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RESUMO
MATSUBARA, M. H. Efeitos do veneno de Crotalus durissus terrificus, da crotoxina e de
suas subunidades fosfolipase A2 e crotapotina em monocamadas de células endoteliais
em cultura. 2009. 105 f. Dissertação (Mestrado em Biotecnologia) - Instituto de Ciências
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.
O veneno da serpente Crotalus durissus terrificus e seus componentes desencadeiam
importantes efeitos biológicos que envolvem direta e/ou indiretamente, componentes do
sistema circulatório. Contudo, não há estudos específicos na literatura sobre os efeitos do
veneno crotálico ou de suas toxinas, em células endoteliais. As células endoteliais constituem
a camada de revestimento interna dos vasos sanguíneos, denominada endotélio. Este tecido é
metabolicamente ativo, com função protetora do sistema cardiovascular e desempenha papel
central na regulação da função circulatória, através do controle da coagulação, permeabilidade
e do tônus vascular. Neste contexto, este estudo teve como objetivo avaliar os efeitos do
veneno de Crotalus durissus terrificus (VCdt), do seu componente majoritário, a crotoxina
(CTX) e de suas subunidades, fosfolipase A2 (CB) e crotapotina (CA), sobre

células

endoteliais, em cultura, quanto à: i) viabilidade e proliferação celular; ii) integridade das
monocamadas; iii) produção de óxido nítrico, de prostaciclina e mecanismos envolvidos neste
efeito. Os resultados obtidos demonstram que o veneno de Crotalus durissus terrificus afetou
a viabilidade e a integridade de células endoteliais em cultura, de modo tempo-dependente e
apenas na maior concentração, sugerindo sua baixa toxicidade sobre as células endoteliais. A
subunidade CB, mas não a CTX nem a crotapotina, reproduziu os efeitos causados pelo VCdt.
Em concentrações não citotóxicas, tanto o veneno quanto as toxinas não alteraram a
proliferação celular nem a produção basal de óxido nítrico pelas células endoteliais. Por outro
lado, o veneno e a subunidade CB, mas não a CTX nem a CA causaram aumento significativo
da produção de prostaciclina, via COX-1 e COX-2, sendo que a expressão protéica da
isoforma COX-2 foi

induzida por estes agentes. Além disso, foi demonstrado que a

fosfolipase citosólica é relevante para o aumento da produção de prostaciclina, induzido pela
CB. Adicionalmente, foi demonstrado que a atividade catalítica da subunidade CB é essencial
para os efeitos descritos. Isto reforça a sugestão de que a subunidade fosfolipásica,
isoladamente, possa contribuir para os efeitos do veneno total no endotélio. Nesse sentido, se
houver alguma fração desta enzima na sua forma livre, no veneno total, sugere-se que ela
contribua, de modo significativo, para os efeitos do veneno de Crotalus durissus terrificus no
endotélio.

Palavras-chave: Veneno de serpentes; Crotalus durissus terrificus; Crotoxina; Crotapotina;
Fosfolipase A2; Células endoteliais; Prostaciclina; Ciclooxigenases.

ABSTRACT

MATSUBARA, M. H. Effects of Crotalus durissus terrificus snake venom, crotoxin and
its subunits phospholipase A2 and crotapotin on endothelial cells in vitro. 2009. 105 f.
Dissertação (Mestrado em Biotecnologia) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de
São Paulo, São Paulo, 2009.
Crotalus durissus terrificus snake venom (CdtV) and their components induces
systemic effects, which interfere with blood vessel system. Endothelial cells (EC) are central
elements for haemostasis, regulating blood vessel-wall permeability, blood fluidity and
adhesion properties of circulating leukocytes. However, there is no available data on the
effects of this venom and its components on endothelial cells. In this study, the effects of
CdtV, crotoxin (CTX) which is formed by two distinct subunits named crotapotin (CA) and
phospholipase A2 (CB), on endothelial cells in vitro were investigated, analyzing EC viability
and proliferation, EC monolayers integrity, release of both nitric oxide and prostacyclin
(PGI2). CdtV, at the highest concentration, time-dependently decreased the viability of EC
and the integrity of cell monolayers. The CB subunit, but not CTX nor CA, reproduced the
effects caused by crude venom. In contrast, neither EC proliferation nor release of oxide nitric
were affected by non-cytotoxic concentrations of CdtV or isolated toxins. However, at the
same experimental condition, both CdtV and CB increased the prostacyclin release by
endothelium through activation of COX-1 and -2 enzyme systems. Moreover, these toxins upregulated protein expression of COX-2 isoform, but did not alter constitutive expression of
COX-1. On the other hand, neither CTX nor CA affected basal production of PGI2. Inhibition
of cytosolic PLA2 (cPLA2) by AACOCF3 significantly reduced PGI2 increments caused by
both CdtV and CB implying that cPLA2 cooperates for the synthesis of PGI2 induced by them.
Inhibition of the catalytic activity of CB abrogated its ability to induce the release of PGI2,
thus suggesting the importance of the phospholipase A2 enzyme activity for this effect. These
findings provide evidence that CdtV and CB can directly activate EC and up-regulate
cyclooxygenase pathways for production of prostacyclin, an important mediator of
vasodilation and inflammation. Moreover, CB through its catalytic activity may significantly
contribute for the stimulatory effect of CdtV in EC. Therefore, these findings indicate novel
regulatory mechanisms for both CdtV and venom secretory PLA2 in endothelial cells.

Keywords: Snake venoms; Crotalus durissus terrificus; Crotoxin; Crotapotin; Phospholipase
A2; Endothelial cells; Prostacyclin; Cyclooxygenases.
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1 INTRODUÇÃO

A fauna ofídica, de interesse médico no Brasil, está representada por três famílias:
Viperidae, a qual pertencem os gêneros Bothrops, Crotalus e Lachesis, a família Elapidae,
representada pelo gênero Micrurus e a família Colubridae, representada pelas serpentes do
gênero Philodryas e Clélia (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1999).
O gênero Crotalus inclui as serpentes popularmente conhecidas como cascavéis,
causadoras de aproximadamente 7,7% dos acidentes ofídicos no Brasil, destacando-se das
demais, por causarem acidentes com o maior índice de letalidade (1,87%) (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 1999). No Brasil, as cascavéis são representadas, predominantemente, pela serpente
Crotalus durissus terrificus (Cdt), encontrada nos estados de Minas Gerais, São Paulo,
Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e algumas áreas de Mato Grosso, Rondônia e Pará.
Os envenenamentos causados por essas serpentes são caracterizados por três atividades de
importância clínica: neurotóxica, miotóxica e coagulante (ROSENFELD, 1971).
O quadro clínico do acidente crotálico caracteriza-se por manifestações sistêmicas,
visto que os sintomas locais são pouco expressivos, com pouca ou ausência de dor, edema
discreto e, raramente, eritema (AZEVEDO-MARQUES et al., 2003).
No que se refere às manifestações sistêmicas, o quadro neuroparalítico aparece
precocemente, caracterizando-se por ptose palpebral, diplopia, oftalmoplegia e flacidez da
musculatura da face - facies neurotóxica - (ROSENFELD, 1971). Ainda, ocorrem
manifestações miotóxicas, evidenciadas por mialgia intensa e rabdomiólise generalizada, que
levam ao aumento das enzimas musculares no soro e à mioglobinúria (AZEVEDOMARQUES et al., 1985; 1987; 2003; CUPO et al., 1990). Esses efeitos, associados a fatores
como a desidratação e hipotensão arterial, contribuem para a instalação de insuficiência renal
aguda (ROSENFELD, 1971; PINHO et al., 2000). Nesse sentido, estudos efetuados em
modelos experimentais in vitro, sugerem que o veneno crotálico pode agir diretamente sobre
os túbulos renais e glomérulos, causando lesões, ou indiretamente, pela liberação de
mediadores a partir das células epiteliais, que podem promover nefrotoxicidade (MONTEIRO
et al., 2001). As alterações da coagulação sanguínea são relevantes e foram observadas em
50% dos pacientes atendidos no hospital Vital Brazil, no período de 1974 a 1990 (JORGE e
RIBEIRO, 1992). Nestes, foram observados incoagulabilidade sanguínea ou aumento no
tempo de coagulação, resultante do consumo de fibrinogênio, promovido por uma enzima
trombina-símile, presente no veneno (AZEVEDO-MARQUES et al., 2003).
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As ações biológicas causadas pelo veneno da cascavel sul-americana são atribuídas às
ações de várias toxinas: crotamina, convulxina, giroxina e crotoxina, sendo que esta última
representa cerca de 65% do veneno total. Além desses componentes, o veneno de Crotalus
durissus terrificus (VCdt), contém peptídeos e enzimas como a L-aminoxidase, enzima
trombina-símile, fosfodiesterases, atividade de calicreína do tipo tissular e NAD-hidrolase,
que desencadeiam importantes efeitos bioquímicos, farmacológicos e imunológicos
(BERCOVICI, 1987). Nesse sentido, foi demonstrado que o veneno crotálico inibe funções de
macrófagos, a migração celular para o foco inflamatório, edema de pata em camundongos, a
síntese de imunoglobulina G (IgG), além de induzir efeitos microbicida e analgésico
(GIORGI et al., 1993; SOUSA-e-SILVA et al., 1996; CARDOSO e MOTA, 1997; NUNES et
al., 2007; PICOLO et al., 2000; BRIGATTE et al., 2001; SAMPAIO et al., 2001). De um
modo geral, as atividades biológicas do veneno de Crotalus durissus terrificus, observadas em
modelos experimentais e no envenenamento são de caráter predominantemente sistêmico.
Neste contexto, chama a atenção o fato de não existirem na literatura, estudos específicos
sobre as atividades do VCdt e de seus componentes sobre células endoteliais.
As células endoteliais constituem a camada de revestimento interna dos vasos
sangüíneos, conhecida também como endotélio. O endotélio é um tecido metabolicamente
ativo, com função protetora do sistema cardiovascular, que possui papel fundamental na
manutenção da função circulatória, através do controle de parâmetros fisiológicos como a
coagulação, a permeabilidade e o tônus vascular. Desse modo, a investigação da influência do
veneno de Crotalus durissus terrificus sobre o endotélio, reveste-se de importância e favorece
à compreensão das ações fisiopatológicas desse agente. Ainda, a melhor compreensão das
atividades da crotoxina, o componente majoritário do veneno crotálico, e a definição da
estrutura mínima de sua molécula, necessária para as suas atividades biológicas e/ou tóxicas
no endotélio, poderão estender suas aplicações como ferramentas úteis para o estudo de
mecanismos e funções celulares específicas.

