endocytosis, a crucial event for signal transduction termination. Those results not only 
improve the actual knowledge in mast cell signaling but also point out the regulation of 
PtsIns(4,5)P2 levels as a target to be pursued during the development of new inhibitors of mast 
cell activation. The second part of this work aimed to evaluate the capacity of both synthetic 
and natural compounds to inhibit mast cell degranulation, characterized by the release of 
granule-contained allergic mediators, such as histamine, upon cell stimulation. Initially, the 
inhibitory effect of a set of structurally related synthetic arylcoumarins was evaluated. A 
significant number of molecules were active, and a few substitutions within such molecules 
could be pointed as important for the biological activity, such as the hydroxylation of carbons 
6, 2’ e 5’ of the 3-phenylcoumarin ring. Lastly, this work presents a natural compound as a 
potent inhibitor of mast cell degranulation and cytokine secretion. The refered compound is 
pyridovericin, a secondary metabolite isolated from the entomophatogenic fungus Beauveria 

bassiana. Therefore, both the coumarin derivatives and pyridovericin can be regarded as lead 
compounds for the development of new anti-allergic drugs.  

 
Keywords: mast cell, phosphatidylinositol 4,5-biphosphate, degranulation. 
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LISTA DE FIGURAS 

Figura 1.  Síntese de IgE estimulada por um alérgeno. De forma resumida, células 
apresentadoras de antígeno (APC), por meio de moléculas MHC classe II (MHC 
II), levam à diferenciação de células T para TH2, as quais levam à produção de 
IL-4 e IL-13, necessárias para induzir a produção preferencial de IgE por células 
B. Adaptado de Holgate e Polosa, 2008. 
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Figura 2.  Estrutura polipeptídica do receptor da alta afinidade para IgE (FcεRI). A 
molécula de FcεRI é composta por 3 subunidades: uma cadeia α, que medeia a 
ligação com IgE, e três cadeias que contribuem para a sinalização intracelular,  
através de seus domínios ITAM, sendo uma cadeia β e um dímero de cadeias γ. 
Adaptado de Abbas et al., 2000. 
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Figura 3.  Esquema via de transdução de sinais em mastócitos. O intercruzamento de 
receptores FcεRI por um antígeno multivalente leva ao deslocamento dos 
receptores agregados para os lipid rafts, onde o receptor é fosforilado pela forma 
ativa de Lyn. O recrutamento para o receptor e ativação de Syk permite a 
fosforilação de LAT. LAT permite que a transdução de sinais seja divergida em 
cascatas que levarão à síntese e secreção de mediadores lipídicos e citocinas, 
através da ativação da via das MAP quinases, além de ativar a PLCγ, iniciando a 
via de sinalização para a degranulação mastocitária.  
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Figura 4. Estrutura de um fosfatidilinositol. Fosfatidilinositol é composto de um 
grupamento inositol como cabeça de grupo, ligado à duas cadeias de ácido graxo 
por um grupamento glicerol. 
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Figura 5.  Metabolismo de fosfoinositídeos. Reações metabólicas que levam à geração dos 
sete fosfoinositídeos, a partir de fosfatidilinositol (PtdIns). Reações indicadas por 
setas tracejadas foram apenas demonstradas in vitro. Adaptado de Di Paolo e De 
Camilli, 2006. 
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Figura 6.  Rotas metabólicas para a produção de PtdIns(4,5)P2. PtdIns(4,5)P2 pode ser 
produzido tanto via PtdIns(4)P como via PtsIns(5)P, embora a abundância de 
PtdIns(4)P em relação ao fosfoinisitídeo fosforilado na posição D-5 torne esta a 
primeira rota prevalente para a obtenção de PtdIns(4,5)P2. A seta tracejada destaca 
que a via de síntese de PtdIns(5)P ainda não foi firmemente estabelecida. 
Adaptado de Balla e Balla, 2006. 
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Figura 7. Quercetina inibe a degranulação mastocitária induzida por antígeno de forma 
dose-dependente. Células RBL foram tratadas com diferentes concentrações de 
quercetina, seguido de estímulo celular com antígeno (Ag, DNP-BSA, 0,4 
µg/mL). Alíquotas do sobrenadante celular foram incubadas com MUG 1,2 mM e 
a degranulação foi quantificada através de medidas de fluorescência da metil-
umbeliferona, produto da clivagem de MUG pela enzima β-hexosaminidase. 
Nesta curva representativa de três experimentos independentes, as barras de erro 
representam os desvio padrão para amostras em triplicata de um único 
experimento. Análise de One-way ANOVA, seguido pelo teste de Dunnett 
indicaram significância estatística de  *P<0,05 e ***P<0,001, em relação 
ao controle. 
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Figura 8.   Figura 8.  PAO e quercetina inibem rapidamente a mobilização de Ca2+ 
induzida por antígeno.  Células RBL, sensibilizadas com IgE anti-DNP e 
carregadas com Fluo-4, foram estimuladas com antígeno (Ag, DNP-BSA, 0,4 
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µg/mL) e posteriormente tratadas com PAO 1 µM, quercetina (Que) 10 µM e 
Gd3+ 1µM , como indicado. As identificações A e B indicam que os 
experimentos foram realizados separadamente.   

 
Figura 9.  PAO e quercetina inibem rapidamente a mobilização de Ca2+ induzida por 

tapsigargina.  Células RBL, carregadas com Fluo-4, foram estimuladas com 
tapsigargina (tap, 200 nM) e posteriormente tratadas com PAO 1 µM, quercetina 
(Que) 10 µM e Gd3+ 1 µM, como indicado. As identificações A e B indicam que 
os experimentos foram realizados separadamente.   
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Figura 10.  PAO e quercetina inibem rapidamente a mobilização de Ca2+ induzida por 
antígeno e tapsigargina.  Representação quantitativa da inibição das respostas 
de Ca2+ estimuladas por antígeno (Ag) e tapsigargina (tap),  na presença de 
quercetina (Qu) e PAO. Resultados expressam a quantificação de 3 
experimentos independentes e barras de erro representam o desvio padrão da 
média destes três experimentos. 
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Figura 11.  Quercetina inibe transientes de Ca2+ induzidos por antígeno.  Células RBL, 
carregadas com Fluo-4, foram estimuladas com antígeno (Ag, DNP-BSA, 0,4 
µg/mL), após pré-tratamento com quercetina 20 µM (Que). Curva representativa 
para experimento realizado em triplicata.  
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Figura 12.  Pequenas concentrações de quercetina não inibem a fosforilação de p72Syk e 
da subunidade β do receptor FcεRI. (A) Células RBL, sensibilizadas com IgE 
anti-DNP, foram tratadas com diferentes concentrações de quercetina e a 
fosforilação dos resíduos de tirosina de p72Syk  e FcεRI-β foi estimulada por 
antígeno. O lisado celular foi analisado por SDS-PAGE e immunobloting com 
anti-fosfotirosina. O controle de carregamento das amostras foi feito com 
marcação para β-actina. O blot ilustrado é representativo de três experimentos 
independentes. (B) Quantificação de três experimentos, onde barras de erro 
representam o desvio padrão da média. Análise estatística das médias por One-

way ANOVA, seguida do teste de Dunnett revelou ausência de significância 
estatística entre as amostras tratadas com quercetina e as amostras controle. 
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Figura 13.  Ondulamento da membrana plasmática e espalhamento celular, induzidos 
por antígenos, são inibidos por PAO e quercetina.  Células RBL, 
sensibilizadas com IgE anti-DNP, foram pré-tratadas com quercetina 
(Que) 20 µM, ou PAO 2 µM, por 2 minutos e então estimuladas com 
antígeno (Ag, DNP-BSA, 0,5 µg/mL) por 10 minutos. As células foram 
fixadas e marcadas para F-actina com Alexa568-faloidina para análise por 
microscopia confocal.  
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Figura 14.   Quantificação dos experimentos apresentados na Figura 13. Contagem de 
células para ondulamento (A) e medidas de área celular para espalhamento (B) 
foram obtidos de 3 experimentos independentes, com barras de erros 
representando desvio padrão. A diferença entre a área de células estimuladas 
por antígeno e  tratadas ou não com inibidores foi estatisticamente analisada 
usando-se o teste t de Student e foram consideradas significativas quando 
**

P<0,01. Que = quercetina, Ag, antígeno e MP = membrana plasmática. 
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Figura 15. Quercetina e PAO não afetaram a internalização estimulada de complexos 
IgE/FcεRI em células RBL suspensas. Células em suspensão, sensibilizadas 
com A488-IgE, foram pré-tratadas com 20 µM de quercetina (Que) ou 2 µM de 
PAO por 2 min, seguindo-se a ligação cruzada de IgE-FcεRI induzida por 
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antígeno (Ag) a 37˚C, por 20 minutos. As células foram então marcadas a 4˚C 
com anticorpo primário anti-Alexa488 e com anticorpo secundário conjugado a 
Cy5 antes da fixação celular. A disponibilidade de IgE na superfície celular foi 
avaliada através de medidas de citometria de fluxo da fluorescência de Cy5. Os 
valores apresentados representam a média ± desvio padrão para três 
experimentos independentes e diferenças em relação ao controle foram 
considerados estatisticamente não-significativas, quando analisadas pelo teste t 
de Student. 

 
Figura 16.  PAO e Qu inibem a acidificação de complexos IgE/FcεRI internalizados 

após estímulo com anti-IgE . Células RBL em suspensão foram sensibilizadas 
com FITC-IgE e tratadas com 20 µM de Qu ou 2 µM  de PAO. Após agregação 
dos complexos IgE/FcεRI com anti-IgE no tempo=0, a acidificação destes 
complexos subsequente à sua internalização foi monitorada pela supressão de 
fluorescência de FITC-IgE. 
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Figura 17.  PAO e quercetina inibem que endossomos contendo complexos IgE-FcεRI se 
desprendam da membrana plasmática. Células RBL aderidas foram 
sensibilizadas com Alexa488-IgE e tratadas ou não com 20 µM de quercetina 
(Que) ou 2 µM de PAO por 5 minutos, anterior ao estímulo antigênico (Ag, 
DNP-BSA, 0,5 µg/mL) por 10 minutos a 37 °C. Após a fixação celular, a 
acessibilidade de IgE foi detectada por sua marcação com anti-Alexa488 e A555-
anti-coelho para aquisição de imagens de microscopia confocal. 
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Figura 18.  PtdIns(4,5)P2 ressintetizado reaparece na membrana plasmática na forma 
de amplos agregados. Células RBL-2H3 foram transfectadas com o domínio 
PH-PLCδ1 fundido à proteína GFP e estimuladas com 10 µM de A23187 por 
~8min, seguidos da adição de 2 mM de EGTA por adicioniais ~8min. Séries 
representativas de imagens de microscopia confocal de seções equatoriais de 
células foram adquiridas antes da ativação celular e em diferentes tempos 
seguindo-se a adição de A23187 e EGTA, a 37°C. As células foram incubadas 
com o marcador para membrana plasmática A555-CtxB por 15 min à 
temperatura ambiente, antes da aquisição de imagens. 
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Figura 19.  A adição de PAO causa a redução da ressíntese de PtdIns(4,5)P2 na 
membrana plasmática, mas também resulta no seu aparecimento em 
regiões perinucleares próximas ou mesmo no complexo de Golgi.  (A) Após 
a hidrólise de PtdIns(4,5)P2 induzida por A23187, a qual foi  monitorada pela 
translocação do domínio PH-PLCδ1-EGFP, da membrana plasmática para o 
citosol, células RBL foram tratadas com 2 µM de PAO por 5 min antes da 
quelação de Ca2+ com EGTA. Imagens para duas células representativas são 
exibidas. (B) Células tratadas como em (A) foram fixadas e marcadas para cis-

Golgi com anti-GM130, conjugado a Alexa647, para a obtenção de imagens de 
microscopia confocal. 
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Figura 20.  O tratamento das células com quercetina reduz consideravelmente a 
ressíntese de PtdIns(4,5)P2 na membrana plasmática. Após a hidrólise de 
PtdIns(4,5)P2 induzida por A23187, a qual foi  monitorada pela translocação 
do domínio PH-PLCδ1-EGFP, da membrana plasmática para o citosol, células 
RBL foram tratadas com 20 µM de quercetina por 5 min antes da quelação de 
Ca2+ com EGTA. Imagens para duas células representativas são exibidas. 
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Figura 21.  A ressíntese de PtdIns(4,5)P2 na membrana plasmática é significativamente 
inibida por PAO e quercetina. Quantificação para ressíntese de PtdIns(4,5)P2 
na membrane plasmática. Os plotes mostram a razão entre fluorescência de  PH-
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PLCδ1-EGFP na membrana plasmática e àquela do citoplasma adjacente, 
determinada como descrita no item 5.2.6. Para cada condição, 30 células foram 
quantificadas, advindas de pelo menos 4 experimentos independentes. Barras de 
erro representam o desvio padrão da média, as quais foram consideradas 
significativas para *

P<0,05, em análises pelo teste t de student. 
 
Figura 22. Estrutura química da cumarina (1,2-benzopirona). 
 

72 

Figura 23. Estrutura química do flavonóide quercetina (A) e das 3-arilcumarinas 
estudadas. A semelhança estrutural entre os derivados aril-cumarínicos e 
flavonóides, cuja atividade anti-alérgica é bem conhecida, motivou o estudo da 
atividade inibitória das cumarinas sobre a degranulação de células RBL-2H3.  
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Figura 24. Reação de clivagem de MUG para a formação do produto fluorescente 
metilumbeliferona. A enzima β-hexosaminidasae catalisa a clivagem de 
metilumbeliferil-N-acetil-β-D-glucosaminida (MUG) para gerar o produto 
fluorescente metilumbeliferona. A quantificação da fluorescência de 
metilumbeliferona é frequentemente empregada como uma medida da 
degranulação de mastócitos.    
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Figura 25. Fluxograma para os ensaios de quantificação de β-hexosaminidase padrão e 
direto. A redução do número de etapas requeridas para o ensaio direto, em 
comparação com o ensaio padrão, associada ao fato de que o ensaio direto é 
conduzido totalmente na presença de células, permite sua aplicação como um 
biosensor para a triagem de inibidores da degranulação mastocitária.    
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Figura 26. Cumarina 1 não afeta a degranulação de mastócitos estimulada por 
antígeno. Células RBL foram tratadas com diferentes concentrações da 
cumarina 1, seguido de estímulo celular com antígeno (Ag, DNP-BSA, 0,4 
µg/mL). Após incubação a 37 °C por 1h, as células foram incubadas com MUG 
1,2 mM por subsequentes 30 min e a degranulação foi quantificada através de 
medidas de fluorescência da metil-umbeliferona, produto da clivagem de MUG 
pela enzima β-hexosaminidase. Nesta curva representativa de três experimentos 
independentes, as barras de erro representam os desvio padrão para amostras em 
triplicata de um único experimento. Análise de One-way ANOVA, seguido pelo 
teste de Dunnett não indicaram significância estatística das amostras tratadas 
com o derivado cumarínico em relação ao controle. 
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Figura 27. Efeito inibitório da cumarina 2 sobre a degranulação de mastócitos induzida 
por antígeno. Células RBL foram tratadas com diferentes concentrações da 
cumarina 2, seguido de estímulo celular com antígeno (Ag, DNP-BSA, 0,4 
µg/mL). Após incubação a 37 °C por 1h, as células foram incubadas com MUG 
1,2 mM por subsequentes 30 min e a degranulação foi quantificada através de 
medidas de fluorescência da metil-umbeliferona, produto da clivagem de MUG 
pela enzima β-hexosaminidase. Nesta curva representativa de três experimentos 
independentes, as barras de erro representam os desvio padrão para amostras em 
triplicata de um único experimento. Análise de One-way ANOVA, seguido pelo 
teste de Dunnett indicaram significância estatística de  **P<0,01 e ***P<0,001, 
em relação ao controle. 
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Figura 28. Efeito inibitório da cumarina 3 sobre a degranulação de mastócitos induzida 
por antígeno. Células RBL foram tratadas com diferentes concentrações da 
cumarina 3, seguido de estímulo celular com antígeno (Ag, DNP-BSA, 0,4 
µg/mL). Após incubação a 37 °C por 1h, as células foram incubadas com MUG 
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1,2 mM por subsequentes 30 min e a degranulação foi quantificada através de 
medidas de fluorescência da metil-umbeliferona, produto da clivagem de MUG 
pela enzima β-hexosaminidase. Nesta curva representativa de três experimentos 
independentes, as barras de erro representam os desvio padrão para amostras em 
triplicata de um único experimento. Análise de One-way ANOVA, seguido pelo 
teste de Dunnett indicaram significância estatística de  **P<0,01, em relação ao 
controle. 

 
Figura 29. Efeito inibitório da cumarina 4 sobre a degranulação de mastócitos induzida 

por antígeno. Células RBL foram tratadas com diferentes concentrações da 
cumarina 4, seguido de estímulo celular com antígeno (Ag, DNP-BSA, 0,4 
µg/mL). Após incubação a 37 °C por 1h, as células foram incubadas com MUG 
1,2 mM por subsequentes 30 min e a degranulação foi quantificada através de 
medidas de fluorescência da metil-umbeliferona, produto da clivagem de MUG 
pela enzima β-hexosaminidase. Nesta curva representativa de três experimentos 
independentes, as barras de erro representam os desvio padrão para amostras em 
triplicata de um único experimento. Análise de One-way ANOVA, seguido pelo 
teste de Dunnett indicaram significância estatística de  **P<0,01, em relação ao 
controle. 
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Figura 30. Efeito inibitório da cumarina 5 sobre a degranulação de mastócitos induzida 
por antígeno. Células RBL foram tratadas com diferentes concentrações da 
cumarina 5, seguido de estímulo celular com antígeno (Ag, DNP-BSA, 0,4 
µg/mL). Após incubação a 37 °C por 1h, as células foram incubadas com MUG 
1,2 mM por subsequentes 30 min e a degranulação foi quantificada através de 
medidas de fluorescência da metil-umbeliferona, produto da clivagem de MUG 
pela enzima β-hexosaminidase. Nesta curva representativa de três experimentos 
independentes, as barras de erro representam os desvio padrão para amostras em 
triplicata de um único experimento. Análise de One-way ANOVA, seguido pelo 
teste de Dunnett indicaram significância estatística de * P<0,05 e **P<0,01, em 
relação ao controle. 
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Figura 31. Efeito inibitório da cumarina 6 sobre a degranulação de mastócitos induzida 
por antígeno. Células RBL foram tratadas com diferentes concentrações da 
cumarina 6, seguido de estímulo celular com antígeno (Ag, DNP-BSA, 0,4 
µg/mL). Após incubação a 37 °C por 1h, as células foram incubadas com MUG 
1,2 mM por subsequentes 30 min e a degranulação foi quantificada através de 
medidas de fluorescência da metil-umbeliferona, produto da clivagem de MUG 
pela enzima β-hexosaminidase. Nesta curva representativa de três experimentos 
independentes, as barras de erro representam os desvio padrão para amostras em 
triplicata de um único experimento. Análise de One-way ANOVA, seguido pelo 
teste de Dunnett indicaram significância estatística de **P<0,01, em relação ao 
controle. 
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Figura 32. Efeito inibitório da cumarina 7 sobre a degranulação de mastócitos induzida 
por antígeno. Células RBL foram tratadas com diferentes concentrações da 
cumarina 7, seguido de estímulo celular com antígeno (Ag, DNP-BSA, 0,4 
µg/mL). Após incubação a 37 °C por 1h, as células foram incubadas com MUG 
1,2 mM por subsequentes 30 min e a degranulação foi quantificada através de 
medidas de fluorescência da metil-umbeliferona, produto da clivagem de MUG 
pela enzima β-hexosaminidase. Nesta curva representativa de três experimentos 
independentes, as barras de erro representam os desvio padrão para amostras em 
triplicata de um único experimento. Análise de One-way ANOVA, seguido pelo 
teste de Dunnett indicaram significância estatística de **P<0,01, em relação ao 
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controle. 
 
Figura 33. Efeito inibitório da cumarina 8 sobre a degranulação de mastócitos induzida 

por antígeno. Células RBL foram tratadas com diferentes concentrações da 
cumarina 8, seguido de estímulo celular com antígeno (Ag, DNP-BSA, 0,4 
µg/mL). Após incubação a 37 °C por 1h, as células foram incubadas com MUG 
1,2 mM por subsequentes 30 min e a degranulação foi quantificada através de 
medidas de fluorescência da metil-umbeliferona, produto da clivagem de MUG 
pela enzima β-hexosaminidase. Nesta curva representativa de três experimentos 
independentes, as barras de erro representam os desvio padrão para amostras em 
triplicata de um único experimento. Análise de One-way ANOVA, seguido pelo 
teste de Dunnett indicaram significância estatística de **P<0,01, em relação ao 
controle. 
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Figura 34. Efeito inibitório da cumarina 9 sobre a degranulação de mastócitos induzida 
por antígeno. Células RBL foram tratadas com diferentes concentrações da 
cumarina 9, seguido de estímulo celular com antígeno (Ag, DNP-BSA, 0,4 
µg/mL). Após incubação a 37 °C por 1h, as células foram incubadas com MUG 
1,2 mM por subsequentes 30 min e a degranulação foi quantificada através de 
medidas de fluorescência da metil-umbeliferona, produto da clivagem de MUG 
pela enzima β-hexosaminidase. Nesta curva representativa de três experimentos 
independentes, as barras de erro representam os desvio padrão para amostras em 
triplicata de um único experimento. Análise de One-way ANOVA, seguido pelo 
teste de Dunnett indicaram significância estatística de *P<0,05 e **P<0,01, em 
relação ao controle. 
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Figura 35. Efeito inibitório da cumarina 10 sobre a degranulação de mastócitos 
induzida por antígeno. Células RBL foram tratadas com diferentes 
concentrações da cumarina 10, seguido de estímulo celular com antígeno (Ag, 
DNP-BSA, 0,4 µg/mL). Após incubação a 37 °C por 1h, as células foram 
incubadas com MUG 1,2 mM por subsequentes 30 min e a degranulação foi 
quantificada através de medidas de fluorescência da metil-umbeliferona, 
produto da clivagem de MUG pela enzima β-hexosaminidase. Nesta curva 
representativa de três experimentos independentes, as barras de erro 
representam os desvio padrão para amostras em triplicata de um único 
experimento. Análise de One-way ANOVA, seguido pelo teste de Dunnett 
indicaram significância estatística de *P<0,05 e **P<0,01, em relação ao 
controle. 
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Figura 36. Efeito inibitório da cumarina 11 sobre a degranulação de mastócitos 
induzida por antígeno. Células RBL foram tratadas com diferentes 
concentrações da cumarina 11, seguido de estímulo celular com antígeno (Ag, 
DNP-BSA, 0,4 µg/mL). Após incubação a 37 °C por 1h, as células foram 
incubadas com MUG 1,2 mM por subsequentes 30 min e a degranulação foi 
quantificada através de medidas de fluorescência da metil-umbeliferona, 
produto da clivagem de MUG pela enzima β-hexosaminidase. Nesta curva 
representativa de três experimentos independentes, as barras de erro 
representam os desvio padrão para amostras em triplicata de um único 
experimento. Análise de One-way ANOVA, seguido pelo teste de Dunnett não 
indicaram significância estatística quando as amostras tratadas com a cumarina 
11 foram comparadas com a amostra controle. 
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Figura 37. Efeito inibitório da cumarina 12 sobre a degranulação de mastócitos 
induzida por antígeno. Células RBL foram tratadas com diferentes 

98 



xi 
 

concentrações da cumarina 12, seguido de estímulo celular com antígeno (Ag, 
DNP-BSA, 0,4 µg/mL). Após incubação a 37 °C por 1h, as células foram 
incubadas com MUG 1,2 mM por subsequentes 30 min e a degranulação foi 
quantificada através de medidas de fluorescência da metil-umbeliferona, 
produto da clivagem de MUG pela enzima β-hexosaminidase. Nesta curva 
representativa de três experimentos independentes, as barras de erro 
representam os desvio padrão para amostras em triplicata de um único 
experimento. Análise de One-way ANOVA, seguido pelo teste de Dunnett 
indicaram significância estatística de *P<0,05 e **P<0,01, em relação ao 
controle. 

 
Figura 38. Efeito inibitório da cumarina 13 sobre a degranulação de mastócitos 

induzida por antígeno. Células RBL foram tratadas com diferentes 
concentrações da cumarina 13 seguido de estímulo celular com antígeno (Ag, 
DNP-BSA, 0,4 µg/mL). Após incubação a 37 °C por 1h, as células foram 
incubadas com MUG 1,2 mM por subsequentes 30 min e a degranulação foi 
quantificada através de medidas de fluorescência da metil-umbeliferona, 
produto da clivagem de MUG pela enzima β-hexosaminidase. Nesta curva 
representativa de três experimentos independentes, as barras de erro 
representam os desvio padrão para amostras em triplicata de um único 
experimento. Análise de One-way ANOVA, seguido pelo teste de Dunnett 
indicaram significância estatística de *P<0,05 e **P<0,01, em relação ao 
controle. 

 

99 

Figura 39. Efeito inibitório da cumarina 14 sobre a degranulação de mastócitos 
induzida por antígeno. Células RBL foram tratadas com diferentes 
concentrações da cumarina 14 seguido de estímulo celular com antígeno (Ag, 
DNP-BSA, 0,4 µg/mL). Após incubação a 37 °C por 1h, as células foram 
incubadas com MUG 1,2 mM por subsequentes 30 min e a degranulação foi 
quantificada através de medidas de fluorescência da metil-umbeliferona, 
produto da clivagem de MUG pela enzima β-hexosaminidase. Nesta curva 
representativa de três experimentos independentes, as barras de erro 
representam os desvio padrão para amostras em triplicata de um único 
experimento. Análise de One-way ANOVA, seguido pelo teste de Dunnett 
indicaram significância estatística de **P<0,01, em relação ao controle. 
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Figura 40. Efeito inibitório da cumarina 15 sobre a degranulação de mastócitos 
induzida por antígeno. Células RBL foram tratadas com diferentes 
concentrações da cumarina 15 seguido de estímulo celular com antígeno (Ag, 
DNP-BSA, 0,4 µg/mL). Após incubação a 37 °C por 1h, as células foram 
incubadas com MUG 1,2 mM por subsequentes 30 min e a degranulação foi 
quantificada através de medidas de fluorescência da metil-umbeliferona, 
produto da clivagem de MUG pela enzima β-hexosaminidase. Nesta curva 
representativa de três experimentos independentes, as barras de erro 
representam os desvio padrão para amostras em triplicata de um único 
experimento. Análise de One-way ANOVA, seguido pelo teste de Dunnett 
indicaram significância estatística de **P<0,01, em relação ao controle. 
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Figura 41. Efeito inibitório da cumarina 16 sobre a degranulação de mastócitos 
induzida por antígeno. Células RBL foram tratadas com diferentes 
concentrações da cumarina 16 seguido de estímulo celular com antígeno (Ag, 
DNP-BSA, 0,4 µg/mL). Após incubação a 37 °C por 1h, as células foram 
incubadas com MUG 1,2 mM por subsequentes 30 min e a degranulação foi 
quantificada através de medidas de fluorescência da metil-umbeliferona, 
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produto da clivagem de MUG pela enzima β-hexosaminidase. Nesta curva 
representativa de três experimentos independentes, as barras de erro 
representam os desvio padrão para amostras em triplicata de um único 
experimento. Análise de One-way ANOVA, seguido pelo teste de Dunnett 
indicaram significância estatística de **P<0,01, em relação ao controle. 

