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RESUMO  



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. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUÇÃO 



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 



(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). 

 



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 



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. 



 

 

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.  

 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 

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. 



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) 

(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). 

  



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 

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. CONCLUSÕES 

 

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 

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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