1.1 Toxinas do veneno de Crotalus durissus terrificus
A crotamina é um polipeptídeo básico, composto de 42 aminoácidos unidos por 3
pontes dissulfídicas e massa molecular de 4.8 kDa (MOURA-GONÇALVES e ARANTES,
1956). Esta toxina pertence à família das SBPM (Small Basic Polypeptide Myotoxins), que
possuem a capacidade de penetração intracelular, através de mecanismos independentes de
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gasto energético, por interação com proteoglicanos, como o sulfato de heparan (OGUIURA et
al., 2005; NASCIMENTO et al., 2007; HAYASHI et al., 2008). A injeção intraperitoneal
desta toxina, em camundongos, causa paralisia e extensão das patas posteriores, podendo o
animal restabelecer-se desta incapacidade ou evoluir para a morte, devido à paralisia
respiratória (MOUSSATCHÉ e DUARTE-VIEIRA, 1953). A crotamina é geralmente
encontrada nos venenos de cascavéis do Brasil e da Argentina (MOURA-GONÇALVES e
ARANTES, 1956). De outra parte, a convulxina é uma glicoproteína que representa cerca de
5% do peso do veneno e apresenta massa molecular em torno de 68 kDa, sendo constituída
por estruturas heterodiméricas associadas por pontes dissulfídicas (BERCOVICI, 1987;
MARLAS, 1985). Sua ação letal depende da via de inoculação, sendo extremamente tóxica
quando injetada pela via intravenosa (PRADO-FRANCESCHI e VITAL-BRAZIL, 1981).
Esta toxina é capaz de agregar e lisar plaquetas, ligando-se, com alta afinidade, a um pequeno
número de sítios plaquetários, por mecanismo dependente de íons cálcio, fibrinogênio e
adenosina difosfato (SANO-MARTINS e DAIMON, 1992). Além disso, os efeitos da
convulxina em plaquetas são dependentes da tirosina cinase e da fosfolipase C gama-2
(FRANCISCHETTI et al., 1997). A giroxina, isolada por BARRIO (1961), é um componente
tóxico não-letal do veneno crotálico, que age sobre o sistema nervoso central, causando a
síndrome da lesão labiríntica em camundongos e provocando movimentos circulatórios do
corpo, ao longo do eixo longitudinal. Esta toxina apresenta massa molecular que varia entre
33 e 35 kDa, tem ação coagulante sobre o fibrinogênio em plasma de mamíferos e exerce
atividade do tipo-trombina (SEKI et al., 1980).
A crotoxina (CTX), de interesse neste estudo, é o componente majoritário do veneno
de Crotalus durissus terrificus e constitui 65% do seu peso total. O seu isolamento foi
descrito por SLOTA e FRAENKEL-CONRAT, em 1938. A CTX é um heterodímero; uma de
suas subunidades é composta por uma fosfolipase A2 alcalina, com forte atividade enzimática
e pouco tóxica, denominada crotoxina básica (CB) e a outra subunidade, por um polipeptídeo
de caráter ácido, desprovido de atividade enzimática, conhecida como crotapotina ou
crotoxina ácida (CA) (RÜBSAMEN et al., 1971; HENDON e FRAENKEL-CONRAT, 1971;
BREITHAUPT, 1976; BON, 1988).
A subunidade CA é composta por três cadeias peptídicas (A, B e C), unidas por sete
pontes dissulfeto, constituídas de 40, 34 e 14 resíduos de aminoácidos, respectivamente. A
crotapotina é gerada a partir do mesmo precursor fosfolipásico formador da subunidade CB,
sendo denominada, neste estágio, de pro-CA. Acredita-se que o RNA mensageiro codificante
para cada uma das subunidades da CTX seja resultante de um splicing alternativo, a partir de

Introdução_______________________________________________________________ 26

um único gene (BREITHAUPT et al., 1974; BOUCHIER et al., 1991). A subunidade CB,
pertence ao grupo das β-neurotoxinas e é responsável pela atividade enzimática da crotoxina
(RÜBSAMEN et al., 1971; AIRD et al., 1986). Esta subunidade possui massa molecular de
14 kDa e consiste em uma cadeia polipeptídica de 123 aminoácidos, que formam estruturas
globulares, unidas por sete pontes dissulfeto (FRAENKEL-CONRAT et al., 1980; AIRD et
al., 1986). A CB é classificada como uma miotoxina com estrutura de fosfolipase A2, com
propriedade neurotóxica (LOMONTE et al., 2003).
As subunidades CA e CB associam-se espontaneamente, de modo não covalente, na
proporção 1:1, formando o complexo CTX em sua forma nativa, com elevado poder letal
(BREITHAUPT, 1976). Várias isoformas das subunidades CA e CB foram descritas e
atribuídas a modificações pós-traducionais ou à expressão de diferentes RNA mensageiros
(FAURE et al., 1991; 1994; OLIVEIRA et al., 2002; TOYAMA et al., 2003; HERNANDEZOLIVEIRA et al., 2005). Desse modo, acredita-se que associações aleatórias de isoformas
dessas subunidades originem as diferentes isoformas descritas de CTX (FAURE et al., 1987;
1991; 1994). A literatura mostra, ainda, que os componentes formadores da CTX se dissociam
logo após a sua interação com alguns tipos de membranas biológicas: a CB liga-se à
membrana e desencadeia o efeito e a CA, desprovida de atividade farmacológica, é liberada
do complexo (HABERMANN e BREITHAUPT, 1978). A subunidade fosfolipásica (CB)
pode ligar-se, de maneira inespecífica, a membranas de vários tipos de células, enquanto o
componente não tóxico, CA, comporta-se como um direcionador (chaperona), que evita a
ligação inespecífica do componente CB, conferindo-lhe habilidade para interagir com sítios
específicos e exercer a sua ação farmacológica (HABERMANN e BREIHAUPT, 1978; BON
et al., 1989). Quando a CB encontra-se associada à CA, a sua atividade hidrolítica é reduzida,
porém, as atividades neurotóxica e miotóxica são potencializadas (MARLAS e BON, 1982;
KOUYOUMDJIAN et al., 1986; BON et al., 1989).
No que diz respeito à ação biológica, o complexo crotoxina é uma neurotoxina de ação
pré-sináptica, que inibe a liberação de acetilcolina em junções neuro-musculares (BON et al.,
1989). Apesar do efeito letal desta toxina ser atribuído ao bloqueio pré-sináptico, foi
demonstrado que a mesma diminui a resposta à acetilcolina e bloqueia a despolarização
causada por agonistas colinérgicos (VITAL BRAZIL, 1966). A subunidade CB, quando
isolada, tem ação pré-sináptica na junção neuromuscular e provoca efeito semelhante ao da
crotoxina, embora requeira uma maior concentração para produzir o mesmo efeito
(HABERMANN e BREITHAUPT, 1978). Além da ação neurotóxica, tanto a crotoxina
quanto a fração CB são miotóxicas e acarretam aumento dos níveis de creatino cinase (CK) no
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soro (KOUYOUMDJIAN et al., 1986; SALVINI et al., 2001). Além destas atividades, a
fração CB ainda exerce efeitos anticoagulante, bactericida e edematogênico (VERHEIJ et al.,
1980; KOUYOUMDJIAN et al., 1986). Algumas destas ações, como a miotoxicidade e a
atividade anticoagulante, são dependentes da atividade enzimática da subunidade CB
(SOARES et al., 2001). Por sua vez, a subunidade não-enzimática da crotoxina, a subunidade
CA, é capaz de inibir a resposta edematogênica em ratos (LANDUCCI et al., 1995, 2000).
Em adição, foi demonstrado que a CTX, quando injetada pela via subcutânea, induz
neutrofilia pronunciada, aumento do nível de corticosterona e das citocinas IL-6 e IL-10, e
diminuição de linfócitos e monócitos circulantes (CARDOSO et al., 2001). Ainda, a crotoxina
inibe o crescimento de células tumorais humanas e murinas in vitro. Este efeito foi atribuído à
subunidade CB e à sua ligação específica a receptores transmembrana, envolvidos na
sinalização do crescimento celular (NEWMAN et al., 1993; CORIN et al., 1993; RUDD et
al., 1994; DONATO et al., 1996). No entanto, os mecanismos envolvidos nesses efeitos ainda
não foram esclarecidos, e estudos adicionais são necessários para o melhor entendimento das
ações causadas por esta fosfolipase A2.