 
Figura 42. Efeito inibitório do fumarato de cetotifeno sobre a degranulação de 

mastócitos induzida por antígeno. Células RBL foram tratadas com diferentes 
concentrações de cetotifeno seguido de estímulo celular com antígeno (Ag, 
DNP-BSA, 0,4 µg/mL). Após incubação a 37 °C por 1h, as células foram 
incubadas com MUG 1,2 mM por subsequentes 30 min e a degranulação foi 
quantificada através de medidas de fluorescência da metil-umbeliferona, 
produto da clivagem de MUG pela enzima β-hexosaminidase. Nesta curva 
representativa de três experimentos independentes, as barras de erro 
representam os desvio padrão para amostras em triplicata de um único 
experimento. Análise de One-way ANOVA, seguido pelo teste de Dunnett 
indicaram significância estatística de ***P<0,001, em relação ao controle. 
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Figura 43. Cumarina 16 não afeta significativamente a atividade da enzima β-
hexosaminidase. O sobrenadante de células RBL-2H3, previamente lisadas por 
sonicação, foi tratado com diferentes concentrações da cumarina 16 e incubada 
com solução de MUG, pH 4,4, por 1h a 37 °C. A reação enzima-substrato foi 
parada em tampão pH 10. A quantificação da atividade enzimática foi baseada 
nas medidas de fluorescência da metil-umbeliferona   produto da clivagem de 
MUG pela enzima β-hexosaminidase. Nesta curva representativa de três 
experimentos independentes, as barras de erro representam os desvio padrão 
para amostras em triplicata de um único experimento. Análise de One-way 
ANOVA, seguido pelo teste de Dunnett não indicaram significância 
estatística das amostras tratadas com o derivado cumarínico em relação 
ao controle. 
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Figura 44. Estrutura química da piridovericina. O metabólito secundário piridovericina, 
isolado de culturas do fungo entomopatogênico Beauveria bassiana, teve seu 
efeito inibitório, sobre a ativação de mastócitos,  investigado no presente estudo. 
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Figura 45. Efeito inibitório da piridovericina sobre a degranulação de mastócitos 
induzida por antígeno. Células RBL foram tratadas com diferentes 
concentrações de piridovericina, seguido de estímulo celular com antígeno (Ag, 
DNP-BSA, 0,4 µg/mL). Após incubação, a 37 °C, por 1h, células foram 
incubadas com MUG, 1,2 mM, por subsequentes 30 min e a degranulação foi 
quantificada através de medidas de fluorescência da metil-umbeliferona, 
produto da clivagem de MUG pela enzima β-hexosaminidase. Nesta curva 
representativa de três experimentos independentes, as barras de erro 
representam os desvio padrão para amostras em triplicata de um único 
experimento. Análise de One-way ANOVA, seguido pelo teste de Dunnett, 
indicaram significância estatística de *P<0,05, **P<0,01 e ***P<0,001, em 
relação ao controle. 
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Figura 46.  A piridovericina não afeta, substancialmente, a viabillidade de mastócitos 
RBL. Células RBL-2H3, incubadas com diferentes concentrações de 
piridovericina, por 1h, tiveram sua viabilidade avaliada através de medidas de 
fluorescência da resofurina, resultante da redução da resazurina, por células 
viáveis. Análise de One-way ANOVA, seguido pelo teste de Dunnett, indicaram 
significância estatística de **P<0,01, em relação ao controle. 
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Figura 47. A piridovericina não afeta, substancialmente, a atividade da enzima β-

hexosaminidase. O sobrenadante de células RBL-2H3, previamente lisadas por 
sonicação, foi tratado com diferentes concentrações de piridovericina e 
incubada com solução de MUG, pH 4,4, por 1h, a 37 °C. A reação enzima-
substrato foi parada em tampão pH 10. A quantificação da atividade enzimática 
foi baseada nas medidas de fluorescência da metil-umbeliferona, o  produto da 
clivagem de MUG pela enzima β-hexosaminidase. Nesta curva representativa 
de três experimentos independentes, as barras de erro representam os desvio 
padrão para amostras em triplicata de um único experimento. Análise de One-

way ANOVA, seguido pelo teste de Dunnett, indicaram significância 
estatística de *P<0,05 e **P<0,01, em relação ao controle. 
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Figura 48. O efeito inibitório da piridovericina sobre a degranulação de mastócitos, 
estimulada por antígeno, é reversível . Células RBL, pré-tratadas com 
diferentes concentrações de piridovericina, foram estimuladas com antígeno (Ag, 
DNP-BSA, 0,4 µg/mL), após remoção, ou não, da piridovericina por lavagem. 
Após incubação a 37 °C por 1h, células foram incubadas com MUG 1,2 mM por 
subsequentes 30 min e a degranulação foi quantificada através de medidas de 
fluorescência da metil-umbeliferona, produto da clivagem de MUG pela enzima 
β-hexosaminidase. Nesta curva representativa de três experimentos 
independentes, as barras de erro representam o desvio padrão para amostras em 
triplicata de um único experimento. Análises pelo teste t de Student, indicaram 
significância estatística de *P<0,05, ***P<0,01 e ****P<0,0001, quando 
comparadas as amostras com e sem etapa de remoção da piridovericina. 
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Figura 49. Efeito inibitório da piridovericina sobre a degranulação de mastócitos 
induzida por tapsigargina. Células RBL foram tratadas com diferentes 
concentrações de piridovericina seguido de estímulo celular com tapsigargina 
(tap, 0,2 nM). Após incubação, a 37 °C, por 1h, células foram incubadas com 
MUG, 1,2 mM, por subsequentes 30 min e a degranulação foi quantificada 
através de medidas de fluorescência da metil-umbeliferona, produto da 
clivagem de MUG pela enzima β-hexosaminidase. Nesta curva representativa 
de três experimentos independentes, as barras de erro representam o desvio 
padrão para amostras em triplicata de um único experimento. Análise de One-

way ANOVA, seguido pelo teste de Dunnett, indicaram significância estatística 
de *P<0,05 e ***P<0,001, em relação ao controle. 
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Figura 50. A piridovericina inibe substancialmente a resposta de Ca2+ induzida por 
antígeno. Células RBL sensibilizadas com anti-DNP IgE e carregadas com o 
indicador de Ca2+, Fluo-4, foram pré-incubadas com piridovericina por 20 
minutos antes do estímulo antigênico (DNP-BSA, 0,4 µg/mL). Os níveis de Ca2+ 
foram determinados com base em medidas de fluorescência de Fluo-4. 
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Figura 51. A piridovericina inibe a secreção de IL-4. Células RBL sensibilizadas com 
anti-DNP IgE foram pré-tratadas com piridovericina e estimuladas com DNP-
BSA (0,5 µg/mL). A quantificação de IL-4 secretada foi baseada em ensaios de 
ELISA. Análise de One-way ANOVA, seguido pelo teste de Dunnett indicaram 
significância estatística de *P<0,05 e ****P<0,0001, em relação ao controle. 
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Figura 52.  A piridovericina não afeta a viabillidade de mastócitos RBL. Células RBL-
2H3, incubadas com diferentes concentrações de piridovericina por 4h, tiveram 
sua viabilidade avaliada através de medidas de fluorescência da resofurina, 
resultante da redução da resazurina por célular viáveis.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
1.1. Alergias 

 
O Instituto Americano de Alergia e Doenças Infecciosas define alergia como uma 

reação específica do sistema imune a uma substância normalmente inofensiva. Algumas 

destas substâncias alérgicas, também referidas como alérgenos ou antígenos, incluem pólen, 

pêlos de animais, poeira, alimentos e venenos de insetos (VASUVEDAN, L., 2009). As 

alergias podem afetar vários órgãos, mais comumente a pele, as vias resporatórias e o 

intestino, i.e. a interface entre o organismo e o ambiente (TRAIDL-HOFFMAN et al., 2009).  

Embora as alergias sejam há muito conhecidas – há descrições das mesmas 

registradas pela antiga civilização chinesa, bem como pela literatura grega – existe um amplo 

consenso de que a prevalência de muitas doenças alérgicas tem aumentado mundialmente ao 

longo das últimas décadas (RING et al., 2001). Dados da Europa, Austrália, África e América 

do Norte parecem revelar mudanças significativas na epidemiologia das doenças alérgicas, 

com destaque para a rinite e asma alérgicas, de forma que tais dados representam muito mais 

do que apenas artefatos metodológicos (BUSSE, W.W., 2000). De fato, é possível afirmar 

que, durante os últimos cinquenta anos, países ditos “ocidentalizados” vivem em meio a uma 

verdadeira epidemia de alergias (DOWES et al., 2011). 

Não existe alergia sem exposição a um alérgeno. A exposição aos alérgenos, tanto em 

ambientes fechados como externos, foi alterada de forma considerável, tanto quantitativa 

quanto qualitativamente, durante as últimas décadas. Os hábitos alimentares apresentam uma 

maior tendência para comidas exóticas e apimentadas, além do consumo aumentado de fast 

food (RING et al., 2001). O crescimento das populações urbanas sujeita seus habitantes a 

níveis elevados de poluição do ar e à condições de moradia cada vez mais confinadas e 

populosas, o que acaba por criar microclimas excelentes para a proliferação de fungos e 

acúmulo de poeira (BUSSE, W.W., 2000). 

Embora a susceptibilidade para o desenvolvimento de reações alérgicas apresente um 

importante componente genético (HOLGATE e BROIDE, 2003), as interações com o 

propício ambiente, acima descrito, permitiram que a incidência das doenças alérgicas 

alcançasse proporções mundialmente alarmantes (HOLGATE e POLOSA, 2008). A 

Organização Mundial de Saúde estima que 300 milhões de indivíduos sofram de asma 

alérgica, com um incremento de 100 milhões de novos asmáticos até o ano de 2025 

(KUPCZIK et al., 2010). A rinite alérgica afeta cerca de 10-20% da população mundial 
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(SMALL e KIM, 2011). Somente nos Estados Unidos são encontrados cerca de 30-60 

milhões de indivíduos acometidos por rinite alérgica, a quinta doença crônica mais comum 

neste país (TRAN et al., 2011). Resultados da ISAAC, (International Study of Ashtma and 

Allegy in Childhood) para o Brasil, mostraram que a prevalência média de rinite alérgica foi 

de 29,6% para adolescentes e 25,7% para crianças, enquanto que a prevalência média de 

asma foi de 19 e 24,3%, para os mesmos respectivos grupos. O Brasil pertence ao grupo dos 

países que apresenta as maiores taxas de prevalência de asma e rinite no mundo (IBIRAPINA 

et al., 2008). 

Enquanto muitos pacientes reduzem os sintomas das alergias a simples 

inconveniências, ao invés de enxergar tais condições como verdadeiras doenças, o tributo 

econômico gerado pelas alergias não pode ser subestimado (TRAN et al., 2011). Estima-se 

que, nos Estados Unidos, os gastos diretos com visitas médicas e medicações prescritas para 

o tratamento de rinite alérgica fiquem em torno de 4,5 bilhões de dólares, anualmente. Os 

gastos indiretos, correspondentes a dias de trabalho e aula perdidos, ficam estimados em 4 

bilhões de dólares (CAMELO-NUNES e SOLÉ, 2010).  

Apesar das diversas terapias oferecidas, o controle dos sintomas das doenças 

alérgicas, para muitos pacientes, permanece em níveis subótimos. Portanto, tratamentos 

adicionais, que façam uso de agentes com mecanismos de ação diferenciados, se fazem 

altamente desejáveis. A patofisiologia destas doenças tem sido extensivamente estudada e 

esforços que traduzam este conhecimento em novos medicamentos estão em curso 

(MASUDA e SHIMITZ, 2008). 

 

1.2. Mastócitos 

 

Os mastócitos foram descobertos no final do século XIX por Paul Erlich devido à 

marcante e característica coloração de seus densos grânulos citoplasmáticos, os quais contêm 

mediadores vasoativos (PRUSSIN e METCALFE, 2003). Tratam-se de células do sistema 

imune derivadas de células progenitoras hematopoiéticas e positivas para os marcadores 

CD34, CD117 e CD13 (TAYLOR e METCALFE, 2001). As células progenitoras, originárias 

da medula óssea, circulam no sangue e na linfa como células indiferenciadas e, 

subsequentemente, migram para tecidos periféricos, onde proliferam e se diferenciam em 

mastócitos maduros (TAYLOR e METCALFE, 2001). 
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Em vertebrados, os mastócitos estão amplamente distribuídos por tecidos 

vascularizados, particularmente aqueles próximos à superfícies expostas ao ambiente externo, 

incluindo a pele, vias respiratórias e o trato gastro-intestinal. Juntamente com as células 

dendríticas, os mastócitos estão bem posicionados para atuarem como umas das primeiras 

células do sistema imune a interagirem com antígenos e toxinas ambientais, ou patógenos 

invasores (GALLI e TSAI, 2010). 

Os mastócitos ocupam um nicho crítico nas imunidades inata e adquirida, onde, 

dependendo das circunstâncias, estas células podem perturbar ou auxiliar no 

reestabelecimento da homeostase, com consequências que podem tanto promover a saúde 

como contribuir para a doença. Neste contexto, os mastócitos, mais conhecidos por seu papel 

nas desordens alérgicas, também podem exacerbar modelos de autoimunidade, aumentar a 

sensibilização e/ou fases efetoras de certas respostas de hipersensibilidade de contato cutânea 

e aumentar a inflamação e mortalidade durante algumas infecções bacterianas severas. Por 

outro lado, estas mesmas células podem limitar a inflamação e o dano tecidual: os mastócitos 

promovem resistência do hospedeiro a certos modelos bacterianos e de infecção parasitária, 

limitam a patologia durante respostas de imunidade adquirida a antígenos e têm propriedades 

adjuvantes que podem aumentar o desenvolvimento da proteção imune contra patógenos 

(GALLI e TSAI, 2010). 

Os mastócitos têm a capacidade de liberar, rapidamente, uma ampla variedade de 

mediadores, tais como histamina, proteoglicanas, proteases e citocinas específicas 

(mediadores pré-formados). Outros mediadores são sintetizados de novo e incluem 

leucotrienos, prostaglandinas e o fator de agregação plaquetária (PAF) (mediadores neo-

formados). Os mastócitos também são capazes de organizar uma resposta tardia, através da 

transcrição, tradução e secreção de uma ampla gama de citocinas imunorregulatórias e fatores 

de crescimento (mediadores neo-sintetizados) (TAYLOR e METCALFE, 2001; STONE et 

al., 2010). Estas células também têm a capacidade única de sofrer múltiplos ciclos de 

liberação de mediadores e de responder a múltiplos estímulos, visto que um mastócito pode 

permanecer localizado em um tecido por pelo menos alguns meses (TAYLOR e 

METCALFE, 2001).  

 

1.3. Ativação de mastócitos via IgE e liberação de mediadores alérgicos 

   
Em uma resposta inflamatória alérgica, células apresentadoras de antígeno absorvem 

e processam um alérgeno na forma de pequenos fragmentos peptídicos, os quais são 
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apresentados, através de moléculas MHC de classe II, à células T naive, com o 

direcionamento destas células a favor de um fenótipo de células T helper tipo 2 (células TH2) 

(HOLGATE e POLOSA, 2008). Células TH2 ativadas determinam rapidamente a expressão 

de CD40 ligante e a produção das interleucinas IL-4 e IL-13. A ligação destas citocinas, bem 

como de CD40, à células B, induzem estas células a promoverem a troca de classe de 

imunoglobulinas (Ig) a favor da síntese de IgE (STONE et al., 2010) (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma vez produzidas, as moléculas de IgE ligam-se a receptores de alta afinidade, 

FcεRI, localizados na superfície de mastócitos e considerados o receptor central para a 

ativação destas células. O receptor FcεRI é um complexo tetramérico, que consiste de uma 

cadeia α, uma cadeia β e duas cadeias γ, estas últimas, ligadas por ponte dissulfeto (WU, L. 

C., 2010). A subunidade α do receptor FcεRI se liga à porção Fc da IgE e consiste de um 

domínio extracelular, um domínio transmembrana e uma cauda citoplasmática curta. A 

subunidade β consiste de 4 domínios transmembrana com um único ITAM (Immunoreceptor 

tyrosine-based activation motif), este, um segmento de aminoácidos que contêm resíduos 

canônicos de tirosina, os quais são fosforilados para dar início à transdução de sinais 

(CAMBIER, J. C., 1995). A subunidade dimérica γ apresenta um domínio ITAM em cada 

uma das duas cadeias (STONE et al., 2010). Um esquema para a organização estrutural dos 

receptores FcεRI está ilustrado na Figura 2. 

  

Figura 1.  Síntese de IgE estimulada por um alérgeno. De forma resumida, células apresentadoras 
de antígeno (APC), por meio de moléculas MHC classe II (MHC II), levam à 
diferenciação de células T para TH2, as quais levam à produção de IL-4 e IL-13, 
necessárias para induzir a produção preferencial de IgE por células B. Adaptado de 
Holgate e Polosa, 2008. 
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A ligação de IgE ao receptor FcεRI sensibiliza os mastócitos para um alérgeno 

específico, estabiliza o complexo receptor e causa um aumento substancial na expressão de 

FcεRI na superfície celular (MASUDA e SHIMITZ, 2008). A exposição subsequente de 

mastócitos, previamente sensibilizados, ao mesmo alérgeno multivalente, determina o 

intercruzamento dos receptores FcεRI e o particionamento dos receptores agregados para 

microdomínios referidos como lipid rafts. Estes domínios são caracterizados por sua 

insolubilidade em alguns detergentes (não-inônicos) a 4°C e são enriquecidos em colesterol, 

esfingomielina, glicoesfingolipídeos e glicerofosfolipídeos saturados, além de um 

subconjunto de proteínas associadas à membranas, incluindo proteinoquinases da família Src 

(FIELD et al., 1997; FIELD et al., 1999). Foi demonstrado que a forma ativa da 

proteinoquinase Lyn está concentrada nestes domínios raft, no qual a referida quinase 

promove a fosforilação dos ITAMs de ambas subunidades β e γ de receptores FcεRI 

agregados (PAOLINI et al., 1992; EISEMAN e BOLEN, 1992; FIELD et al., 1995) e inicia 

uma cascata de sinalização intracelular como ilustra a Figura 3.  

Figura 2.  Estrutura polipeptídica do receptor de alta afinidade para IgE (FcεRI). A 
molécula de FcεRI é composta por 3 subunidades: uma cadeia α, que medeia a 
ligação com IgE, e três cadeias que contribuem para a sinalização intracelular,  
através de seus domínios ITAM, sendo uma cadeia β e um dímero de cadeias γ. 
Adaptado de Abbas et al., 2000. 
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 A fosforilação, mediada por Lyn, dos ITAMs das subunidades γ do receptor FcεRI, 

permite que a proteinoquinase citosólica relacionada às proteínas ZAP-70, Syk (Spleen 

tyrosine kinase), se associe ao receptor através de seus dois domínios SH2 (Src Homology) e 

seja, consequentemente, fosforilada e ativada (FIELD et al., 1999). O recrutamento para o 

receptor e ativação de Syk promove a fosforilação da LAT (Linker for activation of T cells), 

uma proteína localizada nos lipid rafts da membrana plasmática. A fosforilação de LAT cria 

sítios de ligação para diversas proteínas sinalizadoras contendo domínios SH2, e permite que 

estas proteínas sejam fosforiladas e ativadas na membrana plasmática (SAITOH et al., 2000).  

A partir da fosforilação da LAT e da formação de uma “plataforma macromolecular” para a 

ativação de proteínas, divergentes cascatas de sinalização são estabelecidas, as quais levam à 

liberação de mediadores alérgicos de natureza diversa (mediadores pré-formados, neo-

formados e neo-sintetizados, CALLEJON, D. R., 2008). 

 A LAT ativada recruta proteínas adaptadoras para a membrana plasmática e ativa tais 

proteínas bem como fatores de troca GTP/GDP (guanosina trifosfato/difosfato), os quais 

geram a forma ativa das GTPases Ras/Rac. Estas últimas funcionam como um ativador 

alostérico da cascata de ativação das MAPK (Mitogen-activated protein kinases). Uma vez 

ativada, a via das MAPK leva à fosforilação de fatores de transcrição nucleares, como a 

proteína JNK (JUN amino-terminal kinase), responsável pela produção de citocinas e fatores 

de crescimento (mediadores neo-sintetizados), os quais são secretados horas após o estímulo 

antigênico. Pela mesma via das MAPK ocorre a ativação da fosfolipase A2 (PLA2), a qual 

catalisa a conversão de fosfolipídeos de membrana em mediadores inflamatórios lipídicos 

como as prostaglandinas e leucotrienos (mediadores neo-formados) (ABBAS et al., 2000). 

 A ativação da LAT também permite o translocamento da enzima fosfolipase Cγ 

(PLCγ) do citosol para a membrana plasmática, onde a PLCγ catalisa a hidrólise de 

fosfatidilinositol 4,5-bifosfato (PtdIns(4,5)P2) para formar os segundos mensageiros inositol 

1,4,5-trifosfato (InsP3) e diacilglicerol (DAG) (BERRIDGE, M. J., 1993). InsP3 liga-se a seu 

receptor no retículo endoplasmático e determina a liberação das reservas de Ca2+ do retículo 

para o citoplasma. A proteína STIM1 (Stromal interaction molecule 1), localizada no retículo 

endoplasmático, funciona como um sensor para Ca2+ e, devido à depleção das reservas deste 

íon mediada por InsP3, STIM1 sofre alteração conformacional e oligomerização, eventos 

seguidos pela translocação desta proteína para regiões de justaposição entre o retículo 

endoplasmático e a membrana plasmática (LIOU et al., 2005). Nestas junções, STIM1 

acopla-se ao canal de Ca2+  Orai1/CRACM1 (Ca
2+

 release ativated channel) para causar 

influxo de Ca2+ por meio de um processo denominado SOCE (Store operated Ca
2+

 entry) 
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(LEWIS, R. S., 2007). O aumento da concentração intracelular de Ca2+ e a geração de DAG 

cooperam para a ativação da proteína quinase C (PKC), que, por sua vez, medeia a liberação 

exocítica dos conteúdos granulares pré-formados (WU et al., 2011). Os passos terminais que 

resultam na exocitose dos grânulos de mastócitos são processos complexos e bem 

coordenados. Estes envolvem o translocamento e docagem das vesículas secretórias para a 

membrana plasmática, seguidos da fusão e liberação do conteúdo granular para o meio 

extracelular (GADI et al., 2011).  

 Após seu intercruzamento por um antígeno multivalente, evento que dispara a cascata 

de eventos de sinalização e ativação de mastócitos, os complexos FcεRI-IgE sofrem 

endocitose. De forma resumida, vesículas endocíticas, contendo complexos FcεRI-IgE 

fundem-se à organelas especializadas denominadas endossomos, a partir das quais os 

receptores e seus ligantes podem seguir diferentes destinos. De maneira simples, os 

endossomos podem ser classificados em endossomos iniciais ou tardios, de acordo com o 

tempo de aparecimento de marcadores endocíticos nestes compartimentos após a 

internalização dos complexos FcεRI-IgE (SORKIN e ZASTROW, 2002). Os complexos 

internalizados podem ser reciclados para a membrana plasmática a partir de endossomos 

iniciais ou mesmo a partir dos compatimentos de reciclagem dos endossomos tardios. Estes 

mesmos complexos podem, ainda, ser transportados para endossomos tardios e lisossomos, 

nos quais estes complexos serão proteolisados (SORKIN e ZASTROW, 2002). O processo de 

endocitose, por si só, desempenha um papel importante no processo de transdução de sinais 

(OLIVER et al., 2007). A endocitose é comumente aceita como um processo que leva ao 

término do processo de sinalização, em função da degradação dos complexos ligante-receptor 

ativados (FATTAKHOVA et al., 2006). Contudo, é grande o número de evidências que 

indicam claramente que o processo de sinalização, iniciada pelo receptor, pode continuar 

mesmo após sua endocitose, de forma que estes sinais podem ser qualitativamente diferentes 

daqueles sinais iniciados na superfície celular (FATTAKHOVA et al., 2006). 
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Figura 3.  Esquema via de transdução de sinais em mastócitos. O intercruzamento de receptores 
FcεRI por um antígeno multivalente leva ao deslocamento dos receptores agregados para 
os lipid rafts, onde o receptor é fosforilado pela forma ativa de Lyn. O recrutamento para 
o receptor e ativação de Syk permite a fosforilação de LAT. LAT permite que a 
transdução de sinais seja divergida em cascatas que levarão à síntese e secreção de 
mediadores lipídicos e citocinas, através da ativação da via das MAP quinases, além de 
ativar a PLCγ, iniciando a via de sinalização para a degranulação mastocitária.  

1.4. Mastócitos como alvo farmacológico para o tratamento de doenças alérgicas 
 

As opções atuais de tratamento para as condições alérgicas incluem 1) evitar a 

exposição ao alérgeno, o que é frequentemente impraticável; 2) estratégias terapêuticas 

baseadas em imunoterapias com o intuito de dessensibilizar um paciente com relação à um 

alérgeno específico, uma opção que demanda tempo e que se encontra em fase de otimização 

e 3) uso de medicamentos que antagonizam a produção ou ação de mediadores alérgicos, que 

é a estratégia mais comum. Neste contexto, os anti-histamínicos atuam como agonistas 

inversos que estabilizam os receptores para histamina em sua forma inativa; os 

descongestionantes, como a pseudoefedrina, são aminas simpatomiméticas que antagonizam 

a congestão causada por mediadores vasodilatadores; os antileucotrienos bloqueiam a ação de 
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mediadores lipídicos específicos, os quais controlam a vasodilatação, inchaço e secreção de 

mucosas; além dos corticosteróides que inibem a produção de uma gama de citocinas pró-

inflamatórias, por afetarem a transcrição gênica das mesmas (MASUDA e SHIMITZ, 2008). 

Foi demonstrado que a ativação de mastócitos humanos através do receptor para IgE 

altera significativamente a expressão gênica de mais de 2400 genes, muitos dos quais com 

funções inflamatórias (MASUDA e SHIMITZ, 2008). Estas informações, somadas ao fato de 

que os mastócitos desempenham um papel fundamental durante o desenvolvimento das 

reações alérgicas, como exposto anteriormente, permitem sugerir estas células como um 

interessante alvo  de inibição para o desenvolvimento de novos fármacos anti-alérgicos.  

 

2.  CONTRIBUIÇÕES  

 

O crescimento preocupante da incidência das doenças alérgicas, associado à 

participação crucial dos mastócitos durante o desenvolvimento de uma reação alérgica, 

impulsionaram o presente estudo, cujo objetivo é contribuir com o desenvolvimento de 

bioativos capazes de modular a resposta secretória de mastócitos ativados, como uma etapa 

inicial do planejamento de novos fármacos anti-alérgicos.  

O entendimento dos eventos que permitem a transdução de sinais e ativação de 

mastócitos, do momento em que receptores FcεRI são agregados por um antígeno, até a 

exocitose de mediadores alérgicos, é fundamental para a compreensão dos mecanismos de 

ação de compostos que inibam a atividade de mastócitos, sendo esta a motivação para os 

estudos apresentados no Capítulo 1. Este capítulo trata dos efeitos da redução da síntese do 

fosfoinositídeo PtdIns(4,5)P2 sobre a sinalização de mastócitos mediada por IgE. Como 

descrito anteriormente, PtdIns(4,5)P2 tem uma participação fundamental na ativação de 

mastócitos ativados por um antígeno por funcionar como um substrato para a geração dos 

segundos mensageiros InsP3 e DAG. Recentemente, foi estabelecido também que 

PtdIns(4,5)P2 desempenharia papéis importantes durante o tráfego de vesículas, remodelagem 

do citoesqueleto de actina e ativação de canais iônicos e transportadores de membrana, 

conforme discutido em maiores detalhes no Capítulo 1. Desta forma, foi estudado como a 

inibição da síntese deste fosfoinositídeo, por meio do uso de inibidores farmacológicos, 

poderia afetar eventos de sinalização intracelular intimamente associados à renovação 

constante de PtdIns(4,5)P2. Inicialmente, avaliou-se o efeito de níveis reduzidos de 

PtdIns(4,5)P2  sobre as respostas de Ca2+ a um estímulo celular. Foi encontrado que a inibição 

aguda da síntese de PtdIns(4,5)P2 inibe rapidamente o influxo de Ca2+. A migração de 
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mastócitos em direção a um patógeno ou quimioatraente depende da dinâmica remodelagem 

do citoesqueleto e da polimerização de filamentos de actina. Neste sentido, foi encontrado 

que a inibição da síntese de PtdIns(4,5)P2 impede a alteração da morfologia de mastócitos 

estimulados por um antígeno. Como mencionado anteriormente, a endocitose de complexos 

FcεRI-IgE, agregados por um antígeno, é um regulador chave para a sinalização de 

mastócitos. Dentro deste contexto, foi observado que a síntese reduzida de PtdIns(4,5)P2 

impediu que complexos FcεRI-IgE intercruzados e internalizados seguissem a via normal de 

endocitose. Estes resultados apontam a síntese de PtdIns(4,5)P2 como um alvo em potencial 

para o desenvolvimento de inibidores da ativação de mastócitos.  

Os Capítulo 2 e 3 têm como principal foco destacar novos compostos, de origem 

natural ou sintética, como inibidores da secreção de mastócitos. O Capítulo 2 apresenta os 

resultados do efeito inibitório de um conjunto de aril-cumarinas sobre a exocitose de 

mediadores alérgicos. Os estudos referentes a este capítulo não somente revelaram um grupo 

de novos compostos com potencial para inibir a resposta de mastócitos, como também 

reforçaram a aplicabilidade de um modelo biossensor baseado em mastócitos, para a triagem 

de bioativos moduladores da degranulação destas células. 

Finalmente, no Capítulo 3 estão descritos os resultados dos estudos que apresentaram 

a piridovericina, um metabólito isolado do fungo entomopatogênico Beauveria bassiana, 

como um potente inibidor da degranulação de mastócitos. Estudos focados na compreensão 

do(s) alvos(s) moleculares de inibição deste composto revelaram que a piridovericina inibe 

substancialmente a mobilização de Ca2+ intracelular. Interessantemente, como provável efeito 

da piridovericina sobre a geração de transientes de Ca2+ nos mastócitos, foi observado 

também uma forte inibição da secreção estimulada de interleucina-4. 
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1. RESUMO 

 

Fosfatidilinositol 4,5-bifosfato (PtdIns(4,5)P2) é um fosfolipídeo versátil que participa 

de vários eventos de sinalização associados à membranas biológicas. A produção de 

PtdIns(4,5)P2 na membrana plasmática depende dos níveis de seu precursor, fosfatidilinositol 

4-fosfato (PtdIns(4)P), este, sintetizado principalmente por duas enzimas intracelulares, 

fosfatidilinositol 4-quinases (PI4K) IIIα e IIIβ; sendo a última preferencialmente inibida pelo 

fármaco óxido de fenilarsina (PAO). Foi encontrado que PAO e quercetina, outro inidor de 

quinases lipídicas, inibem rapidamente as respostas de Ca2+ em células RBL estimuladas por 

antígeno, e que o influxo de Ca2+ ativado pela mobilização de Ca2+ intracelular, em células 

estimuladas por tapsigargina, é também inibido substancialmente pela quercetina. Além 

disso, quercetina e PAO são inibidores efetivos da ondulação da membrana plasmática e do 

espalhamento celular estimulados por antígeno, dois eventos independentes de Ca2+.  