1.2 Fosfolipase A2 (FLA2)
As fosfolipases A2 são enzimas abundantes na natureza e estão presentes em altas
concentrações nos venenos de serpentes, abelhas, vespas e no suco pancreático de mamíferos
(HARRIS, 1991). Estas enzimas são encontradas em quase todos os venenos de serpentes e
apresentam um grande espectro de atividades biológicas que incluem ação hemolítica indireta,
neurotóxica, cardiotóxica, anticoagulante, edematogênica e miotóxica (KINI e EVANS,
1989).
As FLA2s ou fosfatidil-acil-hidrolases, compreendem uma família de enzimas que
catalisam a hidrólise de ligações acil-éster, na posição sn-2 de fosfolipídeos. A reação de
hidrólise é dependente de íons cálcio, sendo a unidade catalítica formada pelos aminoácidos
His 48, Asp 99 e uma molécula de água (YU et al., 1990; DENNIS et al., 1994). Os produtos,
gerados da catálise por estas enzimas, são ácidos graxos livres, como o ácido araquidônico
(AA), precursor de eicosanóides, que atuam como segundos mensageiros de processos
fisiológicos e fisiopatológicos (DENNIS et al., 1994) e lisofosfolipídeos, como o liso-PAF
(SMITH et al., 2000). As FLA2s foram classificadas em cinco grupos, que incluem as FLA2s
secretadas (sFLA2) e as fosfolipases A2 intracelulares, como as citosólicas (cFLA2), as FLA2s
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independentes de Ca+ (iFLA2s), as acetil-hidrolases do fator ativador de plaquetas (PAF-AH)
e as FLA2s lisossomais (MURAKAMI, et al., 1997; SCHALOSKE e DENNIS, 2006). Por
outro lado, os avanços da biologia molecular e celular conduziram à identificação de diversas
isoenzimas fosfolipase A2. Atualmente, as FLA2s estão subdivididas em 14 subgrupos (IXIV) (BALSINDE et al., 2002; BROWN et al., 2003), com base em critérios como a
localização celular, a seqüência de aminoácidos, o peso molecular, a presença de pontes
dissulfeto intramoleculares e a dependência de cálcio para a atividade enzimática (SIX e
DENNIS, 2000; BALSINDE et al., 2002).
As fosfolipases A2 secretadas, encontradas em venenos de serpentes Crotalidae e
Viperidae, assim como àquelas do fluido sinuvial humano e de plaquetas, estão incluídas no
grupo II. A sFLA2 da crotoxina apresenta seqüência de aminoácidos homóloga à de
fosfolipases presentes no veneno de outras víperas (FRAENKEL-CONRAT et al., 1980) e da
FLA2 pancreática de mamíferos. Estas enzimas estão classificadas no subgrupo IIA (SIX e
DENNIS, 2000).
As fosfolipases secretadas compreendem o grupo de enzimas mais amplamente
estudado. Alguns de seus efeitos na função celular são dependentes da liberação de derivados
do ácido araquidônico e de lisofosfolipídeos (RIZZO et al., 2000). Outros efeitos são
dependentes da ligação da enzima a receptores específicos de membranas, atualmente
descritos como do tipo M (muscular) e N (neuronal). Os receptores do tipo N foram os
primeiros a serem identificados e estão presentes em grandes quantidades em membranas do
cérebro de ratos, sendo compostos de, pelo menos, dois sítios de ligação. Tais receptores
ligam-se com alta afinidade a uma variedade de FLA2s neurotóxicas, inclusive à crotoxina,
sugerindo que este tipo de receptor seja crucial para efeito neurotóxico destas fosfolipases. Os
receptores do tipo M foram identificados em músculo esquelético de coelhos. Este tipo de
receptor foi clonado e seqüenciado de várias espécies animais, incluindo a humana e possui
uma organização estrutural semelhante a dos receptores para lectinas, localizados em células
endoteliais (LAMBEAU e LAZDUNSKI, 1999). Nesse sentido, foi demonstrado que o
complexo CTX, exerce atividade tóxica apenas em células musculares esqueléticas, mas não
em células endoteliais. No entanto, a subunidade CB, isoladamente, induz efeitos tóxicos em
células endoteliais in vitro, porém, os mecanismos deste efeito não foram esclarecidos
(LOMONTE et al., 1999). Na literatura há muita informação disponível sobre os efeitos da
sFLA2 crotálica, em diversos tipos celulares, como em macrófagos, linfócitos, plaquetas e
células neoplásicas (DONATO et al., 1996; MOUNIER et al., 1996; SAMPAIO et al., 2005,
ZAMBELLI et al., 2008). Apesar destes efeitos envolverem direta e/ou indiretamente
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componentes do sistema circulatório, chama a atenção o fato de não existirem na literatura,
estudos específicos sobre os efeitos da sFLA2 do veneno de Crotalus durissus terrificus, em
células endoteliais.

1.3 Considerações gerais sobre o endotélio
O endotélio vascular é constituído por uma monocamada de células - células
endoteliais (CEs) - que revestem o lúmen dos vasos e separam o sangue dos tecidos. A sua
integridade funcional e estrutural é fundamental para a manutenção da homeostasia e da
função circulatória (NEREM et al., 1993).
As células endoteliais, de modo geral, são alongadas, poligonais e dotadas de ampla
superfície. O núcleo é alongado, acompanhando o maior eixo da célula. Estas células
apresentam grande número de vesículas pinocíticas na membrana e no citoplasma, sistema
vesículo-canalicular denso e escassez relativa de organelas. O citoesqueleto contém
microfilamentos e filamentos intermediários, que parecem ser responsáveis pela contratilidade
celular. Observa-se, ainda, a presença de microtúbulos dispostos em feixes, embebidos em
matriz amorfa e envoltos por membrana, denominados de grânulos Weibel-Palade. Estes
grânulos constituem o sítio de síntese do fator de Von Willebrand, importante para adesão de
plaquetas à matriz extracelular e um marcador de células endoteliais. Além disso, as células
endoteliais formam complexos juncionais com as células vizinhas. Tais junções
desempenham papel fundamental na regulação da permeabilidade vascular e extravasamento
de leucócitos. Do ponto de vista funcional, estas interações são classificadas em junções
comunicantes, aderentes e ocludentes. O tipo e número das junções variam ao longo da rede
vascular. Desta forma, tais junções são numerosas e bem organizadas em grandes vasos e
quase ausentes nas vênulas pós-capilares, local em que o extravasamento plasmático e as
trocas de constituintes do plasma e o meio extravascular necessitam ser particularmente
eficientes (SIMIONESCU e SIMIONESCU, 1988).
Como outras células epiteliais, as células endoteliais são polarizadas. A parte luminal
está continuamente exposta às células circulantes e aos componentes plasmáticos. A porção
oposta, abluminal, está em contato com a matriz extracelular e tecidos adjacentes. A
superfície abluminal, por meio de integrinas, liga-se à lâmina basal. Esta é constituída por
vários tipos de colágenos (tipo IV, V e VIII), laminina, sulfato de heparan e de condroitina,
proteoglicanos, entactina, nidogênio e sialoglicoproteínas, associados à fibronectina. Dado o
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alto teor de colágeno, a lâmina basal pode ser digerida por colagenases. Esta camada
comporta-se como uma barreira que impede a passagem de elementos figurados do sangue, de
complexos imunes e de várias outras macromoléculas e atua como suporte da célula
endotelial, contribuindo para a estabilidade estrutural do endotélio e manutenção da luz
vascular. Além disso, a interação das células endoteliais com os componentes da membrana
basal modula a diferenciação destas células durante a embriogênese e regula a sua polaridade.
A superfície luminal das células endoteliais, por sua vez, é superposta por uma lâmina fixa,
rica em ácido siálico, oligossacarídeos, glicoproteínas, proteoglicanos e sulfato de heparan,
que parece atuar como sítio de reconhecimento de moléculas para transporte ativo e outra
superfície, móvel, que contém proteínas plasmáticas, adsorvidas à membrana celular
(SIMIONESCU e SIMIONESCU, 1991).
Tanto as células sangüíneas circulantes quanto a superfície endotelial possuem sítios
aniônicos que se repelem. O endotélio intacto não é trombogênico, não atrai as células
sanguíneas. No entanto, as estruturas subendoteliais, principalmente colágeno e microfibrilas,
são trombogênicos e, em situações de injúria do endotélio, plaquetas aderem aos sítios de
lesão e umas às outras e liberam fatores coagulantes. Assim, células endoteliais são capazes
de migrarem e proliferarem rapidamente, para cobrirem estruturas subendoteliais expostas,
em processo de defesa contra o desenvolvimento de injúria vascular (para revisão vide VANE
et al., 1987).
O endotélio, além de sua função como membrana semipermeável, é um tecido
metabolicamente ativo. Por sua capacidade de sintetizar e secretar inúmeras substâncias,
exerce várias funções fisiológicas: a) no metabolismo de substâncias vasoativas, por conter
enzimas que transformam angiotensina I (AGI) em angiotensina II (AGII) e inativam a
noradrenalina, serotonina e bradicinina; b) na hemostasia, por meio da produção de
substâncias coagulantes (fator de Von Willebrand; inibidor de plasminogênio), e
anticoagulantes, como a prostaciclina (PGI2) e ativador de plasminogênio, além de conter
antitrombina III e trombomodulina, na superfície de membrana e expressar receptores para
trombina e fibrinogênio; c) na modulação do tônus vascular, por sua capacidade de produzir e
liberar fatores relaxantes da musculatura lisa dos vasos, como o óxido nítrico (NO), a PGI2 e
fatores de contração do músculo liso, como as endotelinas e AG II e d) como produtor de
várias substâncias endógenas, com papel fisiológico relevante, como os antígenos dos grupos
A e B, fibronectina, proteoglicanos, interleucinas, eicosanóides, colágenos do tipo IV, V e
VIII, nidogênio e laminina (MONCADA et al., 1988; CIRINO, 1998; YANAGISAWA et al.,
1988, para revisões vide LOESCH, 2005; THUILLEZ e RICHARD, 2005). Por outro lado, as
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células endoteliais sofrem alterações de estrutura, função e propriedades metabólicas, em
resposta a fatores de crescimento, substâncias vasoativas e citocinas, que variam de acordo
com o órgão em que se localizam (VANE et al., 1987). Dessa forma, o endotélio ativado afeta
o crescimento do músculo liso, por sua capacidade de gerar diversos fatores de crescimento,
que induzem espessamento da parede dos vasos e favorecem o desenvolvimento de doenças
cardiovasculares (THUILLEZ e RICHARD, 2005). Ainda, a literatura mostra que o tipo e o
estado de interação entre as células endoteliais e a matriz extracelular determinam diferentes
programas genéticos nessas células, como a diferenciação, crescimento e a apoptose
(HUANG e INGBER, 2000).
As células endoteliais desempenham papel central em processos fisiopatológicos,
como a inflamação. Em resposta a uma variedade de mediadores inflamatórios, tais células
expressam moléculas de adesão E e P-selectinas, ICAM-l e VCAM (ZIMMERMAN et al.,
1992; NEWMAN, 1996), que favorecem a migração de leucócitos para o espaço
subendotelial. Além disso, essas células são capazes de liberar diversos mediadores
inflamatórios, que iniciam e/ou amplificam o processo (KADL e LEITINGER, 2005; POBER
e SESSA, 2007).
Dentre os mediadores produzidos pelo endotélio estão o óxido nítrico e a prostaciclina.
Estes são considerados os fatores de proteção mais importantes do sistema cardiovascular
descritos até o presente; quando liberados em condições fisiológicas, atuam de forma
sinérgica, para inibirem a ativação de plaquetas, prevenindo a trombose ou, ainda, no controle
do tônus vascular. Por outro lado, o desequilíbrio na concentração destes mediadores podem
contribuir para processos fisiopatológicos, como a inflamação.