PAO e quercetina também inibem o desligamento de vesículas endocíticas da 

membrana plasmática formadas por complexos de receptores para IgE intercruzados. Estes 

resultados sugerem que estes compostos inibem a sinalização de receptores para IgE 

principalmente por interferirem com a síntese de PtdIns(4,5)P2. Para caracterizar diretamente 

os efeitos destes agentes sobre a síntese de PtdIns(4,5)P2, foi monitorado o reaparecimento do 

domínio PH-PLCδ1-EGFP, um repórter específico para PtdIns(4,5)P2, na membrana 

plasmática, após a hidrólise de PtdIns(4,5)P2 induzida pelo ionóforo de Ca2+, A23187, 

seguida de quelação de Ca2+ extracelular com EGTA em excesso. Dentro destas condições, 

PtdIns(4,5)P2 ressintetizado aparece, inicialmente, como agregados da ordem de 

micrômetros, localizado na ou próximo à membrana plasmática. A adição de quercetina, 

subsequente à hidrólise de PtdIns(4,5)P2 induzida por A231871, inibe a resíntese de 

PtdIns(4,5)P2 em tais agrupamentos, e PAO reduz a presença de PtdIns(4,5)P2 na membrana 

plasmática enquanto aumenta o acúmulo de PtdIns(4,5)P2 no complexo de Golgi. Estes 

resultados fornecem evidências de que a geração de PtdIns(4)P por PI4KIIIα está 

dinamicamente acoplada às populações de PtdIns(4,5)P2 da membrana plasmática que são 

importantes para o processo de sinalização intracelular ativados pelos receptores de IgE em 

mastócitos. 
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2. ABSTRACT 

 

Phosphatidylinositol 4,5-biphosphate (PtsIns(4,5)P2) is a versatile phospholipid that 

participates in many membrane-associated signaling processes. PtdIns(4,5)P2 production at 

the plasma membrane depends on levels of its precursor, phosphatidylinositol 4-phosphate 

(PtdIns(4)P), synthesized principally by two intracellular enzymes, PI4-kinases IIIα and IIIβ; 

the former is preferentially inhibited by phenylarsine oxide (PAO). We found that PAO and 

quercetin, another lipid kinase inhibitor, rapidly inhibit Ca2+ responses to antigen in RBL 

mast cells, and store-operated Ca2+ influx stimulated by thapsigargin is also substantially 

inhibited by quercetin. In addition, quercetin and PAO are effective inhibitors of antigen-

stimulated ruffling and spreading in these cells, two Ca2+-independent processes. PAO and 

quercetin also inhibit pinching off of endocytic vesicles formed by crosslinking of IgE 

receptor complexes. These results suggest that these compounds inhibit IgE receptor 

signaling principally by interfering with PtdIns(4,5)P2 synthesis. To directly characterize the 

effects of these agents on PtdIns(4,5)P2 synthesis, we monitored the reappearance of the 

PtdIns(4,5)P2-specific PH domain, PH-PLCδ1-EGFP, at the plasma membrane after Ca2+ 

ionophore A23187-induced PtdIns(4,5)P2 hydrolysis followed by Ca2+ chelation with excess 

EGTA. Under these conditions, re-synthesized PtdIns(4,5)P2 initially appears as micron-sized 

patches at or near the plasma membrane. Addition of quercetin subsequent to A23187-

induced PtdIns(4,5)P2 hydrolysis inhibits PtdIns(4,5)P2 re-synthesis in plasma membrane 

patches, and PAO reduces PtdIns(4,5)P2 at the plasma membrane while enhancing 

PtdIns(4,5)P2 accumulation at the Golgi complex. Taken together, these results provide 

evidence that PtdIns(4)P generated by PI4-kinase IIIα is dynamically coupled to 

PtdIns(4,5)P2 pools at the plasma membrane that are important for downstream signaling 

processes activated by IgE receptors. 
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3. INTRODUÇÃO 

 

3.1. Fosfatidilinositol 4,5-bifosfato: uma molécula sinalizadora versátil 

 

Fosfatidilinositol, um fosfolipídeo componente de membranas celulares, é formado 

por um grupo inositol, que compreende a cabeça de grupo hidrossolúvel deste lipídeo, ligado 

a duas cadeias de ácido graxo, por meio de um domínio glicerol, conforme esquema 

apresentado na Figura 4 (VASUVEDAN, L., 2009).  

 

 

Figura 4.  Estrutura de um fosfatidilinositol. Fosfatidilinositol é composto de um grupamento 
inositol como cabeça de grupo, ligado à duas cadeias de ácido graxo por um grupamento 
glicerol. 

 

 

 

Cadeias hidrocarbônicas 
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O estudo destas espécies de lipídeo foi pioneirizado por Hokin e Hokin, no início da 

década de 1950, com a descoberta de derivados fosforilados do fosfatidilinositol, em uma 

variedade de tecidos (HECK et al., 2007). Os fosfoinositídeos, termo usado para se referir 

coletivamente aos derivados fosforilados do fosfatidilinositol, são gerados pela fosforilação 

reversível das posições D-3, D-4 e D-5 do anel inositol, em todas as combinações possíveis 

(D’ANGELO et al., 2008). Como resultado, sete espécies distintas de fosfoinositídeos são 

formadas  e nomeadas de acordo com a posição do seu sítio de fosforilação, como ilustra a 

Figura 5.  

 

 Fosfatidilinositol quinases específicas modificam, por fosforilação, as posições do 

grupamento inositol para produzir os fosfoinositídeos indicados acima. As reações de 

fosforilação podem ser revertidas pela ação de fosfatases, que também atuam de maneira 

específica sobre os diferentes derivados de fosfatidilinositol. O balanço entre as atividades 

das fosfatidilinositol quinases e fosfatases, dentro dos diferentes compartimentos 

intracelulares, confere uma característica distinta ao metabolismo dos fosfoinositídeos, que é 

sua precisa regulação espacial e temporal (DE MATTEIS e GODI, 2004). Desta forma, os 

derivados de fosfoinositídeos podem se apresentar preferencialmente enriquecidos em 

determinadas organelas e compartimentos. Neste sentido, fosfatidilinositol 4,5-bifosfato 

(PtdIns(4,5)P2),  está majoritariamente presente na camada interna da membrana plasmática, 

fosfatidilinositol (PtdIns) e fosfatidilinositol 4-fosfato (PtdIns(4)P) estão enriquecidos no 

Figura 5.  Metabolismo de fosfoinositídeos. Reações metabólicas que levam à geração dos 
sete fosfoinositídeos, a partir de fosfatidilinositol (PtdIns). Reações indicadas por 
setas tracejadas foram apenas demonstradas in vitro. Adaptado de Di Paolo e De 
Camilli, 2006. 
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complexo de Golgi, enquanto que fosfatidilinositol 3-fosfato (PtdIns(3)P) atua como um 

marcador para compartimentos endossomais (DE MATTEIS e GODI, 2004). 

 PtdIns(4,5)P2 constitui apenas 1% do total de fosfolipídeos localizados na membrana 

plasmática (McLAUGHLIN et al., 2002), mas tem despertado grande atenção da comunidade 

científica durante a última década devido a sua habilidade em regular um grande número de 

eventos celulares. PtdIns(4,5)P2 foi primeiramente estabelecido como um segundo 

mensageiro em vias de transdução de sinais por Berridge e colaboradores (1983), os quais 

demonstraram que a ativação, estimulada por agonistas, da fosfolipase C (PLC) resultava na 

clivagem de PtdIns(4,5)P2 para a geração de inositol 1,4,5-trifosfato (InsP3) e diacilglicerol 

(DAG) (BERRIDGE et al., 1983). Subsequentemente, foi demonstrado que PtdIns(4,5)P2 

também serviria como substrato para fosfatidilinositol 3-quinase (PI3K) durante a síntese de 

fosfatidilinositol 3,4,5-trifosfato (PtsIns(3,4,5)P3), um regulador chave para a proliferação, 

migração, quimiotaxia, fagocitose, diferenciação e metabolismo celulares (CANTLEY, L.C., 

2002). PtdIns(4,5)P2 também tem sido implicado diretamente no controle de muitos 

processos, os quais incluem o tráfego vesicular, dinâmica de membranas, organização do 

citoesqueleto de actina e ativação de canais iônicos e transportadores (DI PAOLO e DE 

CAMILLI, 2006; BALLA et al., 2009). Dada sua extraordinária versatilidade nos processos 

de sinalização celular, acredita-se que PtdIns(4,5)P2 exista na forma de populações 

espacialmente e funcionalmente distintas (HINCHLIFFE, K., 2000; ODORIZZI et al., 2000; 

JOHNSON et al., 2008; CALLOWAY et al., 2011). 

 Estudos recentes do grupo Baird-Holowka (Universidade de Cornell, EUA) têm 

destacado importantes papéis para PtdIns(4,5)P2 durante a ativação de mastócitos. Vasuvedan 

e colaboradores (2009) forneceram evidências de que duas isoformas diferentes da enzima 

fosfatidilinositol 4-fosfato 5-quinase (PIP5K) sintetizam populações de PtdIns(4,5)P2 na 

membrana plasmática funcionalmente diferentes, mais especificamente, com papéis distintos 

para a produção de InsP3 estimulada por antígeno e para a SOCE (para revisão, ver capítulo 

de Introdução, item 1.3) (VASUVEDAN et al., 2009). Mais recentemente, Calloway e 

colaboradores (2011) encontraram que a partição de PtdIns(4,5)P2 entre domínios da 

membrana plasmática caracterizados pela ordenação lipídica, e resistentes a detergente, e 

domínios caracterizados pela desordenação lipídica e solubilização em detergente, regularia o 

acoplamento entre as proteínas STIM1 e Orai1 durante a ocorrência da SOCE (CALLOWAY 

et al., 2011). Além disso, foi demonstrado que PtdIns(4,5)P2 poderia facilitar o processo de 

degranulação de mastócitos, através de sua interação com a sinaptotaganina, um sensor para 
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Ca2+ que permanece ancorado à vesículas secretórias destas células (BAI et al., 2004). Neste 

contexto, Gadi e colaboradores (2011) mostraram que se as populações de PtdIns(4,5)P2, 

localizadas na membrana plasmática, se tornam inacessíveis, em função de sua interação 

estável com uma versão mutante da proteína MARCKS (Myristoylated alanine-rich C-

kinase), esta última, um substrato da PKC; consequentemente, há um atraso na mobilização 

de Ca2+ e uma inibição da degranulação destas células, consistente com a necessidade de 

disponilibidade de PtdIns(4,5)P2 para a ocorrência destes eventos (GADI et al., 2011).    

 Os níveis limitantes de PtdIns(4,5)P2 justificam a constante reposição deste lipídeo. 

PtdIns(4,5)P2 pode ser gerado a partir da fosforilação da posição D-5 de PtdIns(4)P, ou então 

por meio da fosforilação da posição D-4 de fosfatidilinositol 5-fosfato (PtdIns(5)P), como 

mostra a Figura 6 (DI PAOLO e DE CAMILLI, 2006). Em células de mamífero, PtdIns(4)P 

é pelo menos 50 vezes mais abundante do que PtdIns(5)P e, portanto, é amplamente aceito 

que a grande maioria de PtdIns(4,5)P2 sintetizado deriva da fosforilação de PtdIns(4)P 

(KWIATKOWSKA, K., 2010). Desta forma, a produção de PtdIns(4)P, que ocorre a partir da 

fosforilação de PtdIns em sua posição 4, uma reação catalisada pela enzima fosfatidilinositol 

4-quinase (PI4K), representa um ponto chave para a regulação da síntese subsequente de 

PtdIns(4,5)P2. Com base nestas informações, o presente estudo fez uso de inibidores da PI4K, 

nominalmente, os fármaco óxido de fenilarsina (PAO) e quercetina, como forma de redução 

da síntese de PtdIns(4,5)P2. O efeito da produção limitada de PtdIns(4,5)P2 foi avaliado com 

base em eventos de sinalização mediados por IgE, os quais são passíveis de regulação por 

PtdIns(4,5)P2. 
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4. OBJETIVOS 

 

O objetivo do trabalho apresentado no presente capítulo foi compreender como o 

processo de sinalização intracelular, desencadeado pela ativação dos receptores FcεRI para 

IgE, é afetado pela inibição da síntese de PtdIns(4,5)P2, em células RBL-2H3. 

 

4.1. Objetivos específicos 

 

Avaliar o efeito da redução dos níveis de PtdIns(4,5)P2 sobre os seguintes eventos de 

sinalização de mastócitos: 

� o aumento estimulado da concentração de Ca2+ intracelular; 

� a ondulação da membrana plasmática e do espalhamento celular, induzidos 

por antígeno; 

Figura 6.  Rotas metabólicas para a produção de PtdIns(4,5)P2. PtdIns(4,5)P2 pode 
ser produzido tanto via PtdIns(4)P como via PtsIns(5)P, embora a 
abundância de PtdIns(4)P em relação ao fosfoinisitídeo fosforilado na 
posição D-5 torne esta a primeira rota prevalente para a obtenção de 
PtdIns(4,5)P2. A seta tracejada destaca que a via de síntese de PtdIns(5)P 
ainda não foi firmemente estabelecida. Adaptado de Balla e Balla, 2006. 
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� a internalização de endossomos contendo complexos IgE-FcεRI, após 

intercruzamento mediado por antígeno. 

 

5. MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1.Material 

 

O material mencionado abaixo foi utilizado sem tratamento prévio: 

 

Meio mínimo essencial contendo sais de Eagle (MEM, Invitrogen, Gibco, Carlsbad, 

CA, EUA), soro bovino fetal (Invitrogen), sulfato de gentamicina (Invitrogen), tripsina-

EDTA (Invitrogen), triton X-100 (Sigma-Aldrich, Saint Louis, MO, EUA), soro albumina 

bovina (BSA, Acros Organic, NJ, EUA), indicador de Ca2+ Fluo-4 AM (Invitrogen), 

sulfinpirazona (Sigma-Aldrich), quercetina (Sigma-Aldrich), óxido de fenilarsina (PAO, 

Sigma-Aldrich), gadolínio (Gd3+, Sigma-Aldrich), EGTA (Sigma-Aldrich), Alexa568-

faloidina (Invitrogen), Alexa555-Colera toxina B (A555-CtxB, Invitrogen), tapsigargina 

(Sigma-Aldrich) e forbol 1,2-dibutirato (Sigma-Aldrich). Os anticorpos Alexa488-IgE, IgG 

anti-coelho conjugada a Cy-5, Alexa555-IgG anti-coelho e anticorpo monoclonal de 

camundongo anti-GM130 foram adquiridos da Invitrogen. O anticorpo anti-fosfotirosina 

4G10 conjugado a HRP (horseradish peroxidase) foi adquirido da Millipore (Billerica, MA, 

EUA). 

 

- Tampão de Tyrode: composto de NaCl 135 mM; KCl 5 mM; MgCl2 1 mM; 

CaCl2 1,8 mM; D(+) glucose 5,6 mM e HEPES 20 mM (Mallinckrodt Baker Inc., 

Phillipsburg, NJ, EUA). Os sais foram dissolvidos em água Milli-Q e o pH da solução foi 

ajustado para 7,4. O tampão foi esterilizado por filtração em membrana com poro de tamanho 

0,23 µm.  

 

- Anticorpo monoclonal específico para reconhecimento de dinitro-fenil (anti-

DNP IgE): foi purificado de células de fluido peritonial de ratos por cromatografia por 

afinidade (POSNER et al., 1992) e cromatografia de filtração em gel (SUBRAMANIAN et 

al., 1986).  
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- Anti-DNP IgE conjugado a FITC (isotiocianato de fluoresceína), FITC-anti-

DNP-IgE: preparado como descrito anteriormente (ERICKSON et al, 1986). 

 

- Antígeno DNP-BSA: foi preparado a partir da conjugação de BSA com um média 

de 15 grupos de DNP, conforme descrito por Weetal  e colaboradores (WEETALL et al., 

1993). 

- 4-metil-umbeliferil-N-acetil-ββββ-D-glucosaminida (MUG): uma  solução estoque 

de MUG (Sigma-Aldrich) foi preparada pela solubilização de 46 mg do substrato em 1 mL de 

dimetilsulfóxido para uma concentração final igual a 0,12 M. A solução estoque foi 

armazenada em freezer a –20 οC. Para cada experimento, foi utilizada uma solução, recém 

preparada, na concentração final de 1,2 mM, em tampão de Tyrode, pH 7,4. 

 

5.2. Métodos 

 

5.2.1. Cultura celular 

 

Mastócitos da linhagem RBL-2H3 foram cultivados como monocamadas em MEM, 

suplementado com 15% de soro bovino fetal e 50 µg/mL de gentamicina. As células foram 

mantidas a 37 °C em atmosfera úmida contendo 5% de CO2. 

O subcultivo celular foi realizado a cada 2 ou 3 dias, em garrafas de 25 ou 75 cm3 

(Corning Incorp., Corning, NY, EUA), a 37 °C e atmosfera úmida contendo 5% de CO2, 

conforme descrito a seguir. As células foram suspensas na presença de 5 mL de tripsina-

EDTA, por 5 minutos, e lavadas com meio de cultura (centrifugação por 5 minutos, 25 °C, 

1000 rpm, centrífuga Sorvall Legend, modelo Mach 1.6R). O sobrenadante foi descartado e o 

sedimento ressuspenso em meio de cultura a uma concentração de 1x106 células/mL.  

 

5.2.2. Medidas de Ca2+ intracelular 

 

Os níveis de Ca2+ citoplasmático foram medidos com o uso de um fluorímetro de 

estado estacionário, modelo SLM 8100C (SLM). Células RBL-2H3 (4x106 células/mL), 

suspensas em tampão de Tyrode/BSA, foram carregadas com o indicador de Ca2+ Fluo-4 AM 

(excitação em 490 nm, emissão de fluorescência em 520 nm) e sensibilizadas com anti-DNP 

IgE na presença de 0,5 mM de sulfinpirazona por 1h. Após lavagem com tampão de 
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Tyrode/BSA, as células foram ressuspensas em tampão de Tyrode, para uma concentração 

final na cubeta de 2x106 células/mL. No fluorímetro, as células foram mantidas sob agitação 

contínua e termostatizadas a 37°C, para posterior estímulo com 0,4 µg/mL de DNP-BSA, ou 

0,2 µM de tapsigargina, e tratamento com sucessivas adições de quercetina, PAO ou Gd3+. A 

seguir, as células foram lisadas com a adição de triton X-100 0,1% para a obtenção do valor 

máximo de fluorescência do Fluo-4, a qual foi subsequentemente suprimida com 6 mM de 

EGTA para a obtenção de valores basais de fluorescência. Resultados de respostas de Ca2+ 

representativos foram expressos como a razão dos valores de fluorescência de Fluo-4 na 

presença, ou ausência, de fármacos pela diferença do valor de fluorescência entre aquele 

obtido após a adição de triton X-100 e aquele obtido após a adição de EGTA. 

 

5.2.3. Ensaios para análise de ondulação da membrana plasmática e 

espalhamento de células aderidas, estimulados por antígeno 

 

Células RBL-2H3, plaqueadas a uma densidade de subconfluência de 0,5x106 

células/mL em discos do tipo MatTek de 35 mm (MatTek Corp., Ashland, MA, EUA), foram 

sensibilizadas com anti-DNP IgE por 24h. Em seguida, estas células foram lavadas com 

tampão de Tyrode e incubadas por 2 minutos com quercetina 20 µM ou PAO 2 µM, seguido 

de estímulo celular com DNP-BSA (0,5 µg/mL) durante 10 minutos, a 37°C. Os mastócitos 

foram então fixados com o uso de uma solução de formaldeído 4% e glutaraldeído 0,1% e 

permeabilizadas com triton X-100 0,1%, para a posterior marcação de F-actina usando 

Alexa568-faloidina com  objetivo de se visualizar o ondulamento da membrana plasmática 

(imagens focadas no dorso celular) e o espalhamento celular (imagens focadas no ventre 

celular). Imagens de microscopia confocal foram adquiridas com o uso de um sistema 

confocal de varredura a laser, modelo Leica TCS SP2 (Leica Microsystems, Exton, PA, 

EUA) acoplado a uma objetiva de imersão em água, aumento de 63x, modelo 63_ 0.9 NA, 

HCX APO L U-V-I. Para a quantificação do ondulamento da membrana plasmática, cerca de 

200-300 células, para cada um de pelo menos três experimentos independentes, foram 

contadas e classificadas como células que sofreram, ou não sofreram, ondulação da 

membrana plasmática, ou ainda células que desenvolveram filopódias. Medidas de área 

celular de cerca de 20 células, para cada um de pelo menos 3 experimentos independentes, 

foram usadas para a quantificação de espalhamento celular. Tais medidas foram feitas com o 

uso do software ImageJ (National Institute of Health-NIH, EUA).  
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5.2.4. Ensaios para análise da internalização de complexos IgE/FcεRI agregados 

por antígeno 

 

Para medidas da disponibilidade de IgE-FcεRI na superfície celular, antes e após o 

intercruzamento mediado por antígeno, células RBL-2H3 em suspensão (5x106 células/mL) 

foram sensibilizadas com 4 µg/ml de Alexa488-IgE por 45 minutos, a 37 °C. As células 

sensibilizadas foram então lavadas e ressuspensas em tampão de Tyrode e incubadas na 

presença, ou ausência, de PAO 2 µM ou quercetina 20 µM por 2 minutos, seguido pela 

adição de antígeno (0,4 µg/mL) por 20 minutos a 37 °C. As células foram então resfriadas a 4 

°C, lavadas e incubadas por 60 minutos com anticorpo anti-Alexa488 de coelho (diluição 

1:1000) e então lavadas e marcadas a 4 °C com anticorpo anti-coelho conjugado com Cy-5 

(diluição 1:1000). Células marcadas foram fixadas com uma solução de formaldeído 4% e 

glutaraldeído 0,1% por 20 minutos, `a temperatura ambiente, e então ressuspensas em 

solução de PBS/NaN3 contendo 10 mg/mL de BSA. A marcação com Cy5 foi quantificada 

por citometria de fluxo (citômetro de fluxo modelo Beckman Coulter Epics XL-MCL, 

Ramsey, MN, EUA). 

Para a localização subcelular de IgE-FcεRI, dentro de condições semelhantes às 

descritas acima, células aderentes foram plaqueadas por 24h a uma concentração de 0,5x106 

células/mL em discos MatTek de 35 mm e então sensibilizads com Alexa488-IgE por 2 horas 

a 37 °C. As células foram pre-incubadas, ou não, com PAO 2 µM ou quercetina 20 µM por 5 

minutos, seguidos de estímulo antigênico por 10 minutos a 37 °C e fixação como acima 

descritos. Células fixadas foram marcadas com anticorpo anti-Alexa488 e então com 

anticorpo IgG anti-coelho marcado com Alexa555 (diluição 1:200), como descrito acima para 

as análises por citometria de fluxo. As distribuições de Alexa488 e Alexa555 foram 

visualizadas por meio de um sistema confocal a laser Zeiss 710 (Jena, Alemanha) com 

objetivas de imersão em óleo e aumento 63x 1.1 NA.  

  

5.2.5. Medidas da acidificação de endossomos contendo complexos IgE-FcεRI 

 

Para as medidas de acidificação, devido à endocitose, mastócitos RBL em 

suspensão (4x106 células/ml) foram sensibilizados com 5 µg/mL de FITC-IgE por 1h a 37°C, 

lavadas e ressuspensas em tampão de Tyrode para a monitorização da fluorescência de FITC 

como descrito previamente (MENON et al., 1986). No fluorímetro,  células sob agitação e 

termostatizadas a 37°C foram tratadas com PAO 2 µM ou quercetina 20 µM, seguidos do 
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tratamento celular com anti-IgE de coelho (diluição 1:200) a 37 °C. Medidas de fluorescência 

de FITC foram registradas em função do tempo. 

 

5.2.6. Análise da síntese de PtdIns(4,5)P2 na membrana plasmática 

 

Células RBL-2H3 foram plaqueadas em discos de 35 mm MatTek a uma densidade de 

subconfluência de 0,5x106 células/mL e incubadas por 24h. Em seguida,  estas células foram 

transfectadas transientemente com o plasmídeo que codifica PH-PLCδ1-EGFP, na 

concentração de 2 µg/disco, preparado de meio OptiMEM (Invitrogen), contendo FuGENE 

HD (0,8 µL/mL, Roche, Manheim, Alemanha). Após incubação com os complexos DNA-

FuGENE, por 1h, a 37 °C, as células foram tratadas com uma solução de 0,1 µM de forbol 

1,2-dibutirato por 4h para otimizar a pinocitose e ingestão do DNA (GOOSE et al., 2005). 

Em seguida, as células foram lavadas e mantidas incubadas em meio de cultura por 24h, a 

37°C. Imediatamente antes da aquisição de imagens, as células foram lavadas com tampão de 

Tyrode e tratadas com A555-CtxB (diluição 1:1000) durante 15 minutos, à temperatura 

ambiente, com a subsequente lavagem das células. Para a aquisição das imagens de 

microscopia confocal, as células receberam 1,5 mL de tampão de Tyrode e foram mantidas a 

uma temperatura controlada de 37 °C durante todo o período de registro das imagens. A 

aquisição de imagens foi feita a cada 13 segundos por um intervalo de aproximadamente 25 

minutos, o qual compreendeu o registro de imagens antes e após o estímulo celular com o 

ionóforo de Ca2+ A23187 (10 µM), seguido ou não do tratamento destas células com 

quercetina (20 µM) ou PAO (2 µM)  para final quelação de Ca2+ com EGTA (2 mM). A 

quantificação de fluorescência do domínio PH-PLCδ1-EGFP foi baseada na obtenção de um 

histograma correspondente ao perfil de fluorescência de um segmento de reta traçado ao 

longo do corpo da célula analisada. As análises foram realizadas com o auxílio do software 

ImageJ (SMITH et al., 2010). 

 

5.2.7. Ensaio para a quantificação da liberação de β-hexosaminidase 

 

Medidas de degranulação de mastócitos mediadas por IgE foram determinadas como 

descrito por Naal e colaboradores (2004). Células RBL-2H3 foram inicialmente 

sensibilizadas com anti-DNP IgE (0,5 µg/mL) e cultivadas em placa de 96 poços (densidade 

5x105 células/mL) por 24h. Após lavagem das células com tampão de Tyrode/BSA, estas 

foram tratadas por 15 minutos com diferentes concentrações de quercetina (0-100 µM) e 
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incubadas na presença DNP-BSA (100 ng/mL) por 1 hora a 37°C. A degranulação 

mastocitária foi parada em banho de gelo e então 25 µL do sobrenadante de cada poço foram 

transferidos para uma nova placa de 96 poços de fundo escuro, esta já contendo 100 µL/poço 

do substrato para a enzima β-hexosaminidase (MUG 1,2 mM), preparado em tampão acetato 

pH 4,5. A clivagem de MUG em metil-umbeliferona pela enzima β-hexosaminidase procedeu 

por 30 minutos, a 37 °C, e foi e parada com a adição de 200 µL/poço de tampão carbonato, 

pH 10. Os controles para este ensaio incluíram amostras livre de estímulo (liberação 

espontânea de β-hexosaminidase), bem como amostras tratadas com 0,1% de triton X-100, 

para lise celular e liberação total de β-hexosaminidase para o sobrenadante. Medidas de 

fluorescência de metil-umbeliferona foram realizadas em um leitor de microplacas (BioTek, 

Winooski, VT, EUA), utilizando-se comprimentos de onda iguais a 360 e 450 nm, para 

excitação e emissão de fluorescência, respectivamente (NAAL et al., 2004). 

 

5.2.8. Western blot para análise da fosforilação de resíduos de tirosino-quinases 

 

Células RBL-2H3 (4x106 células/ml) foram sensibilizadas por 24h com IgE anti-DNP 

(1 µg/mL) e, em seguida, tratadas com diferentes concentrações de quercetina, para 

subsequente estímulo da fosforilação de tirosino-quinases com DNP-BSA 0,1 µg/mL. 

Proteínas do lisado celular foram resolvidas por eletroforese em gel de poliacrilamida, 12,5% 

em SDS, e eletrotransferidas para membranas de nitrocelulose. Após bloqueio da membrana 

para evitar reatividade não específica com 5% de gelatina de peixe (Sigma-Aldrich), estas 

membranas foram marcadas com anticorpo monoclonal anti-fosfotirosina 4G10 conjugado 

com horseradish peroxidase (diluição 1:2000). A imunoreatividade foi detectada com o uso 

de kit realçador de quimioluminescência (AMRESCO, Solon OH, EUA). O nível celular de 

β-actina foi usado para julgar o carregamento homogêneo das diferentes amostras. Para a 

quantificação dos western blots, as bandas referentes à proteína fosforilada Syk e à 

subunidade fosforilada β do receptor FcεRI foram analisadas. A quantificação dos 

experimentos foi expressa na forma de uma razão de intensidades relativas entre a banda de 

proteína correspondente às amostras tratadas com quercetina e àquelas correspondente ao 

controle (amostras somente estimuladas com antígeno). Intensidades em pixel das bandas  

proteicas foram determinadas por análise densitométrica das mesmas, as quais foram 

normalizadas em relação à intensidade da banda de β-actina, com o auxílio do software 

ImageJ.  
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1. Inibidores farmacológicos da síntese de fosfoinositídeos inibem respostas de 

Ca2+ estimuladas em mastócitos RBL 

 

Um estudo prévio demonstrou que concentrações micromolares de PAO causaram um 

aumento modesto da fosforilação de resíduos de tirosina, estimulado por antígeno, de uma 

série de proteínas de mastócitos RBL, consistente com a capacidade deste fármaco de inibir 

tirosino-fosfatases (ADAMCZEWSKI  et al., 1992). De certa forma surpreendente, foi 

demonstrado, também, que PAO inibiu a mobilização de Ca2+ e a consequente degranulação 

destas células. Subsequentemente, Wiedemann e colaboradores (1996) forneceram evidências 

de que a inibição da atividade da enzima PI4K por ambos, PAO e quercetina, levou à 

depleção concomitante dos níveis de PtdIns(4)P e PtdIns(4,5)P2, com a perda correlativa da 

responsividade secretória de células cromafins estimuladas (WIEDEMANN et al., 1996).  