1.4 Óxido Nítrico (NO)
O óxido nítrico é um gás que se difunde, rapidamente, através de membranas celulares
e atua como um mediador de várias funções fisiológicas, como a vasodilatação (PALMER et
al., 1987) e a neurotransmissão (DOWNEN et al., 1999), além de apresentar atividade
tumoricida (HIBBS et al., 1988) e/ou microbicida (MAUEL et al., 1991). O NO é sintetizado
a partir do aminoácido L-arginina, por uma reação catalisada por pelo menos três isoformas
da enzima óxido nítrico sintase (NOS), originando quantidades estequiométricas de NO e Lcitrulina.
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As enzimas óxido nítrico sintases foram classificadas em duas categorias. A primeira
delas compreende as isoformas constitutivas do tipo I e III (NOS I e NOS III) e a segunda, a
isoforma induzível, é denominada iNOS ou do tipo II (NOS II) (MONCADA, 1992;
HOGABOAM et al., 1997). As NOS constitutivas estão presentes, principalmente, em células
endoteliais (eNOS) e neuronais (nNOS) e são dependentes de cálcio e calmodulina. Estas
isoformas produzem óxido nítrico em pequena quantidade. A iNOS é detectada em
macrófagos, neutrófilos, hepatócitos, linfócitos T, células endoteliais e plaquetas, sendo
dependente de baixas concentrações de cálcio e ativada por determinadas citocinas como a IL1, TNF-α, interferon-γ (INF-γ) e endotoxinas, além de produzir uma grande quantidade de
NO quando ativada (para revisão vide BRUCKDORFER, 2005).
A eNOS está estrategicamente ancorada à membrana das células endoteliais, o que
favorece a formação de NO próximo à camada muscular do vaso sangüíneo e às células
sangüíneas circulantes (MICHEL et al., 1993). O NO, produzido pela atividade da eNOS,
difunde-se rapidamente para a célula muscular, causando relaxamento muscular e, no lúmem
vascular, inibe a agregação plaquetária e a adesão de leucócitos à parede dos vasos
(MONCADA et al., 1991). O sistema GC-GMPc parece ter uma importância central para a
ação fisiológica do NO (SNYDER e BREDT, 1992). Uma vez presente na célula muscular ou
em plaquetas, o NO interage com o ferro, do grupamento hemínico da enzima guanilato
ciclase, tornando-a ativa (GCa). Esta reação acarreta a formação de guanosina monofosfato
cíclica (GMPc), que atua como segundo mensageiro das ações do NO no músculo e também
em plaquetas (WOLIN, 2000). Ainda, o NO produzido pela eNOS induz a produção da
enzima superóxido dismutase (SOD), na camada muscular do vaso, diminuindo a
concentração de íons superóxido, que são radicais reativos e lesivos. Adicionalmente, foi
demonstrado que o NO inibe a expressão de moléculas de adesão, como a VCAM-1, Eselectina e P-selectina, por inibir a liberação de citocinas pró-inflamatórias, incluindo o TNFα, IL-6 e IL-8, e/ou diretamente, por interferir no fator de transcrição NF-κB, estabilizando a
proteína inibitória IκB-α (DE CATERINA et al., 1995; HICKEY et al., 1997; PENG et al.,
1995).
De outra parte, as evidências indicam que o NO, resultante da ativação da iNOS, pode
exercer ação citotóxica, promovendo a destruição de microorganismos, parasitas e células
tumorais. Este fato ocorre porque em processos infecciosos, células ativadas, como os
macrófagos, neutrófilos e células endoteliais, secretam, simultaneamente, o NO e
intermediários reativos do oxigênio. Estas moléculas podem interagir entre si, formando o
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ânion peroxinitrito (ONOO−), mais tóxico que os seus precursores (ISCHIROPOULOS et al.,
1996; ROHN et al., 1999). Na presença da placa aterosclerótica, os macrófagos ativados
produzem O2−, expressam iNOS e produzem NO. Desta forma, são produzidos ONOO− e
OH−, comprometendo a integridade tecidual e favorecendo a ativação da coagulação e a
obstrução da luz vascular (WOLIN, 2000).

1.5 Prostaciclina (PGI2)
Em mamíferos, a prostaciclina é sintetizada, principalmente, pelas células endoteliais e
exerce um importante papel fisiológico. Este mediador vascular é um ácido graxo insaturado,
de 20 carbonos, com um anel ciclopentano, que pertence à família das prostaglandinas. O
processo de síntese da prostaciclina inicia-se com a liberação de ácido araquidônico (AA), a
partir das membranas celulares, por ação da fosfolipase A2. Uma vez liberado, o ácido
araquidônico torna-se substrato das enzimas ciclooxigenases (COX). Estas enzimas exercem
duas atividades enzimáticas principais: uma ação oxigenase, que origina a prostaglandina G2
(PGG2) e outra peroxidase, que forma a PGH2, a partir da PGG2. A prostaglandina H2 é o
substrato para as sintases de prostanóides, como a prostaciclina sintase (PGIS), membro da
superfamília P450, cuja atividade leva à formação da prostaciclina (MIYATA et al., 1994;
MITCHELL et al., 2007). As COXs apresentam, pelo menos, duas isoformas bem
conhecidas, denominadas COX-1 e COX-2. A COX-1 é expressa constitutivamente, enquanto
a COX-2 é induzida em locais de inflamação, embora também seja expressa constitutivamente
(WU, 2005). Em células endoteliais, em condições fisiológicas, a isoforma predominante é a
COX-1. A expressão constitutiva da prostaciclina sintase ocorre principalmente no endotélio e
na musculatura lisa vascular, embora haja evidências de sua indução em células do miométrio
uterino (KORITA et al., 2002).
Até o presente, foram descritos dois tipos de receptores para a prostaciclina: i) o
receptor IP, de superfície celular e ii) o receptor PPAR (peroxisome proliferator- activated
receptor). Os receptores IP são acoplados à proteína G, possuem sete domínios
transmembrana e estão distribuídos em diversos tecidos. A ativação dos receptores IP leva à
ativação da adenilato ciclase, que resulta na formação de AMP cíclico. Este, por sua vez,
fosforila a proteína cinase A (PKA), que leva à diminuição de cálcio nas células-alvo, como
as plaquetas e células da musculatura lisa de vasos sanguíneos, com conseqüente inibição da
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agregação plaquetária e na vasodilação, respectivamente. O receptor PPAR é um fator de
transcrição, que pertence à superfamília de receptores nucleares. Quando ativado, tem a
capacidade de modular a expressão de genes, por meio da ligação a elementos responsíveis
(PPRE), localizados na região promotora dos genes que estão sob seu comando transcricional.
Essa ligação depende da associação do PPAR com outro fator protéico, o ácido 9-cis retinóico
(RXR). Estudos recentes indicam que os agonistas do PPAR estão envolvidos na resolução do
processo inflamatório, via controle negativo do NF-ĸB, antagonizando este fator de
transcrição, responsável pela ativação da expressão de genes pró-inflamatórios. Dentre os
genes pró-inflamatórios, regulados negativamente pelo PPAR, estão o SR-A, que codifica a
proteína de superfície celular, associada a eventos de adesão celular e a enzima óxido nítrico
sintase induzível (iNOS) (ISSEMANN et al., 1990; GEARING et al., 1993; KLIEWER et al.,
1992; FRUCHART et al., 1999, MORAES et al., 2005).
As células endoteliais possuem COX-1 e PGIS em grande quantidade. Portanto, nestas
células, quando a fosfolipase A2 é ativada, a prostaciclina é o metabólito predominante da
oxidação do ácido araquidônico. Este mediador vascular exerce efeitos locais e transitórios,
pois ao ser liberado pelo endotélio, possui dois alvos celulares primários, as plaquetas, na
porção luminal do vaso e as células musculares lisas, no subendotélio. Estes alvos celulares
possuem ambos os receptores para a PGI2. Este prostanóide é um potente inibidor da
agregação plaquetária, razão pela qual exerce uma importante ação antitrombótica, além de
causar relaxamento da musculatura lisa dos vasos sanguíneos, acarretando a vasodilatação.
Estas ações fisiológicas da PGI2 são fundamentais para a regulação das propriedades adesivas
do endotélio e a manutenção do tônus vascular (KELTON e BLAJCHMAN, 1980; VANE e
CORIN, 2003; MITCHELL et al., 2007). Em condições fisiopatológicas, a prostaciclina
contribui para processos inflamatórios, por exercer ação vasodilatadora e potencializar o
aumento da permeabilidade vascular, causado por outros mediadores e induzir hiperalgesia
(VANE et al., 1990; VANE e BOTTING, 1995; para revisão vide SIMMONS et al., 2004).
Em contrapartida, a deficiência de PGI2 tem implicações na patogênese de doenças vasculares
periféricas, e desta forma, o desenvolvimento de análogos deste prostanóide poderia permitir
um tratamento mais eficaz para essas patologias. Ainda, há relatos na literatura sobre os
efeitos benéficos da infusão de prostaciclina em pacientes com doenças vasculares
(GRYGLEWSKI et al., 1979). Após a síntese e liberação, a PGI2 é rapidamente convertida,
por processos não-enzimáticos, em um metabólito inativo, a 6-ceto prostaglandina F1α
(PGF1α). Por esse motivo, a aplicação deste potente vasodilatador e inibidor da agregação
plaquetária na terapêutica têm seu uso restrito pela instabilidade química de sua molécula.
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Atualmente, a pesquisa clínica, voltada para a terapêutica de doenças vasculares periféricas,
como a doença de Rayanud, o vasoespasmo ou a isquemia severa, dedica-se ao
desenvolvimento de análogos estáveis da PGI2 e à busca de indutores da produção da
prostaciclina (MITCHELL et al., 2007).
Em síntese, tanto a prostaciclina quanto o óxido nítrico são considerados os hormônios
cardioprotetores mais importantes já descritos e, conseqüentemente, a presença de um
endotélio funcional é crítica para a manutenção da hemostasia. Em condições fisiológicas, o
endotélio libera substâncias que modulam o tônus vascular, a proliferação, a adesão
leucocitária, a coagulação, e ainda atua como uma barreira física no transporte de moléculas,
através de seus complexos juncionais. Portanto, em condições de disfunção ou lesão do
endotélio, há repercussão sobre a estrutura vascular, tecido adjacente e, por fim, sobre o
sistema cardiovascular.
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2 OBJETIVOS

Este estudo teve como objetivo avaliar e caracterizar as atividades do veneno da
serpente Crotalus durissus terrificus (VCdt), do seu componente majoritário, a crotoxina
(CTX) e de suas subunidades fosfolipase A2 (CB) e crotapotina (CA) em células endoteliais.