Quatro diferentes isoformas da enzima PI4K foram clonadas e categorizadas como 

PI4K tipos II ou III, de acordo com a sensibilidade destas enzimas à adenosina e ao fármaco 

wortmannin, respectivamente (BALLA e BALLA, 2006). Tanto a PI4KII, como a PI4KIII, se 

apresentam nas formas α e β e contribuem para a produção de populações de PtdIns(4)P  com 

distintas funções e localizações subcelulares. As enzimas PI4K tipo III são quase que 

totalmente citosólicas e encontram-se majoritariamente no retículo endoplasmático (IIIα) e no 

complexo da Golgi (IIIβ), enquanto as enzimas tipo II encontram-se associadas integralmente 

com membranas celulares, por virtude da palmitoilação de múltiplos resíduos de cisteína 

localizados no domínio catalítico destas enzimas (JUNG et al., 2011). Foi encontrado que 

PAO é um inibidor de PI4K tipo III com, relativamente, poucos efeitos sobre PI4K tipo II. 

Dentre as enzimas tipo III, PI4KIIIα mostrou-se mais sensível ao efeitos de PAO do que 

PI4KIIIβ (BALLA et al., 2002).  

A quercetina é um flavonóide natural bastante conhecido (CHIRUMBOLO, S., 2010) 

com a capacidade de inibir PI4K e outras quinases por meio da competição entre este 

fármaco e moléculas de ATP pelo sítio ativo destas enzimas (MIDDLETON et al., 2000). A 

capacidade da quercetina de inibir a degranulação de mastócitos, mediada por receptores para 

IgE, foi previamente estabelecida (FEWTRELL e GOMPERTS, 1977), mas os mecanismos 

responsáveis por esta inibição não foram determinados. A inibição dose-dependente da 

quercetina sobre a degranulação estimulada por antígeno foi confirmada no presente estudo, 

como mostra a Figura 7.   
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Figura 7.  Quercetina inibe a degranulação mastocitária induzida por antígeno de 
forma dose-dependente. Células RBL foram tratadas com diferentes 
concentrações de quercetina, seguido de estímulo celular com antígeno (Ag, 
DNP-BSA, 0,4 µg/mL). Alíquotas do sobrenadante celular foram incubadas 
com MUG 1,2 mM e a degranulação foi quantificada através de medidas de 
fluorescência da metil-umbeliferona, produto da clivagem de MUG pela 
enzima β-hexosaminidase. Nesta curva representativa de três experimentos 
independentes, as barras de erro representam os desvio padrão para amostras 

em triplicata de um único experimento. Análise de One-way ANOVA, 
seguido pelo teste de Dunnett indicaram significância estatística de  
*P<0,05 e ***P<0,001, em relação ao controle. 
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É de longa data reconhecido que respostas funcionais de mastócitos, tais como a 

degranulação mediada pela ativação de receptores FcεRI, requerem níveis elevados e 

sustentados de Ca2+ intracelular (MA e BEAVEN, 2009). A ativação, estimulada por 

antígeno, da enzima PLCγ resulta na depleção, mediada por InsP3, das reservas de Ca2+ do 

retículo endoplasmático, o que por sua vez ativa a SOCE por meio dos chamados canais de 

Ca2+ ativados pela liberação de Ca2+ (CRAC channels) (VIG e KINET, 2009). Para investigar 

os mecanismos pelos quais PAO e quercetina inibem as respostas de Ca2+ mediadas por 

FcεRI em mastócitos RBL, os níveis de Ca2+ de células em suspensão foram monitorados 

pelo uso do indicador de Ca2+, Fluo-4, e fluorimetria no estado estacionário.  

Como mostra a Figura 8A, o estímulo antigênico de células RBL causou um aumento 

robusto da concentração citoplasmática de Ca2+. A adição de 1 µM de PAO, após alguns 

minutos do estímulo, resultou na rápida inibição da resposta estimulada de Ca2+, com um 

pequeno efeito inibitório adicional dado pelas adições subsequentes  de 10 µM de quercetina 

e 1 µM de Gd3+. Este último atua como um efetivo inibidor da SOCE nestas células 

(CALLOWAY et al., 2011). Em outros experimentos, a adição de PAO em concentrações 

mais elevadas não aumentou significativamente a inibição das respostas de Ca2+ (observações 

de D. Holowka). De forma semelhante ao efeito do PAO sobre a mobilização de Ca2+ 

estimulada por antígeno, a adição de quercetina, na concentração de 10 µM, causou uma 

rápida inibição desta resposta, a qual não foi posteriormente inibida pelas adições 

subsequentes de PAO e Gd3+ (Figura 8B) . Estes resultados sugerem que PAO e quercetina 

inibem o mesmo ou sobrepõem alvos moleculares.   
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Figura 8.  PAO e quercetina inibem rapidamente a mobilização de Ca2+ induzida 
por antígeno.  Células RBL, sensibilizadas com IgE anti-DNP e carregadas 
com Fluo-4, foram estimuladas com antígeno (Ag, DNP-BSA, 0,4 µg/mL) e 
posteriormente tratadas com PAO 1 µM, quercetina (Que) 10 µM e Gd3+ 
1µM , como indicado. As identificações A e B indicam que os experimentos 
foram realizados separadamente.   
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Calloway e colaboradores (2011) forneceram evidências de que, além de seu papel 

como um substrato para a geração de influxo de Ca2+ mediado por InsP3, PtdIns(4,5)P2 

desempenha também uma função na regulação da SOCE em células estimuladas com 

tapsigargina (CALLOWAY et al., 2011). A tapsigargina atua como um ativador do 

acoplamento entre STIM1 e Orai1, através da depleção das reservas de Ca2+ do retículo 

endoplasmático, via inibição da ATPase SERCA (Sarco(endo)plasmic Reticulum Ca
2+

-

ATPase), uma bomba de Ca2+ do retículo sarcoendoplasmático. Trata-se, portanto, de um 

estímulo para o influxo de Ca2+ que independe da produção de InsP3. Como mostra a Figura 

9, a indução de SOCE pela tapsigargina não foi inibida por 1 µM de PAO, adicionado 

minutos após o estímulo celular. Entretanto, esta resposta foi susbtancialmente inibida por 

duas adições sucessivas de 10 µM de quercetina, com um efeito inibitório adicional 

decorrente da adição de 1 µM de Gd3+.  

A quantificação para os resultados de múltiplos experimentos, como aqueles 

apresentados nas Figuras 8 e 9, está resumida na Figura 10. Ela mostra que as respostas de 

Ca2+ ao estímulo antigênico foram rapidamente inibidas tanto pela quercetina como por PAO, 

e mostra também que a ativação de SOCE, independente de InsP3, i.e., estímulo celular com 

tapsigargina, é mais sensível à quercetina do que ao PAO. 
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Figura 9.  PAO e quercetina inibem rapidamente a mobilização de Ca2+ induzida 
por tapsigargina.  Células RBL, carregadas com Fluo-4, foram 
estimuladas com tapsigargina (tap, 200 nM) e posteriormente tratadas com 
PAO 1 µM, quercetina (Que) 10 µM e Gd3+ 1 µM, como indicado. As 
identificações A e B indicam que os experimentos foram realizados 
separadamente.   
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Figura 10.  PAO e quercetina inibem rapidamente a mobilização de Ca2+ induzida 
por antígeno e tapsigargina.  Representação quantitativa da inibição das 
respostas de Ca2+ estimuladas por antígeno (Ag) e tapsigargina (tap),  na 
presença de quercetina (Qu) e PAO. Resultados expressam a quantificação de 
3 experimentos independentes e barras de erro representam o desvio padrão 
da média destes três experimentos. 
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 Foi demonstrado previamente que PAO inibe, de forma efetiva, a renovação de 

fosfoinositídeos estimulada por antígeno, consistente com sua capacidade de inibir a 

liberação das reservas de Ca2+ do retículo endoplasmático, mediada por InsP3 

(ADAMCZEWSKI et al., 1992). Para determinar de maneira mais direta se a quercetina inibe 

a mobilização de Ca2+, através da inibição da liberação das reservas de Ca2+ estimulada por 

antígeno, examinou-se a resposta de Ca2+ ao antígeno na ausência de Ca2+ extracelular. 

Dentro destas condições, os transientes de Ca2+ observados são dependentes da liberação de 

Ca2+ do retículo endoplasmático estimulada por InsP3 (LEE et al., 2005). A Figura 11 mostra 

claramente que o transiente de Ca2+ gerado após estímulo antigênico foi fortemente inibido 

em células pré-tratadas com 20 µM de quercetina, consistente com um efeito da quercetina 

sobre a ativação da PLCγ e/ou síntese de fosfoinositídeos. A capacidade da quercetina de 

inibir SOCE estimulada por tapsigargina é mais consistente com a possibilidade de inibição 

da síntese de fosfoinositídeos por este fármaco. 

 Considerando que a quercetina mostrou ser capaz de inibir a ativação de uma 

variedade de quinases além das fosfatidilinositol quinases (MIDDLETON et al., 2000), foi 

investigado se o efeito inibitório deste fármaco sobre a mobilização de Ca2+, induzida por 

antígeno, poderia ser também atribuída à inibição de tirosinoquinases, as quais são ativadas 

por fosforilação, uma vez que os receptores FcεR são intercruzados pelo antígeno. Como 

mostra a Figura 12, a quercetina, nas concentrações mais elevadas usadas neste estudo,  

causou alguma inibição da fosforilação da cadeia β do receptor FcεRI, um processo 

dependente de Lyn e da proteína de peso molecular 72, cuja fosforilação é dependente de Syk 

(BENHAMOU et al., 1993); no entanto,tal inibição não foi estatisticamente significativa. Na 

concentração de 10 µM de quercetina, suficiente para inibir fortemente as respostas de Ca2+ 

ao antígeno, como mostrado anteriormente , nenhum efeito sobre a fosforilação das referidas 

quinases pôde ser observado.  
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Figura 11.  Quercetina inibe transientes de Ca2+ induzidos por antígeno.  
Células RBL, carregadas com Fluo-4, foram estimuladas com 
antígeno (Ag, DNP-BSA, 0,4 µg/mL), após pré-tratamento com 
quercetina 20 µM (Que). Curva representativa para experimento 
realizado em triplicata.  
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Figura 11.  Quercetina inibe a transientes de Ca2+ estimulados por antígeno na 
ausência de Ca2+ extracelular. Células RBL, ressuspensas em tampão de 
Tyrode livre de CaCl2, foram sensibilizadas com IgE anti-DNP e carregadas 
com Fluo-4, seguido de estímulo com antígeno (Ag, DNP-BSA, 0,4 µg/m/l). 
Curva representiva de dois experimentos independentes. 

 

B 

Figura 12.  Pequenas concentrações de quercetina não inibem a fosforilação de p72Syk e da 
subunidade β do receptor FcεRI. (A) Células RBL, sensibilizadas com IgE anti-
DNP, foram tratadas com diferentes concentrações de quercetina e a fosforilação dos 
resíduos de tirosina de p72Syk  e FcεRI-β foi estimulada por antígeno. O lisado celular 
foi analisado por SDS-PAGE e immunobloting com anti-fosfotirosina. O controle de 
carregamento das amostras foi feito com marcação para β-actina. O blot ilustrado é 
representativo de três experimentos independentes. (B) Quantificação de três 
experimentos, onde barras de erro representam o desvio padrão da média. Análise 
estatística das médias por One-way ANOVA, seguida do teste de Dunnett revelou 
ausência de significância estatística entre as amostras tratadas com quercetina e as 
amostras controle. 

 

A 

B 
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Um estudo prévio forneceu evidências de que PI4KIIIα seria uma PI4-quinase 

importante para a geração de populações de PtdIns(4,5)P2 na membrana plasmática 

responsáveis por manter a sinalização de Ca2+, estimulada por angiotensina II em células 

HEK-293 que expressam o receptor para angiotensina AT1a (BALLA et al., 2008). Esta 

conclusão foi fortemente baseada na potente inibição de PI4KIIIα por PAO, em comparação 

ao efeito deste fármaco sobre PI4KIIIβ ou outras PI4Ks. Os presente resultados são 

consistentes com um papel principal para PI4KIIIα na sinalização de Ca2+ em mastócitos, 

visto que a mobilização de Ca2+, estimulada por antígeno, pôde se inibida por pequenas 

concentrações micromolares de PAO. A liberação de Ca2+ do retículo endoplasmático, 

estimulada por antígeno, foi inibida por PAO, o que pode ser correlacionado com o fato de 

que PAO inibiu seletivamente a fosforilação dos resíduos de tirosina da enzima PLCγ1 

(ADAMZEWSKI et al., 1992). Devido ao fato de que esta isoforma da PLC é dependente da 

ativação de PI3K (BARKER et al., 1998), o mecanismo para sua inibição é provavelmente 

dependente da inibição indireta da produção de PtdIns(3,4,5)P3 por PAO.  

Além disso, embora PAO não tenha inibido SOCE estimulado por tapsigargina, 

quando adicionado após o estímulo, este agente causou uma inibição substancial da SOCE 

quando adicionado pelo menos 10 minutos antes do estímulo (D. Holowka, resultados não-

publicados). O fármaco wortmannin, quando utilizado nas concentrações de 10-20 µM, atua 

como um inibidor de ambas as PI4-quinases IIIα e IIIβ (BALLA e BALLA, 2006) e foi 

demonstrado que este agente também poderia causar uma inibição substancial da SOCE em 

mastócitos quando adicionado pelo menos 10 minutos antes do estímulo celular (BROAD et 

al., 2001; CALLOWAY et al., 2011). Wortmannin também inibe o acoplamento entre 

STIM1 e Orai1, sob estas mesmas condições (KORZENIOWSKI et al., 2009; CALLOWAY 

et al., 2011). O prolongado tempo de incubação, requerido para a inibição de PAO, é 

provavelmente devido à necessidade de que haja o consumo das populações de PtdIns(4)P, 

localizadas na membrana plasmática, antes que a inibição se torne aparente (BALLA et al., 

2008). Em contraste aos inibidores específicos de PI4K, a quercetina causou a rápida inibição 

das respostas de Ca2+ estimuladas por tapsigargina, quando adicionada após o início do 

estímulo celular. Este resultado sugere que a quercetina apresenta um efeito mais direto sobre 

as populações de PtdIns(4,5)P2 importantes para SOCE. 

 

6.2.Quercetina e PAO inibem alterações morfológicas em mastócitos RBL 

induzidas por antígeno 
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Além da liberação de mediadores alérgicos pré-formados (como a histamina) e 

recentemente sintetizados (como leucotrienos), o intercruzamento dos receptores FcεRI por 

um antígeno multivalente também determina um aumento da polimerização de filamentos de 

actina e o ondulamento da membrana plasmática, este último processo também referido como 

ruffling. Para células aderidas, a ativação de mastócitos mediada por FcεRI resulta no 

achatamento e espalhamento celular sobre o substrato de adesão, além do ondulamento da 

membrana plasmática (PFEIFFER et al., 1985, PFEIFFER et al., 1994). As interações entre o 

citoesqueleto de actina e a membrane plasmática constituem a força motriz para a formação e 

retração de lamelipódios (ondulações da mebrana plasmática ou ruffles), filopódios e 

processos de adesão celular, em resposta à presença de quimioatraentes e outros estímulos 

celulares (RAUCHER et al., 2000).  

 O envolvimento de PtdIns(4,5)P2 na formação de filamentos de actina fica 

evidenciado por estudos que mostram aumentos transientes de PtdIns(4,5)P2 em sítios de 

remodelagem dinâmica do citoesqueleto, como aquele observado nos lamelipódios (HONDA 

et al., 1999), além dos estudos que demonstram que a superexpressão de PIP5K, ou de uma 

fosfatase específica para PtdIns(4,5)P2 denominada sinaptojanina, levam à formação ou 

desestruturação de filamentos de actina, respectivamente (JANMEY et al., 1999).  

PtdIns(4,5)P2 não parece afetar a formação de actina diretamente; seu efeito decorre de sua 

interação com uma variedade de proteínas que se ligam à actina. A polimerização da actina 

ocorre preferencialmente através da adição de monômeros de actina ao terminal de rápido 

crescimento (+) dos núcleos de actina. Três mecanismos foram propostos: (i) a nucleação de 

novo de filamentos de actina pelo complexo Arp 2/3, activado primariamente pela família das 

proteínas WASP (Wiskott-Aldrich Syndrome Protein), as quais são estimuladas por 

PtdIns(4,5)P2; (ii) descapeamento das extremidades (+) de filamentos de actina pré-existentes 

pela dissociação destes filamente e das proteínas de capeamento como gelsolina e CapZ, um 

processo mediado por PtdIns(4,5)P2 e (iii) a quebra de filamentos de actina existente, pela 

família de proteínas da gelsolina, ou pelo fator de despolimerização cofilina/actina, para desta 

forma aumentar os sítios de nucleação de actina. Ambas as duas últimas proteínas são 

inibidas por PtdIns(4,5)P2 (YIN e JANMEY, 2003). Uma vez formados, os filamentos de 

actina podem ser intercruzados em redes e fibras de actina, as quais serão conectadas à 

membrana plasmática por meio de uma série de proteínas reguladoras de actina, tais como 

vinculina, α-actinina e talina. PtdIns(4,5)P2 se liga e regula a atividade de todas as proteínas 

mencionadas (TAKENAWA e ITOH, 2001). 
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 Com base no que foi exposto, foram explorados os efeitos de PAO e quercetina sobre 

as mudanças morfológicas, induzidas por antígeno, em mastócitos. Como descrito 

previamente (PFEIFFER et al., 1985), a ativação antigênica de mastócitos leva estas células a 

terem sua característica superfície microvilosa, assim apresentada na ausência de estímulo, 

transformada em ondulações marcantes, como mostram as imagens de microscopia confocal 

focadas no dorso celular, as quais destacam a F-actina, marcada com Alexa568-faloidina 

(Figura 13, painel superior). A incubação celular com quercetina por alguns minutos não 

alterou a morfologia destas células, mas a adição do fármaco, previamente ao estímulo 

antigênico, impediu o desenvolvimento de tais ondulações na membrana plasmática, para a 

maioria absoluta das células analisadas (Figura 13, painel superior). A incubação com PAO 

não teve nenhum efeito sobre células não-estimuladas com antígeno, mas, em resposta ao 

antígeno, estas células pré-tratadas com PAO desenvolveram filopódios, os quais são 

definidos como finas projeções citoplasmáticas que se extendem em direção a um estímulo 

quimiotático, e que são formações bem menos dramáticas do que os lamelipódios 

(ondulações da membrana plasmática) (Figura 13, painel superior). Dessa forma, é possível 

sugerir que o pré-tratamento celular com PAO levou a uma inibição das alterações 

morfológicas induzidas pelo estímulo antigênico. A enumeração quantitativa destes fenótipos 

está resumida na Figura 14A. 

 Imagens de microscopia confocal focadas na interface célula-substrato revelam um 

aumento do espalhamento das células estimuladas com antígeno, em relação às células não-

estimuladas (Figura 13, painel inferior). Estas imagens, juntamente com medidas 

quantitativas de área celular de um representativo número de células, apresentadas na Figura 

14B, mostram que tanto PAO como a quercetina inibiram o espalhamento celular estimulado 

por antígeno. Além disso, estes inibidores de PI4K reduziram o aparecimento de placas de F-

actina intensamente fluorescentes na superfície ventral de células estimuladas por antígeno. 

Foi demonstrado que tais placas estariam envolvidas no processo de adesão de mastócitos ao 

substrato, um evento importante para o aumento da degranulação celular (HAMAWY et al., 

1992). 

 Estes resultados mostram que tanto o PAO como a quercetina atenuam fortemente as 

mudanças morfológicas de células RBL induzidas por antígeno. Considerando que estas 

alterações de morfologia não são dependentes da mobilização de Ca2+ estimulada por 

antígeno (PFEIFFER et al., 1985; NAAL et al., 2003), os resultados implicam que os 

fármacos PAO e quercetina devem agir através da inibição de um evento necessário para a 

ocorrência de tais mudanças morfológicas que vão além do efeito destes agente sobre as 
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respostas de Ca2+. Um processo importante tanto para a mobilização de Ca2+ como para a 

indução destas alterações de morfologia é a síntese de fosfoinositídeos.  
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Figura 13.  Ondulamento da membrana plasmática e espalhamento celular, induzidos 
por antígenos, são inibidos por PAO e quercetina.  Células RBL, 
sensibilizadas com IgE anti-DNP, foram pré-tratadas com quercetina 
(Que) 20 µM, ou PAO 2 µM, por 2 minutos e então estimuladas com 
antígeno (Ag, DNP-BSA, 0,5 µg/mL) por 10 minutos. As células foram 
fixadas e marcadas para F-actina com Alexa568-faloidina para análise 
por microscopia confocal.  
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** 
** 

Figura 14.   Quantificação dos experimentos apresentados na Figura 13. Contagem 
de células para ondulamento (A) e medidas de área celular para 
espalhamento (B) foram obtidos de 3 experimentos independentes, com 
barras de erros representando desvio padrão. A diferença entre a área de 
células estimuladas por antígeno e  tratadas ou não com inibidores foi 
estatisticamente analisada usando-se o teste t de Student e foram 
consideradas significativas quando **

P<0,01. Que = quercetina, Ag, 
antígeno e MP = membrana plasmática. 

A 

B 
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Assim como observado para as respostas de Ca2+ estimuladas por antígeno, o forte 

efeito inibitório de pequenas concentrações de PAO sobre as mudanças de morfologia de 

mastócitos ativados aponta as populações de PtdIns(4,5)P2, derivadas da atividade de 

PI4KIIIα, como reguladoras da polimerização da actina requerida para a ocorrência de tais 

eventos. A perda da função do gene Stt4, o qual cofidica a enzima Stt4p, ortóloga da 

PI4KIIIα em fungos, levou a defeitos na estabilidade da parede celular e causou a formação 

de um citoesqueleto de actina anormal nestes organismos (STRAHL e THORNER, 2007). 

Tais defeitos puderam ser remediados pela expressão do gene Mss4, o qual codifica a única 

PIP5K de fungos. Fungos que carregavam mutações para o gene Stt4 ou para o gene Mss4 

falharam em desenvolver corretamente o citoesqueleto de actina (FOTI et al., 2001). A 

sobreposição dos fenótipos observados como resultado  da inativação dos genes Stt4 e Mss4 

sugerem que PtdIns(4)P funciona com um precursor para PtdIns(4,5)P2 neste processo, ao 

invés de exercer um efeito direto sobre a organização do citoesqueleto de actina 

(D’ÂNGELO et al., 2008), consistente com nossos resultados.   

  

6.3. PAO e quercetina inibem a internalização de complexos IgE-FcεRI 

intercruzados  

 

A endocitose mediada por clatrina é seguramente o exemplo mais estudado de 

endocitose de receptores, o que de certa forma encobre a existência de rotas de endocitose 

adicionais e generaliza todos os eventos de endocitose de receptores de superfície como 

processos dependentes de clatrina (LAMAZE et al., 2001). Na endocitose de receptores de 

membrana mediada por clatrina, esta proteína forma uma espécie de treliça poligonal, a qual 

envolve o receptor internalizado para formar vesículas internalizadas revestidas por clatrina 

que se mantém ligadas à membrana plasmática. Estas vesículas invaginadas são 

posteriormente  despreendidas da membrana plasmática para formar vesículas revestidas por 

clatrina localizadas no citoplasma. 

Contudo, estudos convincentes estabeleceram a existência de processos de endocitose 

de receptores que independem de clatrina. Como exemplos, Lamaze e colaboradores (2001) 

mostraram que receptores para interleucina-2 (IL-2) de linfócitos poderiam ser internalizados 

eficientemente apesar da inibição da maquinaria endocítica baseada em clatrina (LAMAZE et 

al., 2001). Da mesma forma, Sauvonnet e colaboradores (2008) demostraram que a 

subunidade γc de receptores para citocinas também poderia ser internalizada por endocitose 
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independente de clatrina (SAUVONNET et al., 2008). Interessantemente, ambos os 

receptores acima mencionados agregam-se e concentram-se em domínios lipid rafts, antes de 

serem endocitados, sugerindo que lipid rafts poderiam mediar processos de endocitose que 

independem de clatrina. Foi demonstrado que o receptor FcεRI também localiza-se nos lipid 

rafts após o seu intercruzamento mediado por antígeno (FIELD et al., 1999; FATTAKHOVA 

et al., 2006). De maneira similar, foi demonstrado que a endocitose de receptores FcεRI 

ligados, também requer uma via que não é mediada por clatrina, de forma que os receptores 

internalizados permaneceriam associados com estruturas componentes dos lipid rafts durante 

as etapas subsequentes da endocitose (FATTAKHOVA et al., 2006). 

Um número consistente de estudos indicou que a pequena GTPase, Arf6, atuaria como 

um componente regulador de vias endocíticas independentes de clatrina durante a reciclagem 

de membranas (BROWN et al., 2001; AIKAWA et al., 2005). Estas observações indicam que 

PtdIns(4,5)P2 é um importante mediador deste processo, visto que Arf6 atua como um 

regulador da atividade de enzimas PIP5K (HONDA et al., 1999). A expressão de Arf6Q67L, 

um mutante de Arf6 com atividade GTPase comprometida, resultou na ativação persistente 

de PIP5K e, portanto, na síntese extensiva de PtdIns(4,5)P2. Como resultado, foi observado 

um forte aumento da invaginação e internalização da membrana plasmática (AIKAWA et al., 

2005). 

Com base no que foi exposto, PtdIns(4,5)P2 apresenta-se como um forte candidato 

para regulação da endocitose de receptores FcεRI. Para investigar esta questão, foi 

investigado, inicialmente, se a depleção dos níveis de PtdIns(4,5)P2 afetaria a internalização 

de complexos IgE-FεRI, induzida após estímulo antigênico. Para tanto, monitorou-se a 

disponibilidade na superfície celular de IgE conjugada à Alexa488, antes a após o estímulo 

antigênico, através de medidade de citometria de fluxo. Para discriminar entre a IgE que foi 

internalizada e a que permaneceu disponível na superfície dos mastócitos, após o estímulo do 

processo de internalização, as células RBL-2H3 foram tratadas com anticorpo anti-A488, 

seguidos de um anticorpo secundário conjugado ao marcardor fluorescente Cy5. O 

monitoramento, por citometria de fluxo, da fluorescência de Cy5,mostraram que, na ausência 

de antígeno, Alexa488-IgE está localizado na superfície celular, mas sua disponibilidade na 

superfície foi reduzida para aproximadamente 65% após o intercruzamento dos receptores 

FcεRI mediado por estímulo antigênico (Figura 15). A agregação dos receptores para IgE 

com antígeno, a 4 °C, reduziu a disponibilidade de anti-Alexa488 na superfície celular em 

menos de 5% (A. Singhai e D. Holowka, resultados não-publicados). A pré-adição tanto de 
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PAO 2 µM como quercetina 20 µM não preveniu de forma significativa que a acessibilidade 

de Alexa488 ao anticorpo anti-Alexa488 fosse reduzida após o estímulo celular com 

antígeno, ou seja, ambos os fármacos não inibiram a internalização estimulada de Alexa488-

IgE. 

 

 

  

Figura 15. Quercetina e PAO não afetaram a internalização estimulada de 
complexos IgE/FcεRI em células RBL suspensas. Células em suspensão, 
sensibilizadas com A488-IgE, foram pré-tratadas com 20 µM de 
quercetina (Que) ou 2 µM de PAO por 2 min, seguindo-se a ligação 
cruzada de IgE-FcεRI induzida por antígeno (Ag) a 37˚C, por 20 minutos. 
As células foram então marcadas a 4˚C com anticorpo primário anti-
Alexa488 e com anticorpo secundário conjugado a Cy5 antes da fixação 
celular. A disponibilidade de IgE na superfície celular foi avaliada através 
de medidas de citometria de fluxo da fluorescência de Cy5. Os valores 
apresentados representam a média ± desvio padrão para três experimentos 
independentes e diferenças em relação ao controle foram considerados 
estatisticamente não-significativas, quando analisadas pelo teste t de 
Student. 
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 Uma vez internalizados, após seu intercruzamento mediado por antígeno, complexos 

IgE-FcεRI trafegam em direção ao lisossomos, onde serão degradados proteoliticamente 

(FURUICHI et al., 1985). Devido ao fato de que os endossomos tardios, bem como os 

lisossomos, são acídicos (pH 4,5-5,5) (SORKIN e ZASTROW, 2002), este tráfego pode ser 

monitorado pelo uso de um indicador fluorescente, tal qual a fluoresceína, conjugado à IgE 

(FITC-IgE) (MENON et al., 1984). Vale ressaltar que a fluoresceína é um marcador sensível 

ao pH, cuja fluorescência pode ser suprimida em pHs acídicos. É importante destacar ainda 

que, para estes experimentos de monitoramento da acidificação de complexos IgE-FcεRI 

internalizados, anti-IgE foi utilizada para intercruzar moléculas de FITC-IgE, ao invés de 

antígeno, com intuito de evitar a significativa supressão de fluorescência de FITC-IgE 

causada pela sua ligação com DNP-BSA, como demonstrado anteriormente (XU et al., 1998).  

Como mostra a Figura 16, a adição de anti-IgE à células sensibilizadas com FITC-

IgE determinou uma diminuição da fluorescência de FITC, de forma tempo-dependente, 

consistente com a supressão da fluorescência de FITC em decorrência da endocitose de 

complexos FITC-IgE-FcεRI intercruzados e subsequente digestão destes complexos em 

compartimentos lisossomais. A pré-incubação destas células, com 2 µM de PAO ou 20 µM 

de quercetina, resultou em uma redução substancial da supressão de fluorescência de FITC 

induzida por anti-IgE, como exibido na Figura 16. Os resultados indicam que os complexos 

IgE-FcεRI aparentemente internalizados (como sugerido pelos resultados de citometria de 

fluxo) não puderam ser subsequentemente degradados nos lisossomos, dentro das condições 

estudadas. Considerando que a endocitose, assim como a subsequente acidificação, são 

eventos que independem da concentração intracelular de Ca2+ (BECKER et al., 1973; 

FURUICHI et al., 1984), é pouco provável que  a capacidade destes agentes em inibir a 

acidificação endossomal seja decorrente de sua capacidade de inibir a mobilização de Ca2+.  
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Figura 16.  PAO e Qu inibem a acidificação de complexos IgE/FcεRI 
internalizados após estímulo com anti-IgE . Células RBL em 
suspensão foram sensibilizadas com FITC-IgE e tratadas com 20 µM de 
Qu ou 2 µM  de PAO. Após agregação dos complexos IgE/FcεRI com 
anti-IgE no tempo=0, a acidificação destes complexos subsequente à 
sua internalização foi monitorada pela supressão de fluorescência de 
FITC-IgE. 
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Com o objetivo de entender como PAO e quercetina causam a inibição da 

acidificação dependente do intercruzamento de receptores FcεRI, enquanto permitem a perda 

da acessibilidade do anticorpo anti-Alexa488 à superfície dos mastócitos, foi avaliada a 

distribuição espacial de Alexa488-IgE, ligada ao receptor FcεRI, por imagens de microscopia 

confocal. Para este experimento, assim como para as medidas de citometria de fluxo, 

mastócitos foram sensibilizados com Alexa488-IgE e então estimulados ou não com antígeno 

por 10 minutos a 37 °C, na presença ou ausência de PAO ou quercetina. As células foram 

então fixadas e marcadas com anti-Alexa488 e um anticorpo secundário.  

Como mostra a Figura 17, painel superior, o anticorpo anti-Alexa488 marcou 

uniformemente a membrana plasmática, além de suprimir a fluorescência de Alexa488-IgE 

neste mesmo compartimento. O intercruzamento de Alexa488-IgE mediado por antígeno 

causou a endocitose de uma ampla porcentagem dos complexos IgE-receptor, que, então, 

distribuíram-se pelo citoplasma e se tornaram inacessíveis à marcação por anti-Alexa488 e ao 

anticorpo secundário, como evidencia a Figura 17, segundo painel. Uma pequena 

porcentagem de Alexa488-IgE permeneceu localizada na membrana plasmática e sua 

marcação por anti-Alexa488 (em vermelho) foi fracamente visível nas ondulações 

(lamelipódios) da membrana plasmática induzidas por antígeno.  

Interessantemente, o pré-tratamento celular com PAO, bem como com quercetina, 

seguido de estímulo antigênico, resultou na distribuição de Alexa488-IgE na forma de 

pequeno agregados, os quais localizaram-se majoritariamente na membrana plasmática, mas 

não puderam ser eficientemente marcados por anti-Alexa488 (Figura 17, dois painéis 

inferiores). O exame detalhado das distribuições de Alexa488-IgE, em verde, e de anti-

Alexa488, em vermelho, revela que estes fluoróforos estão muito pouco correlacionados, 

embora ambos localizem-se na membrana plasmática. Estes resultados sugerem que tanto 

PAO, como quercetina, permitem a formação de endossomos contendo complexos IgE-

FcεRI, entretanto estes falham em se despreender da membrana plasmática para 

posteriormente sofrerem digestão em compartimentos lisossomais.  
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A488-IgE Alexa555-antiAlexa488 Sobreposição 

Figura 17.  PAO e quercetina inibem que endossomos contendo complexos IgE-
FcεRI se desprendam da membrana plasmática. Células RBL aderidas 
foram sensibilizadas com Alexa488-IgE e tratadas ou não com 20 µM de 
quercetina (Que) ou 2 µM de PAO por 5 minutos, anterior ao estímulo 
antigênico (Ag, DNP-BSA, 0,5 µg/mL) por 10 minutos a 37 °C. Após a 
fixação celular, a acessibilidade de IgE foi detectada por sua marcação com 
anti-Alexa488 e A555-anti-coelho para aquisição de imagens de 
microscopia confocal. 
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Os resultados mostram que a inibição da síntese de PtdIns(4,5)P2 não impede a 

internalização de receptores FcεRI intercruzados, mas, uma vez internalizados, estes 

receptores permanecem ligados à membrana plasmática. Sauvonnet e colaboradores (2008) 

demonstraram que a internalização do receptor γc, independente de clatrina, requer dinamina 

e a polimerização de actina (SAUVONNET et al., 2008). Assim como os receptores γc, a 

endocitose de FcεRI foi inibida tanto pela expressão de uma versão mutante da dinamina 

(FATTAKHOVA et al., 2006) quanto pela citocalasina D, um inibidor da polimerização de 

microfilamentos de actina (XU et al., 1998). O desligamento de endossomos da membrana 

plasmática requer dinamina, a qual contém um domínio de ligação para PtdIns(4,5)P2, além 

de um domínio carbóxi-terminal rico em resíduos de prolina e arginina que se liga 

diretamente aos domínios SH3 de proteínas associadas à actina (ORTH e McNIVEN, et al., 

2003). Foi demonstrato que o uso de fármacos perturbadores da polimerização de actina, 

como a latrunculina A, causaram a paralização do processo de endocitose no estágio de 

invaginação de vesículas recobertas por clatrina, o que sugere que o citoesqueleto de actina 

provê a força que dirige o despreendimento vesicular da membrana plasmátiva (LAMAZE et 

al., 1997). Os efeitos de PAO e quercetina sobre a remodelagem do citoesqueleto de actina, 

induzido por antígeno, foram estudados e discutidos em seção anterior e estão de acordo com 

suas prováveis implicações para a inibição da endocitose de receptores FcεRI agregados. 

 

6.4. PAO e quercetina inibem a ressíntese de PtdIns(4,5)P2 na membrana 

plasmática 

 

Para caracterizar diretamente os efeitos de PAO e quercetina sobre a síntese de 

PtdIns(4,5)P2, a dinâmica deste fosfoinositídeo na membrana plasmática foi monitorada 

através do uso do domínio PH (Pleckstrin homology) da enzima PLCδ1, por ser conhecido 

que este domínio se liga com elevada especificidade a PtdIns(4,5)P2 (STAUFFER et al., 

1998; VÁRNAI et al., 1998). Desta forma, células RBL foram transientemente transfectadas 

com o plasmídeo codificador para PH-PLCδ1-EGFP e, através da aquisição de imagens de 

microscopia confocal, pôde-se monitorar o metabolismo de PtdIns(4,5)P2 quando da 

estimulação celular. 

Como mostra a Figura 18, painel superior, para duas células representativas, 

mastócitos RBL transfectads com PH-PLCδ1-EGFP exibiram uma distribuição homogênea 

desta proteína ao longo da membrana plasmática, consistente com a localização predominante 

de PtdIns(4,5)P2 neste compartimento (MICHELL e HAWTHORNE, 1965). O tratamento 
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destas células com o ionóforo de Ca2+ A23187, e consequente ativação da enzima PLCγ, 

resultou na hidrólise de PtdIns(4,5)P2, o que, por sua vez, causou uma translocação 

substancial do domínio PH da membrana plasmática para o citoplasma (Figura 18, segundo, 

terceiro e quarto painéis), consistente com uma depleção significativa de PtdIns(4,5)P2, sob 

estas condições. Subsequente à hidrólise de PtdIns(4,5)P2, estimulada por A23187, a 

quelação de Ca2+ extracelular com EGTA em excesso reduziu a atividade de PLCγ e permitiu 

que a ressíntese deste fosfoinositídeo fosse monitorada. Surpreendentemente, como mostra a 

Figura 18, quinto e subsequentes painéis, com a quelação de Ca2+, o domínio PH-PLCδ1-

EGFP foi redistribuído frequentemente na forma de amplos agregados localizados próximos 

ou na membrana plasmática e se tornaram evidentes com 1 minuto da adição de EGTA, 

mantendo-se estáveis durante todo o período de aquisição de imagens (8-10 minutos). A 

organização de PtdIns(4,5)P2 em tais agregados é semelhante aos chamados “PIK pacthes”, 

agrupamentos formados pela fosfoinositídeo quinase Stt4p (BAIRD et al., 2008). É 

importante destacar ainda que  a presença de PH-PLCδ1-EGFP, na membrana plasmática, 

com uma distribuição mais uniforme ao longo deste compartimento, tornou-se evidente após 

5-8 minutos da adição de EGTA.  

Interessantemente, o marcador para membrana plasmática, Alexa555-cólera toxina B 

(A555-CtxB), que inicialmente exibiu uma distribuição uniforme ao longo da membrana 

plasmática, passou também a se concentrar com PH-PLCδ1-EGFP nos agregados localizados 

às margens da membrana plasmática, após a quelação de Ca2+ (Figura 18). É importante 

ressaltar que o marcador CtxB apresenta um particionamento preferencial pelos domínios 

lipid raft da membrana plasmática, o que sugere que tais agregados de PtdIns(4,5)P2 

poderiam ser formados majoritariamente em tais domínios. De fato, Hope e Pike descreveram 

os lipid rafts como domínios enriquecidos em lipídeos de inositol, em particular, 

PtdIns(4,5)P2 (HOPE e PIKE, 1996). Foi demonstrado que populações de PtdIns(4,5)P2, 

localizadas em lipid rafts, regulariam localmente a dinâmica e organização da actina 

(CARONI et al., 2001). Consistente com estes estudos, Johnson e colaboradores (2008) 

encontraram que níveis reduzidos de PtdIns(4,5)P2 em domínios raft levaram à obtenção de 

células deficientes em lamelipódios e filopódios, os quais ocorrem em células normais, além 

de um aumento no número de bolhas (blebs) formadas na membrana plasmática (JOHNSON 

et al., 2008). A hidrólise de PtdIns(4,5)P2, após estímulo celular com A23187 também levou 

à formação de bolhas na membrana plasmática de células RBL, como mostram as Figuras 

18, 19A e 20, segundo e terceiro painéis horizontais. Raucher e colaboradores (2000) 

demonstraram que baixos níveis de PtdIns(4,5)P2 reduzem a energia de adesão entre o 
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citoesqueleto e a membrana plasmática, o que, associado à pressão causada pelo inchaço 

celular, levam à dissociação da membrana plasmática e do citoesqueleto subjacente, com a 

consequente formação de bolhas na membrana plasmática (RAUCHER et al., 2000).  
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Figura 18.  PtdIns(4,5)P2 ressintetizado reaparece na membrana plasmática na forma de 
amplos agregados. Células RBL-2H3 foram transfectadas com o domínio PH-
PLCδ1 fundido à proteína GFP e estimuladas com 10 µM de A23187 por ~8min, 
seguidos da adição de 2 mM de EGTA por adicioniais ~8min. Séries representativas 
de imagens de microscopia confocal de seções equatoriais de células foram 
adquiridas antes da ativação celular e em diferentes tempos seguindo-se a adição de 
A23187 e EGTA, a 37°C. As células foram incubadas com o marcador para 
membrana plasmática A555-CtxB por 15 min à temperatura ambiente, antes da 
aquisição de imagens. 
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 Para testar a capacidade de PAO e quercetina em interferir com a ressíntese de 

PtdIns(4,5)P2, após a hidrólise deste fosfoinositídeo induzida por A23187, as células foram 

tratadas por 5 minutos com estes inibidores antes da adição de EGTA. Para as células tratadas 

com PAO, o recém-sintetizado PtdIns(4,5)P2 reapareceu na membrana plasmática de maneira 

uniforme, mas a intensidade de fluorescência do domínio PH-PLCδ1, foi bem menor, se 

comparada às células não tratadas com o fármaco, o que sugere uma síntese reduzida de 

PtdIns(4,5)P2 na membrana plasmática (Figura 19A, quinto e subsequentes painéis). 

Interessantemente, um acúmulo adicional de PH-PLCδ1-EGFP ocorreu em uma estrutura 

perinuclear semelhante ao complexo de Golgi (Figura 19A, quinto e subsequentes painéis ). 

Imagens de microscopia confocal de células fixadas e marcadas com anticorpo para a 

proteína GM130, um marcador para a rede cis-Golgi, mostraram uma colocalização parcial 

entre esta proteína e PtdIns(4,5)P2 marcado por PH-PLCδ1-EGFP nesta região (Figura 19B). 

Estes resultados indicam que PAO altera a extensão e a distribuição subcelular das recém-

sintetizadas polulações de PtdIns(4,5)P2. Como mencionado anteriormente, PI4KIIIβ é a 

PI4K majoritariamente localizada no complexo de Golgi (BALLA e BALLA, 2006). Godi e 

colaboradores (1999) demonstraram que PI4KIIIβ e PIP5K são recrutadas para o complexo 

de Golgi por Arf, onde ambas as fosfatidilinositol quinases serão responsáveis pela produção 

de consideráveis quantidades de PtdIns(4)P e PtdIns(4,5)P2, implicados principalmente na 

manutenção da integridade estrutural da organela (GODI et al., 1999). 

 Para células tratadas com quercetina, a ressíntese de PtdIns(4,5)P2 próxima ou na 

membrana plasmática também foi reduzida, comparada às células controle, mas sem que 

houvesse o aparecimento notável de PtdIns(4,5)P2 na região caracterizada como sendo o 

complexo de Golgi (Figura 20, quinto e subsequentes painéis). Assim como para as células 

não-tratadas com os fármacos, algumas células tratadas com quercetina exibiram a ressíntese 

de PtdIns(4,5)P2 na forma de agregados localizados nas proximidades da membrana 

plasmática.  

 Com o objetivo de quantificar os efeitos de PAO e quercetina sobre a ressíntese de 

PtdIns(4,5)P2 na membrana plasmática, determinou-se a razão entre a fluorescência de PH-

PLCδ1-EGFP na membrana plasmática por aquela encontrada no citoplasma, em um número 

significativo de células, como descrito no item 5.2.6 deste capítulo. Como indicado na 

Figura 21, foi encontrado que 2 µM de PAO inibem a ressíntese de PtdIns(4,5)P2 em cerca 

de 30% e que 20 µM de quercetina foi responsável por uma redução da síntese de 

PtdIns(4,5)P2 em cerca de 60%. Com base nestes dados, pode-se sugerir que os efeitos 



57 

 

inibitórios de PAO e quercetina sobre a mobilização estimulada de Ca2+ e alterações de 

morfologia celular, assim como sobre a endocitose estimulada de receptores FcεRI 

agregados, são consistentes com um modelo em que a inibição da síntese estimulada de 

fosfoinositídeos por estes compostos é primariamente responsável por seus efeitos sobre a 

sinalização mediada pelos receptores para IgE. A especificidade de PAO pela enzima 

PI4KIIIα revela a grande importância desta quinase para a produção daquelas populações de 

PtdIns(4,5)P2 que regulam os eventos estudados. 

  



58 

 

 

 

  

A 

PH-PLCδ1-

EGFP A555-CtxB Sobreposição 
PH-PLCδ1-

EGFP A555-CtxB Sobreposição 

B 

Célula em 

repouso 

2 min após 

10 µM 

A23187 

3 min após 

10 µM 

A23187 

7 min após 

10 µM 

A23187 

1 min 

após 2 

mM EGTA 

5 min após 

2 mM 

EGTA 

10 min 

após 2 mM 

EGTA 

Célula 1 Célula 2 

PH-PLCδ-EGFP 

anti-GM130 

(Alexa647) Sobreposição  

Célula 1 

Célula 2 

Célula 3 

Figura 19.  A adição de PAO causa a redução da ressíntese de PtdIns(4,5)P2 na membrana 
plasmática, mas também resulta no seu aparecimento em regiões perinucleares 
próximas ou mesmo no complexo de Golgi.  (A) Após a hidrólise de PtdIns(4,5)P2 
induzida por A23187, a qual foi  monitorada pela translocação do domínio PH-PLCδ1-
EGFP, da membrana plasmática para o citosol, células RBL foram tratadas com 2 µM 
de PAO por 5 min antes da quelação de Ca2+ com EGTA. Imagens para duas células 
representativas são exibidas. (B) Células tratadas como em (A) foram fixadas e 
marcadas para cis-Golgi com anti-GM130, conjugado a Alexa647, para a obtenção de 
imagens de microscopia confocal. 
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Figura 20.  O tratamento das células com quercetina reduz consideravelmente a ressíntese 
de PtdIns(4,5)P2 na membrana plasmática. Após a hidrólise de PtdIns(4,5)P2 
induzida por A23187, a qual foi  monitorada pela translocação do domínio PH-
PLCδ1-EGFP, da membrana plasmática para o citosol, células RBL foram tratadas 
com 20 µM de quercetina por 5 min antes da quelação de Ca2+ com EGTA. 
Imagens para duas células representativas são exibidas. 
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Figura 21.  A ressíntese de PtdIns(4,5)P2 na membrana plasmática é 
significativamente inibida por PAO e quercetina. Quantificação 
para ressíntese de PtdIns(4,5)P2 na membrane plasmática. Os plotes 
mostram a razão entre fluorescência de  PH-PLCδ1-EGFP na 
membrana plasmática e àquela do citoplasma adjacente, determinada 
como descrita no item 5.2.6. Para cada condição, 30 células foram 
quantificadas, advindas de pelo menos 4 experimentos independentes. 
Barras de erro representam o desvio padrão da média, as quais foram 
consideradas significativas para *

P<0,05, em análises pelo teste t de 
student. 

 

* 

* 
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7. CONCLUSÃO 

 

No presente capítulo, foram apresentados resultados acerca dos efeitos dos fármacos 

PAO e quercetina sobre eventos de sinalização desencadeados pela ativação de receptores 

FcεRI de mastócitos RBL-2H3. Foi demonstrado que a incubação celular com pequenas 

concentrações de ambos os agentes, rapidamente inibiu a mobilização estimulada de Ca2+, 

bem como impediu que a morfologia de mastócitos fosse alterada, pela formação de 

ondulações na membrana plasmática e espalhamento das células aderidas ao substrato, em 

resposta ao estímulo antigênico. Foi demonstrado que, na presença de PAO e quercetina, 

complexos IgE-FcεRI são endocitados, seguindo o intercruzamento destes complexos 

mediado por antígeno, mas uma vez internalizados, estes endossomos não conseguem se 

despreender da membrana plasmática para posterior degradação em compartimentos 

lisossomais. Foi observado que a síntese estimulada de PtdIns(4,5)P2 na membrana 

plasmática se deu na forma de agrupamentos deste fosfoinositídeo da ordem de micrômetros. 

A síntese de PtdIns(4,5)P2 em tal forma foi inibida por ambos PAO e quercetina. 

Considerando que PAO, quando usado em pequenas concentrações, como aquelas aplicadas 

no presente estudo, inibe com alta seletividade a enzima PI4KIIIα, este estudo fornece fortes 

evidências para a síntese de PtdIns(4,5)P2 em domínios característicos localizados na 

membrana plasmática, por meio de uma via que está dinamicamente acoplada a síntese de 

PtdIns(4)P por PI4KIIIα, sendo tais populações de PtdIns(4,5)P2 importantes para a produção 

estimulada de InsP3 e para a sinalização intracelular de mastócitos ativados via receptores 

FcεRI.  

Com base nos resultados apresentados, é possível afirmar ainda que PAO e quercetina 

podem atuar como ferramentas úteis para a exploração dos efeitos da síntese de 

fosfoinositídeos em outros contextos de sinalização celular. Embora o PAO apresente efeitos 

inbitórios adicionais sobre tirosino-fosfatases, esta atividade resulta em consequências 

positivas para a sinalização mediada por recepotores para IgE, e, portanto, podem ser 

facilmente distinguíveis de seus efeitos inibitórios sobre a síntese de PtdIns(4)P. Já a 

quercetina apresenta um efeito inibitório sobre a fosforilação estimulada de resíduos de 

tirosina, mas este ocorre em concentrações maiores do que aquelas necessárias para a inibição 

de Ptd-quinases. Em complemento a estudos baseados em genética molecular, estes 

compostos fonecem um ponto de partida para o entendimento de como a síntese de 

fosfoinositídeos pode regular a sinalização celular. 
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Estes resultados também destacam que compostos bioativos, capazes de inteferirem 

com a síntese de fosfoinositídeos, podem comprometer a ativação de mastócitos e, portanto, 

apresentarem elevado potencial terapêutico como inibidores de respostas alérgicas. 
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1. RESUMO 

 

Devido à severidade das doenças alérgicas, à falta de tratamento adequado e à alta 

porcentagem de indivíduos que sofrem de várias formas destas condições, existe um grande 

interesse pela busca e desenvolvimento de substâncias capazes de inibir processos alérgicos. 

Neste contexto, derivados 3-arilcumarínicos emergem como compostos promissores para o 

tratamento de desordens desta natureza, uma vez que estes podem ser facilmente sintetizados 

e compartilham de notável semelhança estrutural com os flavonóides, cuja atividade anti-

alérgica tem sido extensivamente reportada. O objetivo do presente trabalho é realizar a 

triagem de uma coleção de 3-aril-cumarinas e avaliar o potencial inibidor desses bioativos na 

degranulação de mastóctios, uma etapa chave para o desenvolvimento de reações alérgicas. 

Para isso, foi utilizado o modelo biossensor baseado em mastócitos da linhagem RBL-2H3, 

cujo ensaio in vitro possibilita essa triagem, com alta capacidade de processamento, e permite 

apontar algumas características estruturais, dentre estas cumarinas, importantes para sua 

atividade biológica. Os resultados mostraram, inicialmente, a viabilidade do modelo 

biossensor em discriminar, com elevada sensibilidade e reprodutibilidade, derivados 

cumarínicos que não afetaram, ou que causaram, diferentes graus de inibição da exocitose, 

estimulada por antígeno. Dentre as cumarinas ativas, foi possível destacar algumas 

substituições as quais puderam ser atribuídas à atividade inibitória de seus compostos, tais 

como a hidroxilação das posições 6, 8, 2’e 3’de 3-fenilcumarinas, assim como a substituição 

de 3-piperonilcumarinas com grupamentos 6-amino e 6-tiofen-2-il-metanimina. Desta forma, 

sugere-se que derivados 3-arilcumarínicos sejam candidatos promissores para o 

desenvolvimento de novos fármacos com atividade anti-alérgica. 

  



71 

 

2. ABSTRACT 

 

Due to the severity of allergic diseases, lack of adequate treatment, and high 

percentage of individuals who suffer from various forms of this condition, there is growing 

interest in the search for and development of substances capable of inhibiting allergic 

processes. In this context, 3-arylcoumarin derivatives emerge as promising compounds for 

the treatment of disorders of this nature, because they can be easily synthesized and closely 

mimic the structure of flavonoids, whose anti-allergic activity has been extensively reported. 

The aim of this work is to perform the screening of a set of 3-arylcoumarins and evaluate 

their inhibitory potential against mast cell degranulation, a key event for the development of 

allergic reactions. For that purpose, it was utilized a biosensor model based on RBL-2H3 

mast cells, whose in vitro assay allows for that screening, in a high throughput fashion, and 

also permits pointing out some structural features, within those cumarins, that are important 

for their biological activity. The results showed, firstly, the feasibility of the mast cell-based 

biosensor to discriminate, with high sensitivity and reproducibility, between coumarin 

derivatives that unaffected or caused different degrees of inhibition of stimulated granule 

exocytosis. Among the active coumarins, some substituents could be accounted for the 

inhibition of their compounds, such as the hydroxylation of positions 6, 8, 2’e 3’ of 3-

phenylcoumarins, as well as the substitution of 3-piperonylcoumarins with  6-amino and 6-

tiophen-2-yl-)methanamine groups. In this way, 3-arylcoumarin derivatives are suggested to 

be promising candidates for the development of new drug with anti-allergic activity. 
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3. INTRODUÇÃO 

 

3.1. Cumarinas 

 

A cumarina, o membro mais simples do grupo dos heterociclos oxigenados 

denominado 1,2-benzopirona, está representada na Figura 22 (SMYTH et al., 2009). As 

cumarinas ocorrem naturalmente como metabólitos secundários de plantas, fungos e bactérias 

(SMYTH et al., 2009; WU et al., 2009; RIVEIRO et al., 2010).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 Até o momento, ao menos 1300 derivados cumarínicos foram isolados a partir de 

mais de 800 espécies de plantas e fungos (HOULT e PAYÁ, 1996; WU et al., 2009). A 

inspeção das estruturas químicas destes compostos revela que múltiplas permutações e 

substituições podem ocorrer nos seis sítios disponíveis do núcleo cumarínico, o que 

prontamente contribui para explicar porque tantos compostos cumarínicos ocorrem 

naturalmente (HOULT e PAYÁ, 1996). Tamanha diversidade estrutural gerou, como 

consequência, uma classe de substâncias com uma ampla aplicabilidade biológica e 

farmacológica. Estudos de compostos cumarínicos revelaram que um vasto espectro de 

extratos de plantas medicinais, em uso desde períodos tão antigos como 1000 A.C., 

continham um alto teor de cumarinas (WU et al., 2009). Desta forma, as cumarinas 

constituem uma classe importante de agentes farmacológicos detentora de uma ampla 

variedade de atividades fisiológicas, as quais incluem anti-câncer (WU et al., RIVEIRO et 

al., 2010), anti-coagulante (HOULT e PAYÁ, 1996), anti-inflamatória (KONTOGIORGIS e 

HADJIPAVLOU-LITINA, 2003; BISSONNETTE et al., 2009; MELAGRAKI et al., 2009; 

KANG et al., 2009; CHAN et al., 2010), anti-microbiana (WAFFO et al., 2000; SMYTH et 

al., 2009) e anti-oxidante (KONTOGIORGIS e HADJIPAVLOU-LITINA, 2003; 

MELAGRAKI et al., 2009). De fato, foi estabelecido que esta família de compostos obedece 

O O

Figura 22. Estrutura química da cumarina (1,2-benzopirona). 
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à regras de Lipinski e exibem elevada permeabilidade celular, as quais são características 

comuns encontradas na maioria dos fármacos disponíveis (GALKIN et al., 2009).  

 A capacidade de derivados cumarínicos em inibir processos alérgicos também tem 

sido reportada. Choi e Yan (2009) demonstraram que a escoparona (6,7-dimetóxi-cumarina) 

inibe reações de anafilaxia cutânea passiva em ratos e reduz a liberação de histamina, a 

expressão e secreção de citocinas pró-inflamatórias, o influxo de Ca2+ e a ativação de p38 de 

mastócitos estimulados por antígeno (CHOI e YAN, 2009). Joo e colaboradores (2010) 

forneceram evidências para a atividade anti-alérgica do extrato etanólico de Angelica gigas, 

rico em cumarinas. Foi demonstrado, ainda, que este extrato reduz respostas alérgicas in vivo 

e inibe respostas de degranulação de mastócitos ativados (JOO et al., 2010). Além disso, é 

responsável por uma redução drástica dos níveis induzidos de óxido nítrico sintetase e fator 

de necrose tumoral-α. (JOO et al., 2010). 

 Em vista do potencial anti-alérgico das cumarinas, foi proposto para o trabalho 

apresentado no presente capítulo, o estudo dos efeitos de um conjunto de derivados 

cumarínicos, sobre a degranulação de mastócitos induzida por antígeno. O conjunto de 

cumarinas sob investigação é formado por 3-arilcumarinas, divididas entre 3-fenilcumarinas e 

3-piperonilcumarinas, como mostra a Figura 23B. Tratam-se de cumarinas sintéticas cuja 

produção foi reportada em trabalhos anteriores (MARCHI et al., 2004; KABEYA et al., 

2007). É de grande importância ressaltar que a racionalização para a síntese destas cumarinas 

foi baseada na semelhança destes compostos com flavonóides (Figura 23A) (MARCHI et al., 

2004). Os flavonóides são potentes inibidores de processos alérgicos e seus efeitos inibitórios 

sobre a atividade de mastócitos têm sido extensivamente reportados (KAWAI et al., 2007; 

PARK et al., 2008; KIM et al., 2009; CHIRUMBOLO, S., 2010; LEE et al., 2010) , o que 

motivou a escolha deste conjunto de cumarinas para o estudo de suas propriedades como 

moduladoras da degranulação de mastócitos. 
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Figura 23. Estrutura química do flavonóide quercetina (A) e das 3-arilcumarinas 
estudadas. A semelhança estrutural entre os derivados aril-cumarínicos e 
flavonóides, cuja atividade anti-alérgica é bem conhecida, motivou o estudo da 
atividade inibitória das cumarinas sobre a degranulação de células RBL-2H3.  
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3.2. Biossensores baseados em mastócitos da linhagem RBL-2H3 

 

Biossensores são dispositivos analíticos que integram um componente biológico a um 

transdutor eletrônico, sendo este último responsável por converter o sinal biológico em uma 

resposta elétrica quantificável. O transdutor de sinais pode ser eletroquímico, acústico, óptico 

ou eletrônico (SCHELLER et al., 2001). A função do biossensor dependerá da especificidade 

bioquímica do material biologicamente ativo (DURICK e NEGULESCO, 2001; STENGER 

et al., 2001). 