- A partir de estudos in vitro foram avaliados os efeitos do veneno e das toxinas em
células endoteliais, quanto à:
a) viabilidade e metabolismo das células endoteliais;
b) integridade das monocamadas;
c) proliferação celular;
d) produção de óxido nítrico e de prostaciclina;
e) expressão de COX-1 e COX-2;
f) participação da atividade catalítica nestes eventos;
g) participação das fosfolipases A2 intracelulares nestes eventos.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Veneno e toxinas isoladas da serpente Crotalus durissus terrificus
O veneno bruto, extraído de exemplares adultos de serpentes Crotalus durissus
terrificus e as suas frações crotoxina (CTX), fosfolipase A2 (CB) e crotapotina (CA), isoladas
e purificadas de acordo com SLOTTA e FRAENKEL-CONRAT (1938), HENDON e
FRAENKEL-CONRAT (1971) e SOARES et al. (2001), foram utilizados. A homogeneidade
das frações foi demonstrada por eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE), sob
condições redutoras (LAEMMLI, 1970). O veneno foi fornecido pelo laboratório de
Herpetologia do Instituto Butantan, São Paulo. As toxinas foram cedidas pelo Dr. Andreimar
Martins Soares, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, da Universidade de São Paulo
(USP), Ribeirão Preto. As partidas de veneno e toxinas foram liofilizadas e mantidas a -20 °C
até o momento da sua utilização.

3.2 Células endoteliais (CEs)

Células endoteliais murinas da linhagem tEnd (thymic endothelium), transformadas
pelo oncogene middle T de polyoma vírus, foram utilizadas (BUSSOLINO et al., 1991). As
células utilizadas neste estudo foram gentilmente cedidas pelo Dr. Bruno Lomonte, do
Instituto Clodomiro Picado, da Universidade da Costa Rica, Costa Rica.

3.2.1 Cultura de células endoteliais

As células endoteliais foram cultivadas em frascos de poliestireno de 25 cm², contendo
5 mL de meio de cultura RPMI-1640, suplementado com soro fetal bovino (SFB) a 10%,
gentamicina (40 μg/mL) e L-glutamina (2 mM). A cultura foi mantida em incubadora (37 °C),
sob atmosfera de 5% CO2, até as células atingirem confluência. O meio de cultura foi trocado
a cada 48 horas e as células foram subcultivadas quando a densidade celular do frasco de
cultivo foi superior a 80%. Para tanto, o meio de cultura foi aspirado e as células lavadas com
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2 mL de tampão fosfato em solução salina (PBS), sem cálcio ou magnésio, a pH 7.2. Em
seguida, 2 mL de uma solução de tripsina 0.05%/EDTA 0.02% foram adicionados ao frasco
de cultura, que retornou à estufa de cultura (5% de CO2/37 °C), por um período de até 5
minutos. Decorrido este tempo, as células foram observadas ao microscópio de luz invertida,
para a verificação do destacamento das mesmas e então transferidas para um tubo cônico de
50 mL, contendo RPMI-SFB10% e centrifugadas a 200 x g, por 10 minutos para a
neutralização da tripsina. O sobrenadante foi descartado e as células ressuspendidas em 1 mL
meio de cultura RPMI-SFB10%. Ao término desse processo, as CEs foram semeadas em
frascos de cultivo de 75 cm², contendo 15 mL de meio de cultura RPMI-SFB10% e incubadas
em estufa de cultura até que as células atingissem confluência. O meio de cultura foi trocado a
cada 48 horas e as células foram novamente subcultivadas quando a densidade celular no
frasco de cultivo foi máxima.

3.2.2 Subcultura de células endoteliais e preparação das amostras

A partir do segundo subcultivo das células endoteliais, 1x104 células/poço foram
semeadas em microplacas de cultura de 96 poços e incubadas a 37 °C, em 5% de CO2, por 48
horas. Para tanto, as células foram destacadas dos frascos de cultivo (75 cm2), com uma
solução de tripsina 0.05%/EDTA 0.02% e processadas conforme item 3.2.1. Em seguida, o
sobrenadante foi descartado e as células endoteliais ressuspendidas em meio RPMI-SFB10%,
em volume fixo (1 mL). Feito isso, uma alíquota de 10 μL da suspensão celular foi diluída em
90 μL de azul de tripan (0.1%), para a contagem do número total de células ao microscópio de
luz e determinação da viabilidade celular (>95%), pela técnica de exclusão do corante. A
partir desses parâmetros, foram feitas diluições apropriadas para a aplicação das CEs nas
microplacas. Após a formação da monocamada confluente (48 horas), foram realizadas
incubações com concentrações crescentes do VCdt ou CTX (1, 10 e 100 μg/mL) ou CB ou
CA (correspondente molar de 0.04, 0.4 e 4 µM, respectivamente) ou meio de cultura RPMI
apenas (controle negativo), por períodos de 1, 3, 6, 12 e 24 horas.
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3.3 Ensaio para a avaliação da integridade das monocamadas de células endoteliais

A integridade das monocamadas celulares foi avaliada pela medida do descolamento
das monocamadas pelo ensaio do cristal violeta. Após cada período de incubação, descritos no
item 3.2.2, o sobrenadante foi retirado e as monocamadas lavadas (duas vezes) com tampão
fosfato em solução salina (PBS). Em seguida, foram adicionados 90 μL de meio de cultura
RPMI a cada poço da microplaca e, logo após, acrescentados 10 μL de uma solução de cristal
violeta (0.5%) em ácido acético (30%). Decorridos 10 minutos, as microplacas foram lavadas
com PBS (duas vezes) e colocadas para secar. A seguir, 100 μL de metanol absoluto foram
adicionados aos poços e a leitura da densidade óptica (D.O.), feita em espectrofotômetro
(Labsystem Multiscan®) no comprimento de onda de 620 nm. A perda da integridade das
monocamadas foi definida como a diminuição da D.O., observada na monocamada submetida
à ação do veneno ou das toxinas, em relação à monocamada incubada apenas com meio de
cultura RPMI (controle) e representada como porcentagem (%) de células aderidas.

3.4 Ensaio para determinação da viabilidade celular: análise da atividade da lactato
desidrogenase (LDH)
A atividade enzimática da LDH, presente no meio de cultura, foi definida como
parâmetro da viabilidade celular. Após cada período de incubação (descritos no item 3.2.2), as
microplacas de cultura foram centrifugadas a 200 x g, por 10 minutos e o sobrenadante foi
coletado. A seguir, 30 μL desse sobrenadante foram adicionados a outra microplaca de 96
poços, acompanhados da adição de 170 μL do substrato, em tampão fosfato, contendo: NaCl
200 mM, NADH 0.2 mM e piruvato 1.6 mM/poço. De 0 a 10 minutos após essa reação,
efetuou-se a leitura da D.O., a 340 nm, em espectrofotômetro (Labsystem Multiscan®). Os
resultados foram extrapolados pelo decréscimo da D.O., resultante da oxidação do NADH, na
presença de piruvato, em relação ao tempo zero e expressos em mmoles de NADH/minuto.
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3.5 Ensaio para determinação da atividade metabólica: redução do brometo de 3-(4,5dimetil-2-tiazolil) 2,5-difenil-2H-tetrazolium (MTT)
A atividade metabólica das células endoteliais foi avaliada pelo método da redução do
sal de tetrazolium e formação do produto solúvel formazan (MOSMANN, 1983). Após cada
período de incubação, descritos no item 3.2.2, as microplacas foram centrifugadas a 200 x g,
por 10 minutos e o sobrenadante de cada amostra foi descartado. A seguir, foram
acrescentados, a cada poço, 90 μL de meio de cultura RPMI e 10 μL de MTT (5 mg/mL) em
solução tamponada. Então, as CEs foram incubadas a 37 ºC, em estufa a 5% de CO2, por 4
horas. Para dissolver os cristais de formazan, oriundos da redução do sal de tetrazolium pelas
células viáveis, foram adicionados 100 μL de dimetil sulfóxido (DMSO). Após 30 minutos de
agitação das microplacas, efetuou-se a determinação da D.O. (540 nm) em espectrofotômetro
(Labsystem Multiscan®). A redução da atividade metabólica foi definida como a
porcentagem de diminuição da D.O, observada na monocamada submetida à ação dos
agentes, em relação à monocamada controle.

3.6 Determinação da proliferação celular
Para esta análise, 3x104 células/400 mL de meio de cultura RPMI/SFB10% foram
semeadas em microplacas de 24 poços e colocadas em estufa de cultura (5% de CO2/37 °C).
Após 24 horas, o meio de cultura foi retirado. Em seguida, as células foram incubadas com o
veneno ou as toxinas, em concentrações não citotóxicas (definidas a partir dos estudos
anteriores) ou meio de cultura RPMI apenas (controle), em estufa de cultura (5% de CO2/37
°C) por 48 horas. Após o período de incubação, o sobrenadante foi retirado e 200 μL de
tripsina 0.05%/EDTA 0,02% foram adicionados aos poços e a microplaca retornou à estufa
de cultura por um período de até 5 minutos. A seguir, foram adicionados 400 μL de meio de
cultura RPMI/SFB10% aos poços, para neutralização da atividade da tripsina. A suspensão
celular, assim obtida, foi adicionada a microtubos, que foram centrifugados a 200 x g, por 10
minutos. O sobrenadante foi descartado e as células ressuspendidas em 100 μL de meio de
cultura RPMI. A contagem do número total de células foi feita em câmara de Neubauer, ao
microscópio de luz. A proliferação celular foi expressa em número total de células/poço.
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3.7 Determinação da concentração de óxido nítrico
A concentração de óxido nítrico, nos sobrenadantes das culturas de células endoteliais,
foi determinada de acordo com o método de Archer (1993), que se baseia na reação de
quimioluminescência entre o NO e o ozônio (fase gasosa). Neste método, o nitrato, presente
nas amostras é reduzido a NO, via formação de nitrito, e detectado em fase gasosa.
Após o período de incubação com o veneno ou as toxinas, em concentrações nãocitotóxicas (definidas a partir dos estudos anteriores) ou meio de cultura RPMI apenas
(controle negativo), as microplacas foram centrifugadas a 200 x g, por 10 minutos e os
sobrenadantes coletados. Alíquotas, contendo 10 μL de cada amostra foram aplicadas ao
sistema analizador de óxido nítrico NOATM280 (Sievers, USA), para reação com uma solução
redutora (VCl3 0,8% em HCl 1N) e detecção do NO resultante. A partir dos registros obtidos
por esse sistema, as concentrações de NO foram calculadas por extrapolação de curvas-padrão
de NaNO2, utilizando-se o software Bag Program (versão 2.2, Sievers, USA), que está
acoplado ao sistema NOA.

3.8 Determinação da concentração de PGI2 por ensaio imunoenzimático específico (EIA)
A produção de PGI2 foi determinada através da medida do seu metabólito estável, a 6ceto prostaglandina F1α. A análise foi feita por ensaio imunoenzimático específico (EIA),
utilizando-se um kit comercial. Após a incubação das células com o veneno ou as toxinas, em
concentrações não-citotóxicas (definidas a partir dos estudos anteriores) ou meio de cultura
RPMI apenas (controle negativo), as microplacas foram centrifugadas a 200 x g, por 10
minutos e os sobrenadantes coletados. Alíquotas, contendo 50 μL de cada amostra, foram
adicionadas a microplacas de 96 poços e incubadas com igual volume do prostanóide
conjugado à acetilcolinesterase e antisoro específico de coelho. Após a adição do substrato, a
absorbância das amostras foi determinada em espectrofotômetro (Labsystem Multiscan®), a
405 nm e as concentrações foram estimadas a partir da curva padrão específica, em
concentrações representadas em pg/mL.
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3.9 Análise por Western Blotting
A expressão protéica de COX-1 e COX-2 foi realizada pela técnica de Western
Blotting. As monocamadas de células endoteliais foram incubadas ou não, com os agentes em
estudo pelo período de 6 horas. Após centrifugação a 200 x g, por 10 minutos, os
sobrenadantes foram descartados e às células remanescentes, foram adicionados 100 μL de
tampão de amostra (LAEMMLI, 1970) (SDS 20%; glicerina; β-mercaptoetanol 1 M; tampão
Tris 1 M pH 6.8; Azul de bromofenol a 0,1%) e aquecidas a 100 °C, por 10 minutos.
A seguir, 14 μL de cada amostra foram aplicadas ao gel de poliacrilamida a 10%
(SDS-PAGE), para a separação das proteínas, por eletroforese. Para tanto, foi aplicada uma
voltagem constante de 150 V. Posteriormente, as bandas protéicas foram transferidas, em
sistema tamponado, para uma membrana de nitrocelulose, com uma voltagem de 100 V,
durante 90 minutos, a 4 °C. Os sítios inespecíficos da membrana de nitrocelulose foram
bloqueados por uma solução contendo leite desnatado a 5%, em tampão de lavagem (10%
Tween-20, pH 7.4), durante 1 hora. A seguir, para a detecção da COX-1 e COX-2, as
membranas foram incubadas com anticorpo monoclonal anti-COX-1 ou anti-COX-2 (diluição
1:1000 v/v e 1:1500 v/v, respectivamente), durante 1 hora. Em seguida, foi adicionado um
segundo anticorpo, conjugado à peroxidase, para a detecção das COX-1 e -2 (anti-IgG de
camundongo, 1:1500 v/v e anti-IgG de coelho, 1:1500 v/v), durante 1 hora. Para o controle do
Western blotting, as membranas foram incubadas também com anticorpo monoclonal anti-βactina, na diluição de 1:1500 v/v e anticorpo secundário anti-IgG de camundongo, na diluição
de 1:1500 v/v.
As bandas imunorreativas para as isoformas da COX-1 e COX-2 foram reveladas por
quimiluminescência, com solução de luminol e, em seguida, reveladas em filme fotográfico,
em câmara escura. As densidades das bandas foram determinadas em Densitômetro GS 800
(Bio Rad Laboratories, USA), utilizando o programa de análise Quantity One® (Bio Rad
Laboratories, USA) e normalizadas a partir das densidades das bandas de β-actina.
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3.10 Tratamento com inibidores específicos
Para avaliar a participação das ciclooxigenases e das fosfolipases A2 citosólica
(cFLA2) e independente de Ca+ (iFLA2), na produção de prostaciclina pelas células
endoteliais, foram realizadas pré-incubações com os diferentes inibidores, descritos abaixo,
antes da adição do VCdt (10 µg/mL) ou da subunidade CB (0.4 µM). Após o período de
incubação com os agentes estimulatórios, a produção de PGI2 foi determinada como descrito
no item 3.8. As concentrações utilizadas para as intervenções farmacológicas basearam-se na
literatura, demonstrando a eficiência de cada fármaco.
Abaixo estão indicadas as condições de incubação das células com os diferentes
compostos utilizados, previamente à adição do veneno ou da toxina:
- Indometacina (10 μM), por 1 hora - inibidor das COX-1 e 2 (SEOK et al., 2006);
- Valeril salicilato (VSA) (500 µM), por 1 hora - inibidor da COX-1
(BHATTACHARYYA et al., 1995);
- Etoricoxibe (10 µM), por 1 hora - inibidor da COX-2 (RABAUSCH et al., 2004);
- Araquidonil trifluormetil cetona (AACOCF3) (10 μM), por 1 hora - inibidor da
cFLA2 (HOULISTON et al., 2001);
- Bromoenol lactona (BEL) (1 µM), por 1 hora - inibidor da iFLA2 (MICHIELS et al.,
2002).
-Após os períodos de incubação prévia, os compostos acima descritos, foram mantidos
no meio de incubação com as toxinas;
-Veículos de cada fármaco foram incubados, em volumes equivalentes, nas mesmas
condições;
- A ausência de toxicidade de cada fármaco ou de seu veículo sobre as células
endoteliais, no período total de incubação utilizado, foi confirmada previamente pelo ensaio
do MTT (conforme item 3.5).
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3.11 Análise estatística
Os dados foram apresentados como a média ± erro padrão da média e analisados
estatisticamente por Análise de Variância (ANOVA), seguida do teste de Tukey, nas
comparações múltiplas. Foram considerados significativos os valores de p< 0,05. Para a
análise estatística dos resultados expressos em porcentagem, os mesmos foram submetidos a
uma transformação matemática, através da equação: y = arc sen√p.
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4 RESULTADOS

4.1 Avaliação da formação de monocamadas em função do número inicial de células
As condições ideais para a formação de monocamadas de células endoteliais foram
padronizados. Para tanto, as CEs da linhagem tEnd, foram semeadas em microplacas de 96
poços, em concentrações crescentes, entre de 1x103 e 5x105 células/poço e incubadas por 24 a
96 horas, em meio de cultura RPMI/SFB10%. A formação das monocamadas foi avaliada por
observação microscópica.
A Tabela 1 mostra que 1x103 ou 2.5x103 células/poço não originaram monocamadas
confluentes, quando incubadas por até 96 horas. Neste caso, a densidade celular foi
insuficiente para que houvesse a formação do complexo juncional entre células vizinhas. A
partir da concentração de 5x103 células/poço, foi possível verificar a formação de uma
monocamada confluente após 72 horas de cultivo, com as células estabelecendo interações de
maneira definida e uniforme. Porém, o tempo de cultivo, nesta concentração, é
contraproducente para o desenvolvimento ideal dos ensaios, além de ser necessária a troca do
meio de cultura a cada 48 horas, o que pode favorecer contaminações.
Quando a cultura foi feita a partir de 1x104 células/poço, foi possível verificar o
mesmo padrão de confluência das monocamadas, em apenas 48 horas, sendo que
concentrações celulares maiores não alteraram este padrão. Portanto, esta foi considerada a
concentração celular mínima, necessária para iniciar a formação de uma monocamada
confluente, em um espaço de tempo relativamente curto e de maneira segura. No que diz
respeito à morfologia, a observação microscópica mostrou que as células endoteliais exibem
uma forma poligonal ou oval, com um citoplasma escuro ao redor do núcleo central; a região
periférica do citoplasma apresenta-se mais clara e o contorno da célula é bem definido. Na
confluência, as células endoteliais formaram uma monocamada bastante evidente.
Paralelamente, foi avaliada a atividade metabólica das culturas celulares. As células
apresentaram-se viáveis, em todos os períodos de tempo analisados e em todas as
concentrações utilizadas. A Figura 1 mostra que não houve alteração na atividade metabólica,
em culturas iniciadas com a concentração de 1x103 células/poço, em todos os períodos de
tempo analisados. Nas concentrações de 5x103 e 1x104, ocorreu um aumento da atividade
metabólica ao longo do tempo. Entretanto, a partir da concentração de 5x104, verificou-se
uma atividade metabólica aumentada, já na 24ª hora, sem modificações importantes nos
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períodos subseqüentes.
Portanto, a partir dos resultados apresentados na Tabela 1 e Figura 1, adotou-se o
número de 1x104 células/poço e o tempo de cultivo de 48 horas, para realização dos estudos
subseqüentes.

Tabela 1. Formação da monocamada de células endoteliais ao longo do tempo.

tempo de incubação (h)
concentração (células/poço)

24

48

72

96

1x103

+

+

+

+

2,5x103

+

+

++

++

5x103

++

++

+++

+++

1x104

++

+++

+++

+++

2,5x104

++

+++

+++

+++

5x104

+++

+++

+++

+++

1x105

+++

+++

+++

+++

2,5x105

+++
+++

+++
+++

+++
+++

+++
+++

5x105

As células endoteliais foram cultivadas em microplacas de 96 poços, a partir das concentrações
indicadas acima, pelos períodos de 24, 48, 72 e 96 horas, a 37 °C e 5% de CO2. A formação das monocamadas
foi avaliada por observação microscópica. +células espraiadas; ++células em monocamada não confluente;
+++células em monocamada confluente.
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Figura 1. Avaliação da atividade metabólica de células endoteliais ao longo do tempo. As células
endoteliais foram cultivadas em microplacas de 96 poços, a partir de concentrações crescentes,
por períodos de tempo de 24 a 96 horas, a 37 °C e 5% de CO2. A atividade metabólica foi
avaliada pelo ensaio do MTT, como descrito em Materiais e Métodos. Os resultados
representam a média de 3 experimentos independentes, realizados em triplicata.
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4.2 Efeito do veneno de Crotalus durissus terrificus (VCdt) e da crotoxina (CTX) sobre a
viabilidade de células endoteliais em cultura
Para este estudo, monocamadas de células endoteliais, formadas a partir de 1x104
células/poço, foram incubadas com concentrações crescentes de VCdt ou CTX ou RPMI
apenas (controle negativo), por diferentes períodos de tempo. A lactato desidrogenase,
liberada no sobrenadante celular, é indicador de efeito tóxico sobre membranas celulares e,
portanto, foi utilizada como parâmetro de viabilidade.
A Figura 2 mostra que os sobrenadantes das monocamadas controles apresentaram
uma atividade de LDH de 0.002 ± 0.0008, 0.004 ± 0.0003 e 0.006 ± 0.0008 mmol de
NAD+/min, após 1, 3 e 6 horas de cultivo, respectivamente e na 12ª e 24ª hora, a atividade foi
de 0.024 ± 0.008 e 0.023 ± 0.002 mmol de NAD+/min, respectivamente. A adição do veneno
às monocamadas celulares, na concentração de 100 µg/mL, causou um aumento significativo
da atividade da LDH, em relação ao controle, que foi da ordem de 511, 270, 441 e 150%, na
3ª, 6ª, 12ª e 24ª hora, respectivamente. Na concentração de 10 µg/mL, o veneno acarretou um
aumento de 256% na atividade da LDH após 24 horas de incubação, que foi significativo em
relação ao controle. A menor concentração do veneno não afetou a viabilidade celular, pois
não modificou a atividade basal da lactato desidrogenase, nos tempos de incubação avaliados.
A adição da CTX às células endoteliais, nas concentrações de 1, 10 ou 100 µg/mL, não
modificou a viabilidade das células, em relação ao controle (RPMI), em nenhum dos períodos
de tempo avaliados.