Os sensores biológicos que empregam células como elemento sensível constituem um 

campo emergente com inúmeras aplicações, incluindo a triagem para compostos com 

potencial farmacológico, monitoramento ambiental e diagnóstico clínico (CURTIS et al., 

2008). Estes sistemas podem dispor de bactérias e fungos (KARUBE I., 1989), células 

vegetais (SIDWELL e RECHNITZ, 1986), células animais (MARGINEAU e VAIS, 1990) e 

até mesmo tecidos completos (WIJESURIYA e RECHINITZ, 1993), o que lhes confere 

muitas vantagens sobre os dispositivos baseados somente em enzimas ou anticorpos 

(McCORMACK et al., 1998), uma vez que as células são uma fonte de grande produção de 

proteínas em seu ambiente natural, onde os caminhos enzimáticos já estão otimizados e os 

cofatores, substratos e reagentes estão disponíveis. Além disso, os receptores e proteínas 

sinalizadoras, sensíveis a um analito, são mantidos e regenerados pela própria célula, 

conforme necessário (CURTIS et al., 2008).  

Os mastócitos oferecem um potencial excelente para a sua aplicação em biossensores 

uma vez que estas células são robustas e podem ser facilmente sensibilizadas para reconhecer 

antígenos específicos, o que conduz a eventos de ativação potencialmente transdutíveis, 

quando precedidos pela exposição antigênica (PAGE e PIZZICONI, 1997). 

A linhagem de células RBL-2H3 (Rat Basophilic Leukemia), derivada de mastócitos 

de ratos, é bem apropriada para o emprego em sensores biológicos . Estas células crescem em 

cultura, associadas a substratos sólidos, e podem expressar mais do que 1x105 receptores 

FcεRI por célula. Ao contrário de mastócitos nativos, cujos receptores já são ligados à 

moléculas de IgE de especificidade desconhecida, as células RBL podem ser marcadas com 

IgE exógenas de especificidade conhecida e de acordo com o interesse do estudo (XU et al., 

1998). Como a ligação de IgE ao FcεRI é forte, o receptor pode ser totalmente ocupado em 

concentrações de IgE menores do que 5x10-10 M (aproximadamente 1 µg/mL). Além disso, 

somente poucas centenas de moléculas de FcεRI, na membrana celular, precisam ser 

intercruzadas para disparar a exocitose de grânulos secretórios. Por esse motivo, os 
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mastócitos da linhagem RBL-2H3 podem ser sensibilizados com um anticorpo IgE simples e 

caracterizados como um sistema biossensor altamente sensível, apto para identificar 

moléculas inibidoras do processo de degranulação mastocitária. 

Como consequência do processo de degranulação, uma série de mediadores alérgicos 

são secretados pelos mastócitos. Dentre estes mediadores, a histamina é certamente o mais 

estudado e esta desempenha papéis subsequentes nos processos alérgicos relacionados à 

ativação de outras células inflamatórias (PASSANTE e FRANKISH, 2009). Além da 

histamina, a enzima β-hexosaminidase também se encontra armazenada em grânulos 

secretórios e é liberada como consequência da degranulação estimulada por um antígeno. O 

papel da β-hexosaminidase em processos inflamatórios e alérgicos permanece desconhecido, 

embora hipóteses sugiram que esta enzima poderia atuar em conjunto com triptases e 

quimases no processo de degradação de glicoproteínas e proteoglicanas da matriz 

extracelular, um evento importante para a remodelagem de tecidos inflamados (PASSANTE 

e FRANKISH, 2009). Pelo fato de que a β-hexosaminidase é liberada em paralelo com a 

histamina, esta enzima tem sido amplamente empregada como um marcador para a 

degranulação de mastócitos (MATSUDA et al., 2002; MORIKAWA et al., 2003; KAWA et 

al., 2003).  

Neste sentido, ensaios biológicos para a quantificação de β-hexosaminidase têm sido 

extensivamente utilizados com o objetivo de monitorar a degranulação de mastócitos 

estimulados por um antígenos (NAAL et al., 2004). Este ensaio é conveniente tanto para 

estudar os mecanismos de transdução de sinais que levam à exocitose (BAROODY, F. M., 

2003), quanto para monitorar o potencial de novas células em bloquear a ativação e 

degranulação de mastócitos (GRANBERG et al., 2001). Além disso, esse ensaio tem sido 

empregado para a detecção de antígenos que se ligam a imuno-complexos localizados na 

membrana de mastócitos (HOFFMANN et al., 1999).  

Método atuais para a quantificação de β-hexosaminidase usam substratos enzimáticos 

colorimétricos (SEREBRIISKI E GOLEMIS, 2000; AKETANI et al., 2001) ou 

fluorimétricos (DEMO et al., 1999; FISCHER e DE MOL, 1999). No presente estudo, fez-se 

uso do substrato fluorogênico metilumbeliferil-N-acetil-β-D-glucosaminida, o qual fornece o 

produto fluorescente metilumbeliferona, quando clivado pela enzima β-hexosaminidase, 

como ilustra a Figura 24. 
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O ensaio mais comumente empregado para a quantificação de mastócitos, referido no 

presente estudo como ensaio padrão, consiste em um número expressivo de etapas, as quais 

incluem a sensibilização celular com IgE, estímulo celular por um antígeno, aliquotamento do 

sobrenadante celular para a reação enzima-substrato (β-hexosaminidase-MUG) e medida de 

fluorescência da metilumbeliferona produzida. A reação enzima-substrato, para este ensaio, é 

tipicamente conduzida em pH 4,4, o qual é ótimo para a atividade da β-hexosaminidase. A 

reação é suprimida com o aumento do pH reacional de 4 para 10. Um fluxograma detalhado 

para este ensaio está ilustrato na Figura 25.  

 O considerável número de etapas que envolve este ensaio, incluindo a transferência 

do sobrenadante das células aderidas, tornam o ensaio padrão inapropriado para análises que 

requeiram alta capacidade de processamento (high-throughput analysis). Para adaptar as 

condições deste ensaio a um modelo que permitisse a triagem, em tempo hábil, de um grande 

número de amostras com capacidade de inibir a degranulação de mastócitos, foi desenvolvido 

o chamado ensaio direto para a quantificação de β-hexosaminidase. Trata-se de um ensaio 

conduzido in situ, realizado em um número significativamente reduzido de etapas (Figura 

25), que pode ser prontamente utilizado como um modelo biossensor baseado em mastócitos 

capaz de analisar um expressivo número de amostras com alta sensibilidade e 

reprodutibilidade (NAAL et al., 2004).   

Figura 24. Reação de clivagem de MUG para a formação do produto fluorescente 
metilumbeliferona. A enzima β-hexosaminidasae catalisa a clivagem de 

metilumbeliferil-N-acetil-β-D-glucosaminida (MUG) para gerar o produto 
fluorescente metilumbeliferona. A quantificação da fluorescência de 
metilumbeliferona é frequentemente empregada como uma medida da 
degranulação de mastócitos.    
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 Com base no que foi exposto, o presente modelo biossensor foi usado, neste estudo, 

para a triagem de derivados arilcumarínicos visando destacar novos inibidores da 

degranulação de mastócitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSAIO PADRÃO ENSAIO DIRETO 

Sensibilização celular com anticorpo Sensibilização celular com anticorpo 

↓ ↓ 

Estímulo antigênico em pH 7,45 Adição de antígeno em pH 7,45 

↓ incubação a 37 °C por 60 min ↓ 

Parada da degranulação no gelo Incubação a 37 °C por 60 min 

↓ ↓ 

Aliquotamento do sobrenadante Adição de  substrato fluorogênico  em pH 

7,45 por 30 min 

↓ ↓ 

Adição de substrato fluorogênico em pH 4,4 ↓ 

↓ incubação a 37 °C por 30 min ↓ 

Adição de tampão pH 10 para finalizar reação ↓ 

↓ ↓ 

Leitura de fluorescência Leitura de fluorescência 

Figura 25. Fluxograma para os ensaios de quantificação de β-hexosaminidase padrão e 
direto. A redução do número de etapas requeridas para o ensaio direto, em 
comparação com o ensaio padrão, associada ao fato de que o ensaio direto é 
conduzido totalmente na presença de células, permite sua aplicação como um 
biosensor para a triagem de inibidores da degranulação mastocitária.    
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4. OBJETIVOS 

 

O objetivo deste trabalho é contribuir com o desenvolvimento de novas substâncias capazes 

de inibir a degranulação de mastócitos, um dos eventos responsáveis pelas respostas alérgicas. 

 

4.1.Objetivos específicos 

 

� Identificar derivados arilcumarínicos como inibidores da degranulação 

estimulada de mastócitos; 

� Destacar, dentro do conjuntos de cumarinas ativas, quais os grupos 

substituintes que contribuem para a atividade biológica. 

 

5. MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1. Material 

 

O material mencionado abaixo foi utilizado sem tratamento prévio: 

Meio mínimo essencial contendo sais de Eagle (MEM, Invitrogen, Gibco, Carlsbad, 

CA, EUA), soro bovino fetal (Invitrogen), sulfato de gentamicina (Invitrogen), tripsina-

EDTA (Invitrogen), triton X-100 (Sigma-Aldrich, Saint Louis, MO, EUA), soro albumina 

bovina (BSA, Acros Organic, NJ, EUA), fumarato de cetotifeno (Sigma-Aldrich), 7-metóxi-

cumarina (Sigma-Aldrich),  3-fenil-cumarina (Sigma-Aldrich) e 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-

2,5,-brometo difenil tetrazólio (MTT) (Sigma-Aldrich). 

- Tampão de Tyrode: composto de NaCl 135 mM; KCl 5 mM; MgCl2 1 mM; 

CaCl2 1,8 mM; D(+) glucose 5,6 mM e HEPES 20 mM (Mallinckrodt Baker Inc., 

Phillipsburg, NJ, EUA). Os sais foram dissolvidos em água Milli-Q e o pH da solução foi 

ajustado para 7,4. O tampão foi esterilizado por filtração em membrana com poro de tamanho 

0,23 µm.  

- Anticorpo monoclonal específico para reconhecimento de dinitro-fenil (anti-

DNP IgE): foi purificado de células de fluido peritonial de ratos por cromatografia por 

afinidade (POSNER et al., 1992) e cromatografia de filtração em gel (SUBRAMANIAN et 

al., 1986).  
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- Antígeno DNP-BSA: foi preparado a partir da conjugação de BSA com um média 

de 15 grupos de DNP, conforme descrito por Weetal  e colaboradores (WEETALL et al., 

1993). 

- 4-metil-umbeliferil-N-acetil-ββββ-D-glucosaminida (MUG): uma solução estoque 

de MUG (Sigma-Aldrich) foi preparada pela solubilização de 46 mg do substrato em 1 mL de 

dimetilsulfóxido para uma concentração final igual a 0,12 M. A solução estoque foi 

armazenada em freezer a -20 οC. Para cada experimento, foi utilizada uma solução, recém 

preparada, na concentração final de 1,2 mM, em tampão de Tyrode, pH 7,4. 

- Cumarinas: As aril-cumarinas apresentadas na Figura 23B (MARCHI et al., 

2004; KABEYA et al., 2007) foram disponibilizadas pela Profa. Dra. Mônica Tallarico Pupo, 

do Departamento de Ciências Farmacêuticas – FCFRP-USP. 

 

5.2. Métodos 

 

5.2.1. Cultura celular 

 

Mastócitos da linhagem RBL-2H3 foram cultivados como monocamadas em MEM, 

suplementado com 15% de soro bovino fetal e 50 µg/mL de gentamicina. As células foram 

mantidas a 37 °C em atmosfera úmida contendo 5% de CO2. 

O subcultivo celular foi realizado a cada 2 ou 3 dias, em garrafas de 25 ou 75 cm3 

(Corning Incorp., Corning, NY, EUA), a 37 °C e atmosfera úmida contendo 5% de CO2, 

conforme descrito a seguir. As células foram suspensas na presença de 5 mL de tripsina-

EDTA, por 5 minutos, e lavadas com meio de cultura (centrifugação por 5 minutos, 25 °C, 

1000 rpm, centrífuga Sorvall Legend, modelo Mach 1.6R). O sobrenadante foi descartado e o 

sedimento ressuspenso em meio de cultura a uma concentração de 1x106 células/mL.  

 

5.2.2. Ensaio direto (modelo biossensor) para a quantificação da liberação de β-

hexosaminidase 

 

Células RBL-2H3 foram inicialmente sensibilizadas com anti-DNP IgE (0,5 µg/mL) e 

cultivadas em placa de 96 poços (densidade 5x105 células/mL) por 24h. Após lavagem das 
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células com tampão de Tyrode/BSA, estas foram tratadas com 100 µL de diferentes 

concentrações da substância teste, em uma faixa de concentração que variou entre 0-100 µM, 

seguido da adição de 100 µL do antígeno DNP-BSA (concentração final 100 ng/mL). Em 

seguida, as células foram incubadas por 60 minutos a 37 °C. A degranulação mastocitária foi 

finalizada colocando-se a placa em banho de gelo. A seguir, foram adicionados 100 µL do 

substrato fluorogênico, MUG, para posterior incubação por 30 minutos, à temperatura de 37 

°C. Os controles para este ensaio incluíram amostras livre de estímulo (liberação espontânea 

de β-hexosaminidase), bem como amostras tratadas com 0,1% de triton X-100, para lise 

celular e liberação total de β-hexosaminidase para o sobrenadante. Medidas de fluorescência 

de metil-umbeliferona foram realizadas em um leitor de microplacas (BioTek), utilizando-se 

comprimentos de onda iguais a 360 e 450 nm, para excitação e emissão de fluorescência, 

respectivamente. As soluções estoque dos derivados cumarínicos foram preparadas em 

dimetil sulfóxido (DMSO) em volume mínimo deste solvente, de forma a evitar que o DMSO  

afetasse a viabilidade celular ou interferisse no ensaio. 

 

5.2.3. Forma de análise dos resultados obtidos para a liberação de β-

hexosaminidase 

 

Valores de porcentagem de β-hexosaminidase foram normalizados para a liberação 

total desta enzima (amostras tratadas com triton X-100), de acordo com a equação abaixo: 

 

 

 

 

 

Onde: S=Sample: fluorescência referente à β-hexosaminidase liberada de células estimuladas 

ou não 

N=Normal: fluorescência do veículo (tampão de Tyrode) 

T=Total: fuorescência referente à β-hexosaminidase liberada de células lisadas com 

triton X-100 

 

% β-Hexosaminidase    =  S - N 

 T - N 
x 100 
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Valores de CI50 foram determinados graficamente e expressam a média ± desvio 

padrão de pelo menos 3 experimentos independentes. Análises de variância (ANOVA), 

seguidas de pelo teste de Dunnett representam comparações das porcentagens de inibição da 

liberação de β-hexosaminidase de amostras tratadas com os derivados cumarínicos, em 

relação ao controle e foram estatisticamente significativos para *P < 0,05 , **P < 0,01 e 

***P<0,001. 

 

5.2.4. Ensaio para inibição da atividade da enzima β-hexosaminidase 

 

Este ensaio foi conduzido com o objetivo de assegurar que os efeitos das cumarinas 

testadas sobre a porcentagem de β-hexosaminase quantificada no ensaio anterior foram 

devidos a inibição da degranulação mastocitária e não devidos à inibição da atividade da 

enzima em questão. Para tanto, células suspensas na concentração de 1,5 x 105 cel/mL foram 

sonicadas por 20 minutos para ruptura das mesmas e centrifugadas. Alíquotas (45 µL/poço) 

do sobrenadante foram plaqueadas em conjunto com soluções da substância teste, nas 

concentrações finais de 0-100 µM (5 µL/poço), além de 45 µL/poço de uma solução de 

MUG. A reação do substrato MUG com a β-hexosaminidase liberada foi conduzida por 1h e 

finalizada com a adição de tampão carbonato, pH 10. Medidas de fluorescência foram 

registradas nas mesma condições mencionadas no item anterior. 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Jeong e colaboradores (2007) avaliaram a atividade inibitória de análogos de 4-

senecioilóxi-metil-6,7-dimetóxi-cumarinas, os quais apresentaram grupamentos alquílicos, 

cíclicos e aromáticos como substituinte do carbono 4 do núcleo cumarínico, sobre a 

degranulação de mastócitos RBL-2H3. Os resultados indicaram que aqueles compostos 

formados por substituintes como grupos fenil, piridinil e furanil exibiram maior atividade 

inibitória sobre a degranulação, em comparação aos subsituintes acíclicos ou cíclicos não-

aromáticos, o que os levou a sugerir que a presença de substituintes aromáticos poderiam ser 

importantes para a atividade biológica (JEONG et al., 2007).  

Com base nestas informações, avaliou-se o efeito da 3-fenilcumarina (composto 1, 

Figura 23B) sobre a degranulação de mastócitos induzida por antígeno. Como mostram a 

Figura 26 e a Tabela 1, a 3-fenilcumarina não apresentou qualquer efeito sobre a liberação 

da enzima β-hexosaminidase, ou seja, este composto não afetou a degranulação mastocitária, 
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o que sugere, que, dentro destas condições de estudo, a presença de um substituinte aromático 

não confere, por si só, ganho de atividade. Estes resultados estão de acordo com os estudos de 

Kabeya e colaboradores (2007 e 2008), os quais reportaram que as atividades da enzima 

horseradish peroxidase, bem como o metabolismo oxidativo de neutrófilos, não foram 

sensíveis à 3-fenilcumarina (KABEYA et al., 2007; KABEYA et al., 2008). 
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Figura 26. Cumarina 1 não afeta a degranulação de mastócitos estimulada por 
antígeno. Células RBL foram tratadas com diferentes concentrações da 
cumarina 1, seguido de estímulo celular com antígeno (Ag, DNP-BSA, 0,4 
µg/mL). Após incubação a 37 °C por 1h, as células foram incubadas com 
MUG 1,2 mM por subsequentes 30 min e a degranulação foi quantificada 
através de medidas de fluorescência da metil-umbeliferona, produto da 
clivagem de MUG pela enzima β-hexosaminidase. Nesta curva 
representativa de três experimentos independentes, as barras de erro 
representam os desvio padrão para amostras em triplicata de um único 

experimento. Análise de One-way ANOVA, seguido pelo teste de Dunnett 
não indicaram significância estatística das amostras tratadas com o derivado 
cumarínico em relação ao controle. 
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Embora a estrutura da 3-fenilcumarina seja bastante semelhante ao esqueleto químico 

dos flavonóides (Figura 23), cuja atividade inibitória sobre a degranulação de mastócitos já 

foi mencionada, a ausência de grupamentos substituintes, como hidroxilas, na estrutura da 3-

fenilcumarina, as quais estão presentes nos flavonóides, pode contribuir para justificar a 

ausência de atividade do derivado cumarínico. Desta forma, foi investigado o efeito de 3-

fenilcumarinas substituídas sobre a degranulação induzida de células RBL.  

A hidroxilação do carbono 6 conferiu ao composto resultante, 6-hidróxi-3-

fenilcumarina (cumarina 2), ganho de atividade, em relação à 3-fenilcumarina não 

substituída, com uma inibição moderada da degranulação mastócitária e um valor de CI50 de 

28 ± 2,6 µM, como exibem a Figura 27 e a Tabela 1. Consistente com estes resultados, 

Cheong e colaboradoes demonstrara que o grupamento 6-hidroxila seria importante para o 

efeito inibitório de flavonas e flavonóis sobre a secreção de mastócitos (CHEONG et al., 

1998). 

Em contraste, a hidroxilação do carbono 4’ resultou em um composto inativo (4’-

hidróxi-3-fenilcumarina, cumarina 3), como ilustram a Figura 28 e a Tabela 1. 

Interessantemente, enquanto o grupamento 4’-hidroxila não foi significativo para a inibição 

da degranulação de mastócitos, a hidroxilação da 3-fenilcumarina nas posições 6 e 4’ (6,4’-

diidróxi-3-fenilcumarina, cumarina 4) resultou em um composto com perfil inibitório muito 

semelhante ao exibido pela 6-hidróxi-3-fenilcumarina, como demonstrado na Figura 29. O 

valor de CI50 (concentração que inibe 50% da resposta de degranulação) para esta cumarina 

foi de 28,3 ± 1,7 µM (Tabela 1). Estes resultados indicam que a atividade inibitória do 

composto 4 se deve, majoritariamente, à presença da hidroxila na posição 6. 
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Figura 27. Efeito inibitório da cumarina 2 sobre a degranulação de mastócitos 
induzida por antígeno. Células RBL foram tratadas com diferentes 
concentrações da cumarina 2, seguido de estímulo celular com antígeno 
(Ag, DNP-BSA, 0,4 µg/mL). Após incubação a 37 °C por 1h, as células 
foram incubadas com MUG 1,2 mM por subsequentes 30 min e a 
degranulação foi quantificada através de medidas de fluorescência da metil-
umbeliferona, produto da clivagem de MUG pela enzima β-
hexosaminidase. Nesta curva representativa de três experimentos 
independentes, as barras de erro representam os desvio padrão para 
amostras em triplicata de um único experimento. Análise de One-way 
ANOVA, seguido pelo teste de Dunnett indicaram significância estatística 
de  **P<0,01 e ***P<0,001, em relação ao controle. 
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Figura 28. Efeito inibitório da cumarina 3 sobre a degranulação de mastócitos 
induzida por antígeno. Células RBL foram tratadas com diferentes 
concentrações da cumarina 3, seguido de estímulo celular com antígeno 
(Ag, DNP-BSA, 0,4 µg/mL). Após incubação a 37 °C por 1h, as células 
foram incubadas com MUG 1,2 mM por subsequentes 30 min e a 
degranulação foi quantificada através de medidas de fluorescência da metil-
umbeliferona, produto da clivagem de MUG pela enzima β-
hexosaminidase. Nesta curva representativa de três experimentos 
independentes, as barras de erro representam os desvio padrão para 

amostras em triplicata de um único experimento. Análise de One-way 
ANOVA, seguido pelo teste de Dunnett indicaram significância estatística 
de  **P<0,01, em relação ao controle. 
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Figura 29. Efeito inibitório da cumarina 4 sobre a degranulação de mastócitos 
induzida por antígeno. Células RBL foram tratadas com diferentes 
concentrações da cumarina 4, seguido de estímulo celular com antígeno 
(Ag, DNP-BSA, 0,4 µg/mL). Após incubação a 37 °C por 1h, as células 
foram incubadas com MUG 1,2 mM por subsequentes 30 min e a 
degranulação foi quantificada através de medidas de fluorescência da metil-
umbeliferona, produto da clivagem de MUG pela enzima β-
hexosaminidase. Nesta curva representativa de três experimentos 
independentes, as barras de erro representam os desvio padrão para 

amostras em triplicata de um único experimento. Análise de One-way 
ANOVA, seguido pelo teste de Dunnett indicaram significância estatística 
de  **P<0,01, em relação ao controle. 
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Visto que a hidroxilação da posição 4’ resultou em um composto inativo (cumarina 3) 

ou não representou melhora de atividade da cumarina 4, em relação à cumarina 2, o efeito 

inibitório da cumarina 5 (8,4’-diidróxi-3-fenilcumarina, CI50=31,6 ± 1,5 µM - Figura 30, 

Tabela 1) foi atribuído à hidroxilação da posição 8 do anel cumarínico, ainda que este 

composto seja hidroxilado também na posição 4’.  

Novamente, enquanto a hidroxilação do carbono 4’ não foi significativa para a 

atividade, o derivado cumarínico hidroxilado na posição 3’ (3’-hidróxi-3-fenilcumarinas, 

cumarina 6) foi responsável por uma considerável redução da resposta de degranulação, 

exibindo um CI50 no valor de 19,2 ± 0,8 µM (Figura 31, Tabela 1). Diferenças na densidade 

eletrônica do anel, bem como nas interações com o alvo molecular (se aplicável), quando as 

hidroxilações nas posições 3’ e 4’ são comparadas, podem contribuir para os resultados 

observados. 

Foi demonstrado, até o presente momento, que a hidroxilação dos carbonos 6, 8 e 3’ 

de 3-fenilcumarinas levaram à obtenção de compostos capazes de inibir a degranulação 

estimulada de mastócitos. Interessantemente, trabalhos prévios, baseados em estudos de 

relação estrutura-atividade (SAR), demonstraram que a hidroxilação das exatas mesmas 

posições seriam necessárias para os efeitos inibitórios de 3-fenil-isocumarinas sobre a 

degranulação de células RBL-2H3 induzida por antígeno (YOSHIKAWA et al., 1996; 

WANG et al., 2007; KURUME et al., 2008).  

A presença adicional de um grupamento hidroxila na posição 2’ na cumarina 7 (6,2’-

diidróxi-3-fenilcumarina) levou a uma redução significativa da resposta de degranulação 

(Figura 32 e Tabela 1, CI50=13,4 ± 1,5 µM), quando comparada ao efeito causado pela 6-

hidróxi-3-fenilcumarina (cumarina 2, CI50=28 µM), o que sugere que esta substituição pode 

ser importante para modular a degranulação de células RBL. A proximidade do substituinte 

2’-hidroxila com o grupamento carboxila do anel cumarínico poderia permitir o 

estabelecimento de uma ligação de hidrogênio intramolecular, ainda que fraca, que poderia 

contribuir para a melhora de atividade observada. 

Ainda que a cumarina 8, substituída por hidroxilações nas posições 6, 3’ e 4’ (6,3’,4’-

triidóxi-3-fenilcumarina), inibiu a liberação de β-hexosaminidase com potência semelhante à 

cumarina 6 (Figura 33, Tabela 1), que apresenta uma única hidroxilação na posição 3’ 

(cumarina 8, CI50=16,1 ± 1,7 µM; cumarina 6, CI50=19,2 µM), sua atividade foi superior à da 

cumarina 4 (CI50=28,3 µM), diidroxilada nas posições 6 e 4’. O ganho de atividade inibitória 

da cumarina 8, em relação à cumarina 4, pode ser atribuído à presença de uma hidroxila 

adicional, no caso, na posição 3’, mostrada ser importante para o efeito biológico, mas 
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também pode ser atribuído à formação de um domínio catecólico, cuja presença aumenta a 

potência de inibição da degranulação de células RBL por flavonóides (MATSUDA et al., 

2002). 

 

 

  

0,01 0,1 1 10 100

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

 liberaçao espontânea
 liberaçao Ag-estimulada

//

O O

OH

O H

∗∗

∗∗

∗∗

%
 β

-h
e
x
o
s
a
m

in
id

a
s
e

[cumarina 5], µM

//

//
0,00

∗

∗∗

Figura 30. Efeito inibitório da cumarina 5 sobre a degranulação de mastócitos 
induzida por antígeno. Células RBL foram tratadas com diferentes 
concentrações da cumarina 5, seguido de estímulo celular com antígeno 
(Ag, DNP-BSA, 0,4 µg/mL). Após incubação a 37 °C por 1h, as células 
foram incubadas com MUG 1,2 mM por subsequentes 30 min e a 
degranulação foi quantificada através de medidas de fluorescência da metil-
umbeliferona, produto da clivagem de MUG pela enzima β-
hexosaminidase. Nesta curva representativa de três experimentos 
independentes, as barras de erro representam os desvio padrão para 

amostras em triplicata de um único experimento. Análise de One-way 
ANOVA, seguido pelo teste de Dunnett indicaram significância estatística 
de * P<0,05 e **P<0,01, em relação ao controle. 
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Figura 31. Efeito inibitório da cumarina 6 sobre a degranulação de mastócitos 
induzida por antígeno. Células RBL foram tratadas com diferentes 
concentrações da cumarina 6, seguido de estímulo celular com antígeno 
(Ag, DNP-BSA, 0,4 µg/mL). Após incubação a 37 °C por 1h, as células 
foram incubadas com MUG 1,2 mM por subsequentes 30 min e a 
degranulação foi quantificada através de medidas de fluorescência da metil-
umbeliferona, produto da clivagem de MUG pela enzima β-
hexosaminidase. Nesta curva representativa de três experimentos 
independentes, as barras de erro representam os desvio padrão para 

amostras em triplicata de um único experimento. Análise de One-way 
ANOVA, seguido pelo teste de Dunnett indicaram significância estatística 
de **P<0,01, em relação ao controle. 
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Figura 32. Efeito inibitório da cumarina 7 sobre a degranulação de mastócitos 
induzida por antígeno. Células RBL foram tratadas com diferentes 
concentrações da cumarina 7, seguido de estímulo celular com antígeno 
(Ag, DNP-BSA, 0,4 µg/mL). Após incubação a 37 °C por 1h, as células 
foram incubadas com MUG 1,2 mM por subsequentes 30 min e a 
degranulação foi quantificada através de medidas de fluorescência da metil-
umbeliferona, produto da clivagem de MUG pela enzima β-
hexosaminidase. Nesta curva representativa de três experimentos 
independentes, as barras de erro representam os desvio padrão para 

amostras em triplicata de um único experimento. Análise de One-way 
ANOVA, seguido pelo teste de Dunnett indicaram significância estatística 
de **P<0,01, em relação ao controle. 
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Figura 33. Efeito inibitório da cumarina 8 sobre a degranulação de mastócitos 
induzida por antígeno. Células RBL foram tratadas com diferentes 
concentrações da cumarina 8, seguido de estímulo celular com antígeno 
(Ag, DNP-BSA, 0,4 µg/mL). Após incubação a 37 °C por 1h, as células 
foram incubadas com MUG 1,2 mM por subsequentes 30 min e a 
degranulação foi quantificada através de medidas de fluorescência da metil-
umbeliferona, produto da clivagem de MUG pela enzima β-
hexosaminidase. Nesta curva representativa de três experimentos 
independentes, as barras de erro representam os desvio padrão para 

amostras em triplicata de um único experimento. Análise de One-way 
ANOVA, seguido pelo teste de Dunnett indicaram significância estatística 
de **P<0,01, em relação ao controle. 
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A esterificação do grupamento 6-hidroxila (6-acetóxi-3-fenilcumarina, cumarina 9) 

reduziu fortemente a atividade inibitória, em comparação ao seu análogo hidroxilado,  a 

cumarina 2 (cumarina 9, CI50 > 100 µM; cumarina 2, CI50=28,3 µM), como mostram a 

Figura 34 e a Tabela 1. De maneira similar, a acetilação de ambos os grupamentos hidroxila 

das posições 6 e 4’ (6,4’-diacetóxi-3-fenilcumarina, cumarina 10) resultou em um composto 

inativo (Figura 35 e Tabela 1), enquanto que seu análogo hidroxilado 6,4’-diidróxi-3-

fenilcumarina (cumarina 4) exibiu atividade inibitória moderada (CI50=28,3 µM). Estes 

resultados indicam que, para o conjunto de compostos estudados, a acetilação de 3-

fenilcumarinas leva à perda de atividade. 