Resultados_______________________________________________________________ 49

0,16

VCdt

+
#

*
0,12

controle
1 µg/mL
10 µg/mL
100 µg/mL

#

*

NAD+ (mmol/min)

0,08

+

#

*

0,04

#

*

+

#

+

*

0
0,16

CTX

0,12
0,08
0,04
0,04
0

1

3

6

12

24

tempo (h)

Figura 2. Efeito do VCdt e da CTX sobre a viabilidade de células endoteliais em cultura. As
monocamadas de células endoteliais foram incubadas com o VCdt ou a CTX (1, 10 ou 100
μg/mL) ou RPMI (controle), por 1, 3, 6, 12 ou 24 horas, a 37 °C e 5% de CO2. A viabilidade
celular foi avaliada pelo ensaio da atividade da LDH, como descrito em Materiais e Métodos.
Cada valor representa a média ± E.P.M. de 3-5 experimentos independentes, realizados em
triplicata. *p< 0,05 em relação ao controle; #p< 0,05 em relação à concentração de 1 µg/mL;
+p< 0,05 em relação à concentração de 10 µg/mL (ANOVA).
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4.3 Efeito da fosfolipase A2 (CB) e da crotapotina (CA) sobre a viabilidade de células
endoteliais em cultura
As monocamadas de células endoteliais foram incubadas com concentrações
crescentes de CB ou CA ou RPMI apenas (controle negativo), por diferentes períodos de
tempo. A viabilidade celular foi determinada pela atividade da LDH, nos sobrenadantes das
culturas.
A Figura 3 mostra que os sobrenadantes das monocamadas controles apresentaram
uma atividade de LDH de 0.004 ± 0.0001, 0.006 ± 0.0003 e 0.01 ± 0.001 mmol de NAD+/min
após 1, 3 e 6 horas de cultivo, respectivamente, e na 12ª e 24ª hora, a atividade foi de 0.019 ±
0.001 e 0.071 ± 0.008 mmol de NAD+/min, respectivamente. A adição da fosfolipase A2 às
monocamadas celulares, na concentração de 4 µM, causou um aumento significativo da
atividade da LDH, em relação ao controle, desde a 1ª hora de incubação, que foi da ordem de
190, 605, 644, 467 e 75%, na 1ª, 3ª, 6ª, 12ª e 24ª hora, respectivamente. Nas concentrações
menores, a subunidade CB não modificou a atividade basal da lactato desidrogenase, nos
tempos de incubação avaliados. A adição da crotapotina às monocamadas de células
endoteliais, nas concentrações de 0.04, 0.4 ou 4 µM, não modificou a viabilidade das células,
em relação ao controle (RPMI), em nenhum dos períodos de tempo avaliados.
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Figura 3. Efeito da subunidade CB e CA na viabilidade de células endoteliais em cultura. As
monocamadas de células endoteliais foram incubadas com CB ou CA (0.04, 0.4 ou 4 μM) ou
RPMI (controle negativo) por 1, 3, 6, 12 ou 24 horas, a 37 °C e 5% de CO2. A viabilidade
celular foi avaliada pelo ensaio da atividade da LDH, como descrito em Materiais e Métodos.
Cada valor representa a média ± E.P.M. de 3-5 experimentos independentes, realizados em
triplicata. *p< 0,05 em relação ao controle; #p< 0,05 em relação à concentração de 0.04 µM;
+p< 0,05 em relação à concentração de 0.4 µM (ANOVA).
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4.4 Efeito do VCdt e da CTX sobre a atividade metabólica de células endoteliais em
cultura
Para este estudo, as monocamadas de células endoteliais foram incubadas com
concentrações crescentes de VCdt ou CTX ou RPMI apenas (controle negativo), por
diferentes períodos de tempo e a atividade oxidativa mitocondrial foi avaliada pelo ensaio de
redução do MTT.
A Figura 4 mostra que as monocamadas controles, incubadas apenas com RPMI,
apresentaram-se metabolicamente ativas, ao longo das 24 horas de incubação, com valor
médio de absorbância de 1.667 ± 0.14, a 540 nm, que foi tomado como 100% de atividade
metabólica. A adição do VCdt às células endoteliais, na menor concentração, não causou
alteração significativa na atividade metabólica destas células, em relação ao controle, em
nenhum dos períodos de tempo avaliados. Na concentração de 10 µg/mL, o veneno não afetou
a atividade metabólica das células até a 12ª hora de incubação. No entanto, após a 24ª hora de
incubação, o veneno causou redução da atividade metabólica celular, em torno de 17%, que
foi significativa em relação ao controle. Na maior concentração, o veneno causou uma
redução significativa da atividade metabólica celular, em relação ao controle, a partir da 1a
hora de incubação, que foi máxima em 24 horas. A adição do CTX às células endoteliais, em
todas as concentrações utilizadas, não modificou a atividade metabólica das células, em
relação ao controle, em nenhum dos períodos de tempo avaliados.
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Figura 4. Efeito do VCdt e da CTX na atividade metabólica de células endoteliais em cultura. As
monocamadas de células endoteliais foram incubadas com o VCdt ou a CTX (1, 10 ou 100 μg/mL)
ou RPMI (controle) por 1, 3, 6, 12 ou 24 horas, a 37 °C e 5% de CO2. A atividade metabólica foi
determinada pelo ensaio de redução do MTT, como descrito em Materiais e Métodos. Cada valor
representa a média ± E.P.M. de 3-5 experimentos independentes, realizados em triplicata. *p< 0,05
em relação ao controle; #p< 0,05 em relação à concentração de 1 µg/mL; +p< 0,05 em relação à
concentração de 10 µg/mL (ANOVA).