Da mesma forma que a esterificação de 3-fenilcumarinas hidroxiladas conduziu a uma 

perda da capacidade dos derivados hidroxilados em reduzir a liberação de β-hexosaminidase, 

a proteção das hidroxilas 3’ e 4’catecólicas, na forma de um grupamento metilenodióxi, 

resultou em uma cumarina inativa (3-piperonilcumarina, cumarina 11 - Figura 36 e Tabela 

1), cuja atividade não pôde ser recuperada através da hidroxilação do carbono 6 (6-hidróxi-3-

piperonilcumarina, cumarina 12 - Figura 37 e Tabela 1), ou através da hidroxilação do 

carbono 8 (8-hidróxi-3-piperonilcumarina, cumarina 13 - Figura 38 e Tabela 1), dois 

grupamentos hidroxila que levaram à obtenção de derivados 3-fenilcumarínicos ativos. 

Grupamentos catecólicos tampouco resultaram em ganho de atividade para este conjunto de 

3-piperonilcumarinas, como representado pela cumarina 14, a qual apresenta duas 

hidroxilações adjacentes nas posições 7 e 8 do núcleo cumarínico (7,8-diidróxi-3-

piperonilcumarina - Figura 39 e Tabela 1) e apresentou uma inibição pouco representativa 

da secreção de mastócitos somente para as maiores concentrações testadas. 

Apesar da fraca aplicação das 3-piperonilcumarinas, testadas até o momento, como 

inibidoras da degranulação de mastócitos, a substituição destes compostos por um 

grupamento amino na posição 6 (6-amino-3-piperonilcumarina, cumarina 15) representou um 

ganho considerável de atividade inibitória, como denotam a Figura 40 e  Tabela 1. O valor 

de CI50 determinado foi de 28,5 ± 4,2 µM. A atividade inibitória da amino-3-

piperonilcumarina pôde ainda ser otimizada através da extensão da cadeia lateral deste 

substituinte pela introdução de um grupamento tiofeno. O derivado cumarínico substituído 

por um grupamento tiofen-2-il-metanimina (cumarina 16) inibiu substancialmente a 

degranulação mastocitária, com um CI50 de 10,5 ± 1,8 µM, sendo o composto de maior 

atividade dentro do conjunto de derivados cumarínicos estudado (Figura 41 e Tabela 1). 

Interessantemente, Marchi e colaboradores (2004) encontraram que, para um grupo 

semelhante de 3-piperonilcumarinas, a cumarina 16 exibiu a maior atividade tripanomicida, 
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demonstrada através da inibição da atividade da enzima glicossomal gliceraldeído-3-fosfato 

desidrogenase de Trypanosoma cruzi (MARCHI et al., 2004). 
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Figura 34. Efeito inibitório da cumarina 9 sobre a degranulação de mastócitos 
induzida por antígeno. Células RBL foram tratadas com diferentes 
concentrações da cumarina 9, seguido de estímulo celular com antígeno 
(Ag, DNP-BSA, 0,4 µg/mL). Após incubação a 37 °C por 1h, as células 
foram incubadas com MUG 1,2 mM por subsequentes 30 min e a 
degranulação foi quantificada através de medidas de fluorescência da metil-
umbeliferona, produto da clivagem de MUG pela enzima β-
hexosaminidase. Nesta curva representativa de três experimentos 
independentes, as barras de erro representam os desvio padrão para 

amostras em triplicata de um único experimento. Análise de One-way 
ANOVA, seguido pelo teste de Dunnett indicaram significância estatística 
de *P<0,05 e **P<0,01, em relação ao controle. 
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Figura 35. Efeito inibitório da cumarina 10 sobre a degranulação de mastócitos 
induzida por antígeno. Células RBL foram tratadas com diferentes 
concentrações da cumarina 10, seguido de estímulo celular com antígeno 
(Ag, DNP-BSA, 0,4 µg/mL). Após incubação a 37 °C por 1h, as células 
foram incubadas com MUG 1,2 mM por subsequentes 30 min e a 
degranulação foi quantificada através de medidas de fluorescência da metil-
umbeliferona, produto da clivagem de MUG pela enzima β-
hexosaminidase. Nesta curva representativa de três experimentos 
independentes, as barras de erro representam os desvio padrão para 

amostras em triplicata de um único experimento. Análise de One-way 
ANOVA, seguido pelo teste de Dunnett indicaram significância estatística 
de *P<0,05 e **P<0,01, em relação ao controle. 
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Figura 36. Efeito inibitório da cumarina 11 sobre a degranulação de mastócitos 
induzida por antígeno. Células RBL foram tratadas com diferentes 
concentrações da cumarina 11, seguido de estímulo celular com antígeno 
(Ag, DNP-BSA, 0,4 µg/mL). Após incubação a 37 °C por 1h, as células 
foram incubadas com MUG 1,2 mM por subsequentes 30 min e a 
degranulação foi quantificada através de medidas de fluorescência da metil-
umbeliferona, produto da clivagem de MUG pela enzima β-
hexosaminidase. Nesta curva representativa de três experimentos 
independentes, as barras de erro representam os desvio padrão para 

amostras em triplicata de um único experimento. Análise de One-way 
ANOVA, seguido pelo teste de Dunnett não indicaram significância 
estatística quando as amostras tratadas com a cumarina 11 foram 
comparadas com a amostra controle. 



98 

 

 

  

0,01 0,1 1 10 100

10

15

20

25

30

35

40

45

 liberaçao espontânea
 liberaçao Ag-estimulada

//

O

O

O

O

OH

∗∗

%
 β

-h
e
x
o
s
a
m

in
id

a
s
e

[cumarina 12], µM

//

//
0,00

∗

∗∗

Figura 37. Efeito inibitório da cumarina 12 sobre a degranulação de mastócitos 
induzida por antígeno. Células RBL foram tratadas com diferentes 
concentrações da cumarina 12, seguido de estímulo celular com antígeno 
(Ag, DNP-BSA, 0,4 µg/mL). Após incubação a 37 °C por 1h, as células 
foram incubadas com MUG 1,2 mM por subsequentes 30 min e a 
degranulação foi quantificada através de medidas de fluorescência da metil-
umbeliferona, produto da clivagem de MUG pela enzima β-
hexosaminidase. Nesta curva representativa de três experimentos 
independentes, as barras de erro representam os desvio padrão para 

amostras em triplicata de um único experimento. Análise de One-way 
ANOVA, seguido pelo teste de Dunnett indicaram significância estatística 
de *P<0,05 e **P<0,01, em relação ao controle. 
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Figura 38. Efeito inibitório da cumarina 13 sobre a degranulação de mastócitos 
induzida por antígeno. Células RBL foram tratadas com diferentes 
concentrações da cumarina 13 seguido de estímulo celular com antígeno 
(Ag, DNP-BSA, 0,4 µg/mL). Após incubação a 37 °C por 1h, as células 
foram incubadas com MUG 1,2 mM por subsequentes 30 min e a 
degranulação foi quantificada através de medidas de fluorescência da metil-
umbeliferona, produto da clivagem de MUG pela enzima β-
hexosaminidase. Nesta curva representativa de três experimentos 
independentes, as barras de erro representam os desvio padrão para 

amostras em triplicata de um único experimento. Análise de One-way 
ANOVA, seguido pelo teste de Dunnett indicaram significância estatística 
de *P<0,05 e **P<0,01, em relação ao controle. 
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Figura 39. Efeito inibitório da cumarina 14 sobre a degranulação de mastócitos 
induzida por antígeno. Células RBL foram tratadas com diferentes 
concentrações da cumarina 14 seguido de estímulo celular com antígeno 
(Ag, DNP-BSA, 0,4 µg/mL). Após incubação a 37 °C por 1h, as células 
foram incubadas com MUG 1,2 mM por subsequentes 30 min e a 
degranulação foi quantificada através de medidas de fluorescência da metil-
umbeliferona, produto da clivagem de MUG pela enzima β-
hexosaminidase. Nesta curva representativa de três experimentos 
independentes, as barras de erro representam os desvio padrão para 

amostras em triplicata de um único experimento. Análise de One-way 
ANOVA, seguido pelo teste de Dunnett indicaram significância estatística 
de **P<0,01, em relação ao controle. 
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Figura 40. Efeito inibitório da cumarina 15 sobre a degranulação de mastócitos 
induzida por antígeno. Células RBL foram tratadas com diferentes 
concentrações da cumarina 15 seguido de estímulo celular com antígeno 
(Ag, DNP-BSA, 0,4 µg/mL). Após incubação a 37 °C por 1h, as células 
foram incubadas com MUG 1,2 mM por subsequentes 30 min e a 
degranulação foi quantificada através de medidas de fluorescência da metil-
umbeliferona, produto da clivagem de MUG pela enzima β-
hexosaminidase. Nesta curva representativa de três experimentos 
independentes, as barras de erro representam os desvio padrão para 

amostras em triplicata de um único experimento. Análise de One-way 
ANOVA, seguido pelo teste de Dunnett indicaram significância estatística 
de **P<0,01, em relação ao controle. 
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Figura 41. Efeito inibitório da cumarina 16 sobre a degranulação de mastócitos 
induzida por antígeno. Células RBL foram tratadas com diferentes 
concentrações da cumarina 16 seguido de estímulo celular com antígeno 
(Ag, DNP-BSA, 0,4 µg/mL). Após incubação a 37 °C por 1h, as células 
foram incubadas com MUG 1,2 mM por subsequentes 30 min e a 
degranulação foi quantificada através de medidas de fluorescência da metil-
umbeliferona, produto da clivagem de MUG pela enzima β-
hexosaminidase. Nesta curva representativa de três experimentos 
independentes, as barras de erro representam os desvio padrão para 

amostras em triplicata de um único experimento. Análise de One-way 
ANOVA, seguido pelo teste de Dunnett indicaram significância estatística 
de **P<0,01, em relação ao controle. 

 



103 

 

 É importante ressaltar que, dentre todos os derivados cumarínicos que exibiram 

atividade inibitória, esta atividade foi consideravelmente superior à inibição da resposta de 

degranulação conferida pelo fármaco fumarato de cetotifeno, comumente empregado como 

controle positivo para ensaios de degranulação desta natureza (KURUME et al., 1996; 

MATSUDA et al., 2003; MATSUDA et al., 2004; WANG et al., 2007; YAMADA et al., 

2008). O cetotifeno foi recentemente classificado como um fármaco de múltiplas ações, por 

combinar atividades anti-histamínica, estabilizadora de mastócitos e anti-inflamatória 

(LAMBIASE et al., 2009). O(s) mecanismo(s) exato pelo qual este fármaco inibe a ativação 

de mastócitos permanece desconhecido, mas uma das possibilidades seria o bloqueio de 

canais de Ca2+ ativados pela ativação de receptores para IgE, o que impediria a liberação de 

histamina e outros mediadores alérgicos (LAMBIASE et al., 2009). Além disso, a inibição da 

elevação dos níveis de Ca2+ intracelular levaria a uma inibição das isoformas de PKC que são 

Ca2+ dependentes, outro fator crítico para a ocorrência da exocitose dos conteúdos granulares 

(KIMATA et al., 1999). O valor de CI50 para o fumarato de cetotifeno foi de 154,7 ± 6,4 µM, 

como apresentado na Tabela 1 e seu perfil de inibição da liberação de β-hexosaminidase está 

apresentado na Figura 42. 
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Figura 42. Efeito inibitório do fumarato de cetotifeno sobre a degranulação de 
mastócitos induzida por antígeno. Células RBL foram tratadas com 
diferentes concentrações de cetotifeno seguido de estímulo celular com 
antígeno (Ag, DNP-BSA, 0,4 µg/mL). Após incubação a 37 °C por 1h, as 
células foram incubadas com MUG 1,2 mM por subsequentes 30 min e a 
degranulação foi quantificada através de medidas de fluorescência da metil-
umbeliferona, produto da clivagem de MUG pela enzima β-
hexosaminidase. Nesta curva representativa de três experimentos 
independentes, as barras de erro representam os desvio padrão para 

amostras em triplicata de um único experimento. Análise de One-way 
ANOVA, seguido pelo teste de Dunnett indicaram significância estatística 
de ***P<0,001, em relação ao controle. 
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Composto Estrutura CI50, µM 

cumarina 1 

 

------ 

cumarina 2 

 

28 ± 2,6 

cumarina 3 

 

------ 

cumarina 4 

 

28,3 ± 1,7 

cumarina 5 

 

31,6 ± 1,5 

cumarina 6 

 

19,2 ± 0,8 

cumarina 7 

 

13,4 ± 1,5 

cumarina 8 

 

16 ± 1,7 

cumarina 9 

 

~100 
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Tabela 1. Efeito inibidor de 3-aril-cumarinas sobre a liberação da enzima β-hexosaminidase 
de mastócitos da linhagem RBL-2H3, induzida por antígeno. 
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cumarina 10 

 

------ 

cumarina 11 

 

------ 

cumarina 12 

 

------ 

cumarina 13 

 

> 100 

cumarina 14 

 

> 100 

cumarina 15 

 

28,5 ± 4,2 

cumarina 16 

 

10,5 ± 1,8 
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 Para aquelas arilcumarinas que levaram a uma diminuição da liberação de β-

hexosaminidase, foi avaliado se o efeito de tais compostos foi realmente devido a uma 

inibição da degranulação dos mastócitos ou se foi causado por um efeito direto destas 

substâncias sobre a atividade da enzima β-hexosaminidase,  o que também poderia levar a 

uma redução do sinal de fluorescência quantificado. Nesta curva representativa para todas as 

cumarinas ativas, apresentada na Figura 43, fica evidenciado que a atividade da enzima β-

hexosaminidase sofreu uma pequena redução apenas na presença de concentrações mais 

elevadas da cumarina 16 e tal inibição de atividade não foi estatisticamente significativa. 

Estes resultados confirmam a capacidade dos derivados cumarínicos ativos em, controlar, de 

fato, a secreção de mastócitos. 
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Figura 43. Cumarina 16 não afeta significativamente a atividade da enzima β-
hexosaminidase. O sobrenadante de células RBL-2H3, previamente lisadas 
por sonicação, foi tratado com diferentes concentrações da cumarina 16 e 
incubada com solução de MUG, pH 4,4, por 1h a 37 °C. A reação enzima-
substrato foi parada em tampão pH 10. A quantificação da atividade 
enzimática foi baseada nas medidas de fluorescência da metil-umbeliferona   
produto da clivagem de MUG pela enzima β-hexosaminidase. Nesta curva 
representativa de três experimentos independentes, as barras de erro 
representam os desvio padrão para amostras em triplicata de um único 

experimento. Análise de One-way ANOVA, seguido pelo teste de 
Dunnett não indicaram significância estatística das amostras tratadas 
com o derivado cumarínico em relação ao controle. 
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7. CONCLUSÃO 

 

No presente capítulo, foi investigado o efeito de derivados 3-arilcumarínicos sobre a 

degranulação de células RBL-2H3, quando estimuladas por antígeno. As medidas de 

degranulação foram realizadas através do uso de um modelo biossensor baseado em 

mastócitos, previamente desenvolvido pelo grupo. A elevada sensibilidade e 

reprodutibilidade dos experimentos conduzidos no presente estudo reforçam a aplicabilidade 

deste modelo biossensor para a triagem de compostos bioativos capazes de modular a 

atividade de mastócitos. Tais compostos podem, futuramente, representar o ponto de partida 

para o desenvolvimento de fármacos anti-alérgicos. 

O conjunto de 3-arilcumarinas estudado incluiu substâncias que apresentavam um 

núcleo cumarínico comum, mas que se diferenciavam em função de sua substituição por 

grupamentos hidroxila, em diferentes posições e número, grupamentos acetóxi e amino, este 

último também extendido na forma de um grupo tiofeno-metanimina. Como os compostos 

estudados exibiram um perfil bem variado de atividade, incluindo substâncias inativas, de 

moderada e elevada potência de inibicão da secreção de mastócitos, algumas substituições 

puderam ser apontadas como importantes para a atividade biológica: (i) hidroxilação dos 

carbonos 6, 8, 2’ e 3’ de 3-fenilcumarinas, (ii) a substituição do carbono 6 de 3-

piperonilcumarinas por um grupamento amino e (iii) a extensão da cadeia lateral do 

composto anterior por um anel tiofeno. Este é o primeiro estudo que avalia a capacidade de 3-

arilcumarinas em inibir a resposta secretória de mastócitos, uma etapa fundamental para a 

iniciação e propagação de respostas alérgicas e, portanto, abre um campo de possibilidades 

para que tais compostos possam levar ao desenvolvimento de novos fármacos para o 

tratamento de desordens alérgicas. 
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1. RESUMO 

 

Os mastócitos desempenham um papel crucial durante o desenvolvimento de uma 

resposta alérgica. Após ativação mediada por um alérgeno e IgE, via receptores FcεRI, estas 

células liberam histamina e outros mediadores que iniciam e propagam reações de 

hipersensibilidade imediata. Os mastócitos também secretam citocinas que regulam a 

resposta imune. Neste trabalho foi demonstrado que a piridovericina, um metabólito 

secundário isolado do fungo entomopatogênico Beauveria bassiana, foi responsável por 

inibir, substancialmente e quase que de forma equipotente, a degranulação de mastócitos 

estimulados por vias dependentes e independentes da ativação dos receptores FcεRI. A 

piridovericina determinou ainda uma forte inibição da secreção de IL-4 estimulada por 

antígeno. As respostas de degranulação e de secreção de citocinas são, totalmente, ou em 

parte, reguladas por aumentos da concentração intracelular de Ca2+, induzida pela ativação 

dos receptores FcεRI. Neste sentido, foi observado que a piridovericina inibe as respostas de 

Ca2+ estimuladas por antígeno. Portanto, a piridovericina foi apontada como um potente 

inibidor dos processos de exocitose de mediadores alérgicos e inflamatórios de mastócitos, 

sendo seu provável mecanismo de ação, a inibição do aumento estimulado da concentração 

citosólica de Ca2+. 
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2. ABSTRACT 

 

Mast cells play a critical role during the development of an allergic response. Upon 

activation by an allergen and IgE, via FcεRI receptors, mast cells release histamine and other 

mediators that initiate and propagate immediate hypersensitivity reactions. Mast cells also 

secrete cytokines that regulate the immune response. In the present work, it was demonstrated 

that pyridovericin, a secondary metabolite isolated from the entomophatogenic fungus 

Beauveria bassiana, was responsible for inhibiting, in a substantial and with comparable 

potencies, the degranulation of cells stimulated by dependent- or independent-FcεRI 

pathways. Pyridovericin also determined a strong inhibition of antigen stimulated secretion of 

IL-4. One of the events shared by degranulation and cytokine secretion responses is the 

elevation of cytoplasmic Ca2+ levels. In this way, it was observed that pyridovericin inhibits 

Ca2+ responses to antigen. Therefore, pyridovericin is considered to be a potent inhibitor of 

exocytosis of mast cell allergic mediators, and mechanism of action is likely to be the 

inhibition of stimulated increase in cytosolic Ca2+ concentration.  
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3. INTRODUÇÃO 

 
Os produtos naturais, bem como os compostos químicos derivados de ou relacionados 

aos produtos naturais, têm servido às comunidades farmacêutica e médica como uma fonte 

importante de candidatos a novos fármacos (MISIEK e HOFFMEISTER, 2007). A inspeção 

das novas entidades químicas aprovadas para uso como fármacos, durante a última década, 

revela que 50% destas moléculas são produtos de origem natural ou diretamente derivadas 

desta fonte (NEWMAN e CRAGG, 2012).  

A análise cautelosa de um conjunto extensivo de dados permitiu a Newman e Cragg 

(2012) afirmarem que a contínua contribuição dos produtos naturais para a expansão do 

armamento terapêutico é evidente, em especial quando se tratam de produtos naturais de 

origem marinha e microbiológica (NEWMAN e CRAGG, 2012). No contexto dos 

microrganismos e seu papel como fonte de novas entidades biologicamente ativas, os fungos 

despontam como produtores de metabólitos secundários de grande contribuição às ciências 

farmacêuticas, tendo como exemplo a penicilina, ciclosporinas e estatinas. Os produtos de 

origem fúngica incluem ainda potentes venenos como as aflatoxinas e tricotecenos e os 

chamados “metabólitos de face de Janus”, que apresentam aplicações tanto terapêuticas, 

como tóxicas, como é o caso da ergotamina (HOFFMEISTER e KELLER, 2006).  

O estudo sistemático dos metabólitos secundários de origem fúngica foi iniciado em 

1922 sob a liderança de Harold Raistrick, o qual foi responsável pela caracterização de mais 

de 200 metabólitos provenientes do bolor. Contudo, somente após a descoberta e 

desenvolvimento da penicilina, em 1928, é que grandes estudos de triagem para metabólitos 

de origem fúngica foram iniciados (KELLER et al., 2005). A partir de então, companhias 

farmacêuticas instigaram estudos extensivos pela busca de produtos derivados de fungos, de 

forma que, na década de 1950, uma expressiva quantidade de produtos microbianos com 

aplicabilidade farmacêutica havia sido descoberta. A busca por metabólitos secundários 

bioativos manteve-se intensa, a partir de então, e milhares de compostos capazes de inibir o 

crescimento de bactérias, fungos, protozoários, vírus, insetos e até mesmo células tumorais 

foram descobertos (KELLER et al., 2005). Muitas outras moléculas com efeitos citotóxico, 

mutagênico, teratogênico, imunossupressor e outros efeitos biológicos também foram 

encontradas. De fato, a análise dos cerca de 1500 metabólitos fúngicos, isolados entre os anos 

de 1993 e 2001, revela que mais da metade destes compostos apresenta atividade 

antibacteriana, antifúngica ou antitumoral (KELLER et al., 2005).  
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Interessantemente, a diversidade química de derivados fúngicos, conhecida 

atualmente, representa apenas “a ponta do iceberg”: Sequências completas do genoma de 

várias espécies de fungos sugerem que as habilidades biossíntéticas destes organismos, para 

produtos naturais, vai muito além do que previam analistas químicos, anteriormente aos 

projetos genoma. De acordo com estimativas recentes, apenas 6-7% das espécies fúngicas são 

conhecidas e têm sido descritas, indicando que uma riqueza praticamente ilimitada de 

produtos naturais de origem fúngica ainda espera por ser descoberta (SCHNEIDER, 2008).  

O papel desempenhado pelos metabólitos secundários na biologia dos fungos 

permanece elusivo. A vantagem mais provável, conferida pelos metabólitos secundários para 

o organismo produtor, é que estes metabólitos permitem que o organismo sobreviva em seu 

nicho ecológico. Muitos fungos vivem como saprófitos de solo, onde estão expostos a um 

ambiente hostil e habitado por uma ampla variedade de organismos competidores. Desta 

forma, muitos dos metabólitos secundários são produzido por fungos patogênicos, cuja 

virulência está associada à proteção destes fungos contra amebas, nemátodos e outros 

invertebrados ambientais que se alimentam de tais fungos (FOX e HOWLLET, 2008).  

Neste contexto, os fungos entomopatogênicos despontam como uma fonte promissora 

de metabólitos secundários biologicamente ativos (TAKAHASHI et al., 19989a). Presume-se 

que muitos fungos entomopatogênicos levem à morte de seu hospedeiro pela inibição de 

enzimas e por interferirem com o sistema regulatório do hospedeiro através da produção de 

metabólitos tóxicos e enzimas patogênicas (TAKAHASHI et al., 1998b).  

Muitos dos gêneros de fungos entomopatogênicos, atualmente estudados, pertencem 

aos filos Zygomycota e Deuteromycota (SHAH e PELL, 2003), sendo que aqueles fungos 

pertencentes ao segundo filo parecem ser os preferidos como fonte para a triagem por novos 

metabólitos bioativos, uma vez que estes fungos podem ser facilmente cultivados em meio 

artificial (TAKAHASHI et al., 1998b). Membro do filo Deuteromycota, a Beauveria é um 

gênero cosmopolita e anamórfico de fungos patogênicos para artrópodes, que também pode 

ocorrer como fungos saprófitos e endofíticos de plantas. Os fungos deste gênero produzem 

uma ampla variedade de metabólitos secundários, os quais incluem pigmentos não-

peptídicos, policetídeos, antibióticos peptídicos e outros metabólitos implicados na patogenia 

e virulência contra insetos, com aplicações farmacêutica, industrial e agronômica (REHNER 

et al., 2011). De fato, formulações produzidas a partir do fungo Beauveria bassiana, tem sido 

comercializadas para o controle de insetos em plantações (SHAH e PELL, 2003; REHNER et 

al., 2011). 
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O fungo entomopatogênico Beauveria bassiana apresenta, como principal 

componente de seu bolo micelial, o alcalóide 4-hidróxi-2-piridona denominado 

piridovericina. O isolamento e caracterização da piridovericina foram realizados em 1998 por 

Takahashi e colaboradores. Trata-se de um metabólito composto por um grupamento 4-

hidróxi-5-(p-hidróxifenil)piridina e um domínio 4-metil-6-hidróximetil-octa-2,4-dienoil, além 

de um carbono quiral na posição 12 com configuração em R, como ilustra a Figura 44. Os 

alcalóides 4-hidróxi-2-piridona constituem uma família de produtos naturais com ricas 

diversidade química e atividade biológica, esta última incluindo ações antifúngica, 

antibacteriana, inseticida e citotóxica (CHENG et al., 2006; de SILVA et al., 2009). Embora 

quimicamente bem caracterizada, a atividade biológica da piridovericina reportada até o 

momento inclui, somente, um fraco efeito inibitório deste metabólito sobre a atividade de 

tirosinoquinases de células NIH3T3/v-src (TAKAHASHI et al., 1998b).  

O potencial terapêutico pouco explorado da piridovericina abre um vasto campo de 

estudos acerca de seus efeitos farmacológicos e aplicações para o tratamento de doenças 

humanas. Neste sentido, os estudos apresentados neste capítulo foram focados no efeito deste 

metabólito sobre a responsividade de mastócitos estimulados por um antígeno, como uma 

etapa inicial dos estudos que possam revelar a aplicabilidade da piridovericina no tratamento 

de desordens alérgicas. 

  

Figura 44. Estrutura química da piridovericina. O metabólito 
secundário piridovericina, isolado de culturas do fungo 
entomopatogênico Beauveria bassiana, teve seu efeito 
inibitório, sobre a ativação de mastócitos,  investigado no 
presente estudo. 
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4. OBJETIVOS 

 

O objetivo deste estudo é contribuir com o desenvolvimento de novos inibidores da 

ativação de mastócitos. 

 

4.1. Objetivos específicos 

 

Avaliar o efeito do produto natural piridovericina sobre: 

 

� a degranulação estimulada de células RBL-2H3; 

� a elevação da concentração intracelular de Ca2+ em mastócitos estimulados por 

antígeno; 

� a secreção celular de IL-4, induzida por antígeno; 

� a viabilidade de células RBL-2H3. 

 

5. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Material 

 

Meio mínimo essencial contendo sais de Eagle (MEM, Invitrogen, Gibco, Carlsbad, 

CA, EUA), soro bovino fetal (Invitrogen), sulfato de gentamicina (Invitrogen), tripsina-

EDTA (Invitrogen), triton X-100 (Sigma-Aldrich, Saint Louis, MO, EUA), soro albumina 

bovina (BSA, Acros Organic, NJ, EUA), indicador de Ca2+, Fluo-4 AM (Invitrogen), 

sulfinpirazona (Sigma-Aldrich), fumarato de cetotifeno (Sigma-Aldrich), tapsigargina 

(Sigma-Aldrich) e resazurina sódica (Sigma-Aldrich). 

 

- Tampão de Tyrode: composto de NaCl 135 mM; KCl 5 mM; MgCl2 1 mM; CaCl2 

1,8 mM; D(+) glucose 5,6 mM e HEPES 20 mM (Mallinckrodt Baker Inc., Phillipsburg, NJ, 

EUA). Os sais foram dissolvidos em água Milli-Q e o pH da solução foi ajustado para 7,4. O 

tampão foi esterilizado por filtração em membrana com poro de tamanho 0,23 µm. Para 

alguns experimentos, foi adicionado BSA ao tampão de Tyrode, previamente inativado a 56 

°C por 30 minutos, na concentração de 1 mg/mL. 
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-Anticorpo monoclonal específico para reconhecimento de dinitro-fenil (anti-

DNP IgE): foi purificado de células de fluido peritonial de ratos por cromatografia por 

afinidade (POSNER et al., 1992) e cromatografia de filtração em gel (SUBRAMANIAN et 

al., 1986).  

-Antígeno DNP-BSA: foi preparado a partir da conjugação de BSA com uma média 

de 15 grupos de DNP, conforme descrito por Weetal  e colaboradores (WEETALL et al., 

1993). 

-4-metil-umbeliferil-N-acetil-ββββ-D-glucosaminida (MUG): uma  solução estoque de 

MUG (Sigma-Aldrich) foi preparada pela solubilização de 46 mg do substrato em 1 mL de 

dimetilsulfóxido para uma concentração final igual a 0,12 M. A solução estoque foi 

armazenada em freezer a -20 οC. Para cada experimento, foi utilizada uma solução, recém 

preparada, na concentração final de 1,2 mM, em tampão de Tyrode, pH 7,4. 

-Piridovericina: A piridovericina foi isolada a partir do fungo entomopatogênico 
Beauveria bassiana, caracterizada e disponibilizada pelo grupo do prof. Dr. Jairo Kenupp 
Bastos, do Departamento de Ciências Farmacêuticas – FCFRP-USP. 

 

4.2.Métodos 

 

4.2.1. Cultura de células RBL-2H3 

 

As células foram cultivadas como monocamadas em MEM, suplementado com 15% 

de soro bovino fetal e 50 µg/mL de gentamicina. As células foram mantidas a 37 °C em 

atmosfera úmida contendo 5% de CO2. 

O subcultivo celular foi realizado a cada 2 ou 3 dias, em garrafas de 25 ou 75 cm3 

(Corning Incorp., Corning, NY, EUA), a 37°C e atmosfera úmida contendo 5% de CO2, 

conforme descrito a seguir. As células foram suspensas na presença de 5 mL de tripsina-

EDTA, por 5 minutos, e lavadas com meio de cultura (centrifugação por 5 minutos, 25 °C, 

1000 rpm, centrífuga Sorvall Legend, modelo Mach 1.6R). O sobrenadante foi descartado e o 

sedimento ressuspenso em meio de cultura a uma concentração de 1x106 células/mL. 

 

4.2.2. Medidas de Ca2+ intracelular 
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Os níveis de Ca2+ citoplasmático foram medidos com o uso de um fluorímetro de 

estado estacionário, HITACHI modelo F-4500 (Tóquio, Japão). Células RBL-2H3 (4x106 

células/mL), suspensas em tampão de Tyrode/BSA, foram carregadas com o indicador de 

Ca2+, Fluo-4 AM (0,5 µM; excitação em 490 nm, emissão de fluorescência em 520 nm) e 

sensibilizadas com anti-DNP IgE (1 µg/mL), na presença de 0,5 mM de sulfinpirazona por 

1h. Após lavagem com tampão de Tyrode/BSA, as células foram ressuspensas no mesmo 

tampão, para uma concentração final na cubeta de fluorescência de 2x106 células/mL. No 

fluorímetro, as células foram mantidas sob agitação contínua, termostatizadas a 37°C e pré-

incubadas, ou não, com piridovericina por 20 minutos, seguido de estímulo celular com 0,4 

µg/mL de DNP-BSA. A seguir, as células foram lisadas com a adição de triton X-100 0,1% 

para a determinação do valor máximo de fluorescência de Fluo-4. 

 

4.2.3. Ensaio padrão para a quantificação da liberação de β-hexosaminidase 

 

Células RBL-2H3 foram inicialmente sensibilizadas com anti-DNP IgE (0,5 µg/mL) 

e cultivadas em placa de 96 poços (densidade 5x105 células/mL) por 24h. Após lavagem das 

células com tampão de Tyrode/BSA, estas foram tratadas por 20 minutos com diferentes 

concentrações da substância teste (0-100 µM) e incubadas na presença de diferentes 

estímulos celulares (DNP-BSA, 100 ng/mL e tapsigargina, 200nM) por 1h a 37°C. A 

degranulação mastocitária foi parada em banho de gelo e, então, 25 µL do sobrenadante de 

cada poço foram transferidos para uma nova placa de 96 poços de fundo escuro, esta já 

contendo 100 µL/poço do substrato para a enzima β-hexosaminidase (MUG, 1,2 mM), 

preparado em tampão acetato pH 4,5. A clivagem de MUG em metil-umbeliferona pela 

enzima β-hexosaminidase procedeu por 30 minutos, a 37 °C, e foi parada com a adição de 

200 µL/poço de tampão carbonato, pH 10. Os controles para este ensaio incluíram amostras 

livres de estímulo (liberação espontânea de β-hexosaminidase), bem como amostras tratadas 

com 0,1% de triton X-100, para lise celular e liberação total de β-hexosaminidase para o 

sobrenadante. Medidas de fluorescência de metil-umbeliferona foram realizadas em um leitor 

de microplacas (BioTek), utilizando-se comprimentos de onda iguais a 360 e 450 nm, para 

excitação e emissão de fluorescência, respectivamente.  

 

4.2.4. Forma de análise dos resultados obtidos para a liberação de β-

hexosaminidase 
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Valores de porcentagem de β-hexosaminidase foram normalizados para a liberação 

total desta enzima (amostras tratadas com triton X-100), de acordo com a equação abaixo: 

 

 

 

 

 

Onde:   S=Sample: fluorescência referente à β-hexosaminidase liberada de células 

estimuladas ou não 

N=Normal: fluorescência do veículo (tampão de Tyrode) 

T=Total: fuorescência referente à β-hexosaminidase liberada de células lisadas 

com triton X-100 

 

Valores de CI50 foram determinados graficamente e expressaram a média ± desvio 

padrão de pelo menos 3 experimentos independentes. Análises de variância (ANOVA), 

seguidas de pelo teste de Dunnett representam comparações das porcentagens de inibição da 

liberação de β-hexosaminidase pela piridovericina em relação ao controle e foram 

estatisticamente significativos para *P < 0,05, **P < 0,01, ***P < 0,001 e ****P < 0,0001. 

 

4.2.5. Ensaio para inibição da atividade da enzima β-hexosaminidase 

 

Este ensaio foi conduzido com o objetivo de assegurar que os efeitos da 

piridovericina sobre a porcentagem de β-hexosaminase, quantificada no ensaio anterior, 

foram devidos à inibição da degranulação mastocitária e não devidos à inibição da atividade 

da enzima em questão. Para tanto, células suspensas na concentração de 1,5 x 105 células/mL 

foram sonicadas por 20 minutos para ruptura das mesmas e centrifugadas. Alíquotas (45 

µL/poço) do sobrenadante foram plaqueadas em conjunto com soluções de piridovericina, 

nas concentrações finais de 0-100 µM (5 µL/poço), além de 45 µL/poço de uma solução de 

MUG. A reação MUG + β-hexosaminidase foi conduzida por 1h e terminada com a adição de 

tampão carbonato, pH 10. Medidas de fluorescência foram registradas nas mesma condições 

mencionadas no item anterior. 

 

% β-Hexosaminidase    =  S - N 

 T - N 
x 100 
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4.2.6. Ensaio para quantificação da secreção de interleucina-4 

 

Células RBL, plaqueadas a uma densidade de 1x105 células/mL, foram sensibilizadas 

com 1 µg/mL de anti-DNP IgE e cultivadas por 24h. Em sequência, tais células foram 

tratadas com diferentes concentrações de piridovericina e incubadas por 4h a 37°C, após 

estímulo com DNP-BSA (0,5 µg/mL) para a secreção de interleucina-4 (IL-4). Findadas as 

4h, congelou-se o sobrenadante de tais amostras. A quantificação da secreção de IL-4 foi 

realizada pela técnica de ELISA sanduíche, e seguiu o protocolo do fabricante para o kit 

ELISA IL-4 (BD OptEIA ELISA kit IL-4 anti-rat, Becton Dickinson, San Diego, CA, EUA). 

Resumidamente, placas de 96 compartimentos para ELISA, previamente recobertas com o 

anticorpo de captura para IL-4 anti-rato (diluição de 1:250), foram lavadas e bloqueadas com 

tampão específico por 1h, para posterior adição das amostras teste compostas pelo 

sobrenadante celular (previamente congelado), além de concentrações conhecidas de padrões 

para IL-4. Após um período de incubação de 2h, a placa foi novamente lavada e tratada com 

o anticorpo de detecção, IL-4 anti-rato biotinilado (diluição 1:250), por 1h. A seguir, após 

mais uma etapa de lavagem, a placa foi adicionada com solução enzimática estreptavidina-

horseradish peroxidase (diluição 1:250) e incubada por 30 min. Após cautelosa lavagem da 

placa, seguiu-se a adição da solução de substrato, formada por uma mistura 1:1 de TMB 

(tetra-metil-benzidina) e peróxido de hidrogênio, e a reação enzimática prosseguiu até que o 

sobrenadante adquirisse uma coloração azulada. Neste momento, a reação enzimática foi 

terminada com a adição do tampão de parada e a absorbância das soluções foi medida em 450 

nm utilizando-se um leitor de microplacas. 

 

4.2.7. Ensaios para análise de viabilidade celular 

 

Células RBL-2H3 foram semeadas em placas de cultura de células com 96 

compartimentos, nas concentrações de 3,5x105 e 2,5x105 células/mL, referentes aos períodos 

de incubação célula-piridovericina de 1 e 4h, respectivamente. Uma vez semeadas como 

indicadas, as células foram incubadas por 24h a 37°C. A seguir, o meio de cultura foi 

removido e as células foram lavadas com 200 mL de PBS. Adicionou-se, então, novo meio à 

cultura celular, junto de diferentes concentrações de piridovericina (0-100 µM) e as células 

foram incubadas com piridovericina pelos períodos já mencionados, a 37°C. Findados os 

períodos de incubação célula-piridovericina, às amostras foram adicionados 5 µL de uma 

solução estoque 10 mg/mL de resazurina sódica, seguido de nova incubação celular, a 37°C, 
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por 3h ou até que as amostras adquirissem uma forte coloração rosa. As medidas de 

viabilidade celular foram baseadas na leitura de fluorescência das microplacas nos 

comprimentos de onda de 530 e 590 nm para excitação e emissão de fluorescência, 

respectivamente. Medidas de fluorescência para amostras controle não-tratadas com 

piridovericina foram usadas como um indicador de 100% de viabilidade celular. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Como mencionado em capítulos anteriores, durante uma reação alérgica, o 

intercruzamento de receptores FcεRI, sensibilizados com moléculas de IgE, causa a 

degranulação de mastócitos e a consequente liberação de mediadores tais como a histamina e 

serotonina, os quais provocam um rápido aumento da permeabilidade vascular e contração da 

musculatura lisa dos órgãos expostos ao alérgeno, e, portanto, desempenham um papel chave 

na patogênese das alergias e desordens inflamatórias (TANIFUJI et al., 2010; HUBER et al., 

2012; CHANDRASHEKAR et al., 2011). A enzima β-hexosaminidase, armazenada nos 

grânulos secretórios de mastócitos, assim como a histamina, é liberada juntamente com este 

último mediador quando os mastócitos são imunologicamente ativados. Desta forma, a 

secreção de β-hexosaminidase é frequentemente usada para determinar a extensão da 

degranulação mastocitária e para avaliar o potencial anti-alérgico de inibidores deste processo 

(LEE et al., 1999). 

A degranulação de células RBL-2H3, estimulada pelo antígeno DNP-BSA, foi 

substancialmente inibida pela piridovericina, de forma concentração-dependente, como 

mostra a Figura 45. O valor de CI50 para a inibição da degranulação foi de 7,4 ± 1,2 µM. 

Vale ressaltar, assim como destacado no Capítulo 2, que a potência da atividade inibitória da 

piridovericina foi drasticamente maior em comparação à atividade do estabilizador de 

mastócitos, fumarato de cetotifeno, comumente empregado como controle positivo para 

ensaios desta natureza (CI50=155 µM, ver Figura 45, Capítulo 2). A maior concentração de 

piridovericina testada (100 µM) inibiu fortemente a liberação de β-hexosaminidase, enquanto 

que esta mesma concentração determinou uma fraca redução, ainda que estatisticamente 

significativa, da viabilidade das células RBL-2H3, como ilustra a Figura 46. Além disso, a 

resposta de degranulação foi atenuada em concentrações menores de piridovericina, as quais 

não causaram morte celular. Como a morte celular poderia também determinar um redução 

da liberação de β-hexosaminidase,estes resultados sugerem que a inibição da degranulação 

induzida por antígeno não foi devida aos efeitos citotóxicos da piridovericina. 
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Figura 45. Efeito inibitório da piridovericina sobre a degranulação de 
mastócitos induzida por antígeno. Células RBL foram tratadas com 
diferentes concentrações de piridovericina, seguido de estímulo celular 
com antígeno (Ag, DNP-BSA, 0,4 µg/mL). Após incubação, a 37 °C, 
por 1h, células foram incubadas com MUG, 1,2 mM, por subsequentes 
30 min e a degranulação foi quantificada através de medidas de 
fluorescência da metil-umbeliferona, produto da clivagem de MUG 
pela enzima β-hexosaminidase. Nesta curva representativa de três 
experimentos independentes, as barras de erro representam os desvio 
padrão para amostras em triplicata de um único experimento. Análise 
de One-way ANOVA, seguido pelo teste de Dunnett, indicaram 
significância estatística de *P<0,05, **P<0,01 e ***P<0,001, em 
relação ao controle. 
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Figura 46.  A piridovericina não afeta, substancialmente, a viabillidade de 
mastócitos RBL. Células RBL-2H3, incubadas com diferentes 
concentrações de piridovericina, por 1h, tiveram sua viabilidade 
avaliada através de medidas de fluorescência da resofurina, resultante 
da redução da resazurina, por células viáveis. Análise de One-way 
ANOVA, seguido pelo teste de Dunnett, indicaram significância 
estatística de **P<0,01, em relação ao controle. 
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Como já discutido no capítulo anterior, é importante investigar se a redução da 

fluorescência quantificada no ensaio de degranulação, quando as células foram tratadas com 

piridoericina, decorreu de um efeito deste metabólito sobre a liberação da β-hexosaminidase, 

ou seja, pela inibição da secreção mastocitária, ou se, na realidade, a piridovericina reduziu a 

atividade enzimática da β-hexosaminidase, o que também seria responsável por uma redução 

da intensidade de fluorescência. Neste sentido, ensaios baseados no tratamento do 

sobrenadante de lisados de células RBL-2H3, contendo a enzima β-hexosaminidase, com a 

piridovericina, podem esclarecer a natureza do efeito inibitório deste composto. Como mostra 

a Figura 47, apenas concentrações mais elevadas de piridovericina (50-100 µM) levaram à 

uma pequena inibição da atividade da enzima β-hexosaminidase. Estes resultados fornecem 

fortes evidências do efeito regulador da piridovericina sobre as respostas de degranulação de 

células estimuladas por um antígeno. 
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Figura 47. A piridovericina não afeta, substancialmente, a atividade da enzima β-
hexosaminidase. O sobrenadante de células RBL-2H3, previamente lisadas por 
sonicação, foi tratado com diferentes concentrações de piridovericina e incubada 
com solução de MUG, pH 4,4, por 1h, a 37 °C. A reação enzima-substrato foi 
parada em tampão pH 10. A quantificação da atividade enzimática foi baseada 
nas medidas de fluorescência da metil-umbeliferona, o  produto da clivagem de 
MUG pela enzima β-hexosaminidase. Nesta curva representativa de três 
experimentos independentes, as barras de erro representam os desvio padrão 

para amostras em triplicata de um único experimento. Análise de One-way 
ANOVA, seguido pelo teste de Dunnett, indicaram significância estatística de 
*P<0,05 e **P<0,01, em relação ao controle. 
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Interessantemente, a lavagem de células RBL, previamente tratadas com diferentes 

concentrações de piridovericina, para posterior estímulo antigênico, anula completamente o 

efeito inibitório deste metabólito sobre a degranulação, como mostra a Figura 48. Estes 

resultados são consistentes com a possibilidade da piridovericina atuar como um inibidor 

competitivo da resposta de degranulação, uma vez que sua atividade pôde ser rapidamente 

revertida, após sua retirada. 
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Figura 48. O efeito inibitório da piridovericina sobre a degranulação de 
mastócitos, estimulada por antígeno, é reversível . Células RBL, 
pré-tratadas com diferentes concentrações de piridovericina, foram 
estimuladas com antígeno (Ag, DNP-BSA, 0,4 µg/mL), após remoção, 
ou não, da piridovericina por lavagem. Após incubação a 37 °C por 
1h, células foram incubadas com MUG 1,2 mM por subsequentes 30 
min e a degranulação foi quantificada através de medidas de 
fluorescência da metil-umbeliferona, produto da clivagem de MUG 
pela enzima β-hexosaminidase. Nesta curva representativa de três 
experimentos independentes, as barras de erro representam o desvio 
padrão para amostras em triplicata de um único experimento. Análises 
pelo teste t de Student, indicaram significância estatística de *P<0,05, 
***P<0,01 e ****P<0,0001, quando comparadas as amostras com e 
sem etapa de remoção da piridovericina. 
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Os resultados até o momento indicam que a piridovericina é um potente e reversível 

inibidor da degranulação de mastócitos induzida por antígeno. A compreensão do(s) 

mecanismo(s) pelo qual a piridovericina modula a exocitose constituiu a próxima etapa de 

estudo do presente trabalho. Como mencionado anteriormente, a ativação de mastócitos, 

através do intercruzamento de receptores FcεRI com um antígeno, inicialmente ativa quinases 

essenciais da família Src, tais como Lyn.  A proteína Lyn fosforila os resíduos de tirosina 

citosólicos nos ITAMs das subunidades β e γ do receptor FcεRI. As ITAMs fosforiladas 

recrutam Lyn e Syk, esta última outra proteinoquinase da família Src. A interação de Syk 

com o ITAM-γ fosforilado resulta em sua  alteração conformacional e aumento de sua 

atividade enzimática.  Estas proteinoquinases levam à promoção de um complexo sinalizador 

organizado pela proteína LAT, o qual medeia a propagação dos sinais de ativação através de 

eventos como a fosforilação da PLCγ e influxo de Ca2+ (FURUNO e NAKANISHI, 2005; 

ROSSI et al., 2006; LEE et al., 2008) (Vide esquema na Figura 3).  

Com base no que foi exposto, as quinases da família Src são importantes reguladoras 

da degranulação e produção de citocinas alérgicas durante a ativação de mastócitos mediada 

por IgE (KIM et al., 2009). Portanto, compostos que inibem a fosforilação, e consequente 

ativação destas proteínas, constituem inibidores com elevado potencial terapêutico para o 

tratamento de desordens alérgicas.  

A ativação de quinases Src é um evento proximal ao receptor FcεRI e que depende do 

intercruzamento deste último. Neste contexto, uma das abordagens mais simples para 

investigar se a inibição das proteinoquisases Src está envolvida no mecanismo de ação de um 

modulador da degranulação, estimulada por antígeno, é baseada na verificação do efeito 

inibitório do composto sobre a degranulação de células estimuladas por outras vias que 

independem do intercruzamento do receptor FcεRI. Como já discutido no Capítulo 1, a 

tapsigargina apresenta a capacidade única de inibir a reposição das reservas de Ca2+ do 

retículo endoplasmático, sensíveis ao InsP3, através do bloqueio da bomba SERCA. A 

consequente mobilização de Ca2+ dos estoques intracelulares ativa canais CRAC para 

promover a SOCE (para revisão, ver item 1.3 do capítulo de introdução). Foi demonstrado 

que o forte influxo de Ca2+ ativado pela tapsigargina faz deste fármaco um potente estímulo 

para a degranulação de mastócitos, de forma independente da ativação dos receptores FcεRI 

(MA e BEAVEN, 2009).  

Desta forma, os estudos acerca do mecanismo de ação da piridovericina sobre a 

degranulação de mastócitos foram iniciados através da investigação do efeito deste 

metabólito sobre degranulação de células estimuladas por tapsigargina. Como demonstrado 
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na Figura 49, a degranulação mastocitária induzida por tapsigargina foi fortemente inibida 

pela piridovericina. Interessantemente, o valor de CI50 encontrado para atividade da 

piridovericina foi de 6,3 ± 0,4 µM, bastante próximo àquele determinado para a inibição de 

mastócitos estimulados por antígeno.  

 

   Figura 49. Efeito inibitório da piridovericina sobre a degranulação de 
mastócitos induzida por tapsigargina. Células RBL foram tratadas 
com diferentes concentrações de piridovericina seguido de estímulo 
celular com tapsigargina (tap, 0,2 nM). Após incubação, a 37 °C, por 
1h, células foram incubadas com MUG, 1,2 mM, por subsequentes 30 
min e a degranulação foi quantificada através de medidas de 
fluorescência da metil-umbeliferona, produto da clivagem de MUG 
pela enzima β-hexosaminidase. Nesta curva representativa de três 
experimentos independentes, as barras de erro representam o desvio 
padrão para amostras em triplicata de um único experimento. Análise 
de One-way ANOVA, seguido pelo teste de Dunnett, indicaram 
significância estatística de *P<0,05 e ***P<0,001, em relação ao 
controle. 
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O efeito inibitório quase que equipotente da piridovericina sobre as respostas de 

degranulação induzidas por antígeno e tapsigargina indica que provavelmente o(s) alvo(s) 

molecular da piridovericina seja comum às duas vias de estímulo celular. Estes resultados, 

portanto, excluem ou tornam pouco provável que a inibição das enzimas envolvidas 

exclusivamente na cascata de sinalização intracelular iniciada via receptor FcεRI, como as 

proteinoquinases Src ou até mesmo o próprio receptor, esteja compreendida no mecanismo 

pelo qual a piridovericina modula a atividade de mastócitos.  

Um dos primeiros eventos compartilhados por células que são ativadas por um 

antígeno ou tapsigargina é a elevação da concentração citoplasmática de Ca2+ e, portanto, foi 

investigado se a piridovericina poderia inibir este processo. Como mostra a Figura 50, a 

piridovecina inibiu substancialmente a resposta de Ca2+ induzida por antígeno.  
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 Figura 50. A piridovericina inibe substancialmente a resposta de Ca2+ induzida por 
antígeno. Células RBL sensibilizadas com anti-DNP IgE e carregadas com o 
indicador de Ca2+, Fluo-4, foram pré-incubadas com piridovericina por 20 
minutos antes do estímulo antigênico (DNP-BSA, 0,4 µg/mL). Os níveis de 
Ca2+ foram determinados com base em medidas de fluorescência de Fluo-4. 
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A agregação de complexos FcεRI-IgE por um antígeno dispara diversas vias de 

sinalização, dentre as quais inclui-se a ativação da PLCγ. Esta enzima cliva PtdIns(4,5)P2 e 

gera os segundos mensageiros DAG e InsP3. A partir de então, ocorre um pequeno e 

transiente aumento da concentração de Ca2+ no citosol, devido ao efluxo de Ca2+ de reservas 

do retículo endoplasmático sensíveis a InsP3 e um subsequente influxo sustentado de Ca2+ 

através da membrana plasmática, por meio dos canais CRAC (LAW et al., 2011). O fato de 

que a piridovericina inibe as respostas de degranulação independentes da ativação de PLCγ e 

geração de InP3, i.e. através do estímulo das células com tapsigargina, indica que seu efeito 

sobre a mobilização de Ca2+, induzida por antígeno, provavelmente não decorre da inibição 

desta fosfolipase. Os resultados permitem ainda especular que a piridovericina poderia inibir 

a entrada de Ca2+ através dos canais CRAC, um evento considerado essencial para o 

funcionamento dos mastócitos.  

 A mobilização de Ca2+ é central para dirigir a degranulação de vesículas contendo 

histamina e a síntese de novo de mediadores lipídicos (JIN et al., 2011). De fato, foi 

demonstrado que mastócitos de camundongos deficientes nos componentes dos canais 

CRAC, as proteínas STIM1 ou Orai1, produzem fracos sinais de Ca2+ em resposta a um 

agonista. Estes mastócitos são caracterizados por um severo comprometimento da liberação 

de histamina, produção reduzida de leucotrienos e secreção diminuída de citocinas, além de 

grande inabilidade de montar uma resposta anafilática subcutânea funcional (BABA et al., 

2008; VIG et al., 2008).  

Além da liberação de mediadores inflamatórios dos grânulos citoplasmáticos, existe 

uma série de componentes nucleares que contribui significativamente para a ativação de 

mastócitos, após o intercruzamento dos receptores FcεRI. Moléculas sinalizadoras que 

translocam do citoplasma para o núcleo, após agregação dos receptores FcεRI, desempenham 

papéis importantes na indução da expressão de vários genes que codificam a síntese de 

citocinas, as quais incluem as interleucinas IL-3, IL-4, IL-5, IL6 e IL-10 e quimiocinas, como 

o fator de necrose tumoral α (TNF-α) (FURUNO e TAKANISHI, 2005). Tais citocinas e 

quimiocinas orquestram a fase tardia das reações alérgicas, as quais são caracterizadas pelo 

recrutamento e ativação de granulócitos e linfócitos para o sítio de exposição ao alérgeno 

(HUBER et al., 2012). 

Fatores de transcrição, tais como o fator nuclear de ativação de células T (NF-AT), 

ligam-se a promotores de genes para citocinas. A localização nuclear e a ativação de NF-AT 

são reguladas pelo calcinério, uma fosfatase dependente de Ca2+. Além disso, três das 

principais subfamílias das MAPKs, as quais são quinases reguladas por sinal extracelular 
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(ERKs), quinases c-Jun NH2-terminal (JNKs) e p38, são ativadas através da fosforilação 

sequencial de proteinoquinases citosólicas, as quais conduzem sinais da membrana 

plasmática para o citosol e para alvos nucleares e, dessa forma, regulam fatores de transcrição 

nucleares. Foi demonstrado que diferenças nos níveis de Ca2+ citoplasmático podem afetar a 

fosforilação e importação nuclear de ERK2 (FURUNO e TAKANISHI, 2005). 

A existência de evidências de que Ca2+ poderia modular a transcrição gênica de 

citocinas motivaram a investigação do efeito da piridovericina sobre a secreção de IL-4, com 

base no efeito inibitório deste metabólito sobre as respostas de Ca2+ induzidas por antígeno. 

Como mostra a Figura  51, a piridovericina inibiu significativamente a secreção mastocitária 

de IL-4 estimulada por antígeno. Estes resultados, novamente, são consistentes com os níveis 

reduzidos de Ca2+ intracelular, na presença deste inibidor. Vale ressaltar que os efeitos da 

piridovericina sobre a secreção estimulada de IL-4 não decorrem de morte celular, como 

exibe a Figura 52, visto que a viabilidade das células RBL-2H3, tratadas com piridovericina 

por um período de 4h, mantem-se inalterada, para todas as concentrações testadas deste 

metabólito.  

 

 

  

Figura 51. A piridovericina inibe a secreção de IL-4. Células RBL 
sensibilizadas com anti-DNP IgE foram pré-tratadas com 
piridovericina e estimuladas com DNP-BSA (0,5 µg/mL). A 
quantificação de IL-4 secretada foi baseada em ensaios de 
ELISA. Análise de One-way ANOVA, seguido pelo teste de 
Dunnett indicaram significância estatística de *P<0,05 e 
****P<0,0001, em relação ao controle. 
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Figura 52.  A piridovericina não afeta a viabillidade de mastócitos RBL. 
Células RBL-2H3, incubadas com diferentes concentrações de 
piridovericina por 4h, tiveram sua viabilidade avaliada através de 
medidas de fluorescência da resofurina, resultante da redução da 
resazurina por célular viáveis.  
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6. CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho avaliou o efeito da piridovericina, um metabólito secundário 

isolado do fungo entomopatogênico Beauveria bassiana, sobre a atividade secretória de 

mastócitos. A piridovericina inibiu, com elevada e similar potência, a degranulação de células 

estimuladas por vias que dependem, ou não, da ativação dos receptores para IgE. Foi 

demonstrado que o provável mecanismo para a atividade inibitória da piridovericina é a 

regulação das respostas de Ca2+ de mastócitos estimulados. Foi observado também que a 

piridovericina inibiu a secreção estimulada de IL-4, possivelmente em função de sua 

capacidade de reduzir os níveis de Ca2+ citoplasmáticos.  

Visto que a ativação e, em particular, a degranulação dos mastócitos são criticamente 

dependentes do aumento da concentração intracelular de Ca2+, compostos que inibem este 

processo apresentam potencial terapêutico para o tratamento de desordens alérgicas. Neste 

sentido, a piridovericina pode ser indicada como um candidato ou protótipo para o 

desenvolvimento de novos fármacos com indicação anti-alérgica. Os resultados deste 

trabalho ainda argumentam a favor da contínua exploração de compostos naturais como uma 

fonte de novos agentes bioativos. 
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