Resultados_______________________________________________________________ 54

4.5 Efeito da subunidade CB e CA sobre a atividade metabólica de células endoteliais em
cultura
As monocamadas de células endoteliais foram incubadas com concentrações
crescentes de CB ou CA ou RPMI apenas (controle negativo), por diferentes períodos de
tempo e a atividade oxidativa mitocondrial foi avaliada pelo ensaio de redução do MTT.
A Figura 5 mostra que as monocamadas controles, incubadas apenas com RPMI,
apresentaram-se metabolicamente ativas, ao longo de 24 horas de incubação, com valor médio
de absorbância de 1.384 ± 0.09, a 540 nm, que foi tomado como 100% de atividade
metabólica. A adição da fosfolipase A2 às células endoteliais, nas concentrações de 0.04 e 0.4
µM, não causou alteração significativa da atividade metabólica destas células, em relação ao
controle, em nenhum dos períodos de tempo avaliados. Entretanto, na maior concentração, a
CB causou uma redução significativa da atividade metabólica, em relação ao controle, a partir
da 1a hora de incubação e máxima nas 12 horas. Após 24 horas de incubação, a subunidade
CB, na maior concentração, não alterou a atividade metabólica, em relação ao controle. A
adição da crotapotina às células endoteliais, em todas as concentrações de estudo, não alterou
a atividade oxidativa mitocondrial em relação ao controle, nos períodos de tempos avaliados.
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Figura 5. Efeito da subunidade CB e CA na atividade metabólica de células endoteliais em cultura. As
monocamadas de células endoteliais foram incubadas com subunidade CB ou CA (0.04, 0.4 ou 4 μM)
ou RPMI (controle negativo) por 1, 3, 6, 12 ou 24 horas, a 37 °C e 5% de CO2. A atividade
metabólica foi determinada pelo ensaio de redução do MTT, como descrito em Materiais e Métodos.
Cada valor representa a média ± E.P.M. de 3-5 experimentos independentes, realizados em triplicata.
*p< 0,05 em relação ao controle; #p< 0,05 em relação à concentração de 0.04 µM; +p< 0,05 em
relação à concentração de 0.4 µM (ANOVA).
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4.6 Efeito do VCdt e da CTX sobre a integridade das monocamadas de células
endoteliais em cultura
Para este estudo, as monocamadas de células endoteliais foram incubadas com
concentrações crescentes de VCdt ou CTX ou RPMI (controle negativo), por diferentes
períodos de tempo e determinou-se a integridade das monocamadas pela medida do
descolamento celular do suporte de adesão, efetuando-se a coloração das células aderidas com
cristal violeta.
A Figura 6 demonstra que as monocamadas de células endoteliais controles
apresentaram valores médios de absorbância de 0.254 ± 0.02, a 620 nm, entre 1 e 24 horas de
cultivo; estes valores foram tomados como 100% de integridade. A adição do VCdt às células
endoteliais, nas concentrações de 1 ou 10 µg/mL, não alterou a integridade das monocamadas
celulares, em relação ao controle, em nenhum dos períodos de tempo avaliados. Entretanto, na
concentração de 100 μg/mL, o veneno causou o descolamento das células, do seu substrato de
adesão, que foi significativo em relação ao controle, entre 12 e 24 horas de incubação, com
percentuais de descolamento de 55 e 84%, respectivamente. A adição da CTX às células
endoteliais, em todas as concentrações de estudo, não afetou a integridade das monocamadas,
em relação ao controle, em nenhum dos períodos de tempo avaliados.
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Figura 6. Efeito do VCdt e da CTX na integridade de monocamadas de células endoteliais em cultura.
As monocamadas de células endoteliais foram incubadas com o VCdt ou CTX (1, 10 ou 100
μg/mL) ou RPMI (controle) por 1, 3, 6, 12 ou 24 horas, a 37 °C e 5% de CO2. A integridade das
monocamadas celulares foi avaliada pela coloração com o cristal violeta, como descrito em
Materiais e Métodos. Cada valor representa a média ± E.P.M. de 3-5 experimentos independentes,
realizados em triplicata. *p< 0,05 em relação ao controle; #p< 0,05 em relação à concentração de 1
µg/mL; +p< 0,05 em relação à concentração de 10 µg/mL (ANOVA).
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4.7 Efeito da subunidade CB e CA sobre a integridade das monocamadas de células
endoteliais em cultura
As monocamadas de células endoteliais foram incubadas com concentrações
crescentes de CB ou CA ou RPMI apenas (controle negativo), por diferentes períodos de
tempo e determinou-se a integridade das monocamadas pela medida do descolamento celular
a partir do suporte de adesão.
A Figura 7 demonstra que as monocamadas de células endoteliais controles
apresentaram valores médios de absorbância de 0.232 ± 0.01, a 620 nm, entre 1 e 24 horas de
cultivo; estes valores foram tomados como 100% de integridade. A adição da fosfolipase A2
às células endoteliais, nas concentrações de 0.04 ou 0.4 µM, não alterou a integridade das
monocamadas celulares, em relação ao controle, em nenhum dos períodos de tempo
avaliados. Entretanto, na concentração de 4 μM, a CB causou o descolamento das células, a
partir do substrato de adesão, que foi significativo em relação ao controle, entre 12 e 24 horas
de incubação, com percentuais de descolamento de 28 e 42%, respectivamente. A adição da
crotapotina às células endoteliais, em todas as concentrações de estudo, não afetou a
integridade das monocamadas, em relação ao controle, em nenhum dos períodos de tempo
avaliados.
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Figura 7. Efeito da subunidade CB e CA na integridade de monocamadas de células endoteliais em
cultura. As monocamadas de células endoteliais foram incubadas com a subunidade CB ou CA (0.04,
0.4 ou 4 μM) ou RPMI (controle negativo) por 1, 3, 6, 12 ou 24 horas, a 37 ºC e 5% de CO2. A
integridade das monocamadas celulares foi avaliada pela coloração com o cristal violeta, como
descrito em Materiais e Métodos. Cada valor representa a média ± E.P.M. de 3-5 experimentos
independentes, realizados em triplicata. *p< 0,05 em relação ao controle; #p< 0,05 em relação à
concentração de 0.04 µM; +p< 0,05 em relação à concentração de 0.4 µM (ANOVA).
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4.8 Efeito do VCdt, da CTX e de suas subunidades CB e CA na proliferação de
células endoteliais em cultura
Para este estudo, as monocamadas de células endoteliais foram incubadas com o VCdt
ou CTX (10 µg/mL) ou CB ou CA (0.4 µM) ou RPMI apenas (controle negativo), pelo
período de 48 horas. Esta concentração foi definida a partir dos dados anteriores, relacionados
aos efeitos do VCdt e da subunidade CB, na viabilidade e/ou integridade das monocamadas
celulares. A proliferação foi determinada pela contagem do número total de células em
câmara de Neubauer.
A Figura 8 mostra que as monocamadas controles apresentaram uma média de
18.5x104 ± 3.8 células/poço, após 48 horas de incubação. A adição do veneno ou da crotoxina
ou de suas subunidades CB ou CA às monocamadas não afetou a proliferação das células
endoteliais em cultura, em relação ao controle, na presente condição experimental.
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Figura 8. Efeito do VCdt, da CTX e de suas subunidades CB e CA na proliferação de células endoteliais
em cultura. As monocamadas de células endoteliais foram incubadas com o VCdt ou CTX (10
µg/mL) ou CB ou CA (0.4 μM) ou RPMI (controle negativo) por 48 horas, a 37 °C e 5% de CO2. A
proliferação celular foi determinada por contagem em câmara de Neubauer, como descrito em
Material e Métodos. Cada valor representa a média ± E.P.M. de 3 experimentos independentes,
realizados em triplicata (ANOVA).

Resultados_______________________________________________________________ 62

4.9 Efeito do VCdt, da CTX e de suas subunidades CB e CA sobre a produção de óxido
nítrico (NO) por células endoteliais em cultura
Para este estudo, monocamadas de células endoteliais foram incubadas com o VCdt ou
a CTX (10 µg/mL) ou CB ou CA (0.4 µM) ou RPMI apenas (controle negativo), pelo período
de 6 horas. Esta concentração e tempo de incubação foram definidos a partir dos dados
anteriores, demonstrando que o VCdt e a subunidade CB, em concentrações e/ou períodos de
incubação maiores, causaram perda da viabilidade e/ou da integridade das monocamadas
celulares. A produção de NO foi avaliada pela reação de quimioluminescência entre o NO
(fase gasosa) e o ozônio através do sistema NOA TM280.
A Figura 9 mostra que as monocamadas controles apresentaram uma liberação basal
de óxido nítrico de 350.5 ± 27.7 µM, a 550 nm, após 6 horas de incubação. A adição do
veneno ou da crotoxina ou de suas subunidades CB ou CA às monocamadas, não afetou a
produção basal de óxido nítrico, em relação ao controle, no período de tempo avaliado.
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Figura 9. Efeito do VCdt, da CTX e de suas subunidades CB e CA na produção de óxido nítrico em
células endoteliais em cultura. As monocamadas de células endoteliais foram incubadas com o VCdt
ou CTX (10 µg/mL) ou CB ou CA (0.4 μM) ou RPMI (controle negativo) por 6 horas, a 37 °C e 5%
de CO2. A concentração de NO foi determinada por quimioluminescência, como descrito em
Materiais e Métodos. Cada valor representa a média ± E.P.M. de 4 experimentos independentes,
realizados em triplicata.
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4.10 Efeito do VCdt, da CTX e de suas subunidades CB e CA na liberação de
prostaciclina por células endoteliais em cultura
Para este estudo, as monocamadas de células endoteliais foram incubadas com o VCdt
ou a CTX (10 µg/mL) ou CB ou CA (0.4 µM) ou RPMI apenas (controle negativo), pelo
período de 6 horas. Esta concentração e tempo de incubação foram definidos a partir dos
dados anteriores, demonstrando que o VCdt e a subunidade CB, em concentrações e/ou
períodos de incubação maiores, causaram perda da viabilidade e/ou da integridade das
monocamadas celulares. A liberação de prostaciclina foi avaliada pela quantificação do seu
metabólito estável, a 6-ceto prostaglandina F1α, por ensaio imunoenzimático (EIA).
A Figura 10 mostra que as monocamadas controles apresentaram uma liberação basal
de 178.86 ± 44.3 pg/mL de 6-ceto PGF1α, após 6 horas de incubação. A adição do veneno
bruto e da fosfolipase A2, às monocamadas, causou um aumento significativo da liberação
desse metabólito, em 120% e 81%, respectivamente, se comparado ao controle. A adição da
CTX e da subunidade CA às células endoteliais, na concentração de 0.4 µM, não afetou a
liberação basal de 6-ceto PGF1α, em relação ao controle, no período de tempo avaliado.
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Figura 10. Efeito do VCdt, da CTX e de suas subunidades CB e CA na liberação de prostaciclina por
células endoteliais em cultura. As monocamadas de células endoteliais foram incubadas com o
VCdt ou CTX (10 µg/mL) ou CB ou CA (0.4 μM) ou RPMI (controle negativo) por 6 horas, a 37
°C e 5% de CO2. A concentração de 6-ceto prostaglandina F1α foi determinada por EIA, como
descrito em Material e Métodos. Cada valor representa a média ± E.P.M. de 3 experimentos
independentes. *p< 0,05 em relação ao controle (ANOVA).
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4.11 Participação da atividade catalítica da subunidade CB na produção de prostaciclina
por células endoteliais em cultura
Para analisar a participação do sítio catalítico da subunidade CB, na produção de PGI2,
estimulada por esta enzima, as células endoteliais foram estimuladas com a subunidade CB
enzimaticamente inativa (0.4 µM), através de sua incubação com o brometo de 4bromofenacil, de acordo com o método de SOARES et al., (2001).
A figura 11 mostra que as monocamadas controles (não estimuladas) apresentaram
uma liberação basal de 6-ceto PGF1α de 178.86 ± 44.3 pg/mL, após 6 horas de incubação. Esta
concentração de prostaciclina foi significativamente aumentada após a incubação das células
com a subunidade CB ativa (controle estimulado). Quando as células foram incubadas com a
CB inativa, pelo período de 6 horas, houve uma diminuição significativa da liberação de PGI2,
em relação ao controle estimulado, que foi da ordem de 56%.
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Figura 11. Participação da atividade catalítica da subunidade CB no seu efeito estimulatório sobre a
produção de prostaciclina em células endoteliais em cultura. As monocamadas de células
endoteliais foram incubadas com a subunidade CB (0.4 µM) ou RPMI (controle negativo) ou a
subunidade CB cataliticamente inativada pelo brometo de 4-bromofenacil, (0.4 µM) por 6 horas, a
37 °C e 5% de CO2. A concentração de 6-ceto prostaglandina F1α foi determinada por EIA, como
descrito em Material e Métodos. Cada valor representa a média ± E.P.M. de 3 experimentos
independentes. *p< 0,05 em relação ao controle; #p< 0,05 em relação a subunidade CB (ANOVA).
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4.12 Efeito dos inibidores das COXs na produção de prostaciclina induzida pelo veneno
de Crotalus durissus terrificus em células endoteliais
Para analisar a participação das isoformas da ciclooxigenase (COX-1 e 2) na produção
de PGI2, induzida pelo veneno de Crotalus durissus terrificus, as células endoteliais foram
pré-incubadas (1 hora) com inibidores específicos, ou não, das ciclooxigenases ou com seus
veículos (dados não mostrados) e estimuladas com o VCdt (10 µg/mL) por 6 horas.
A figura 12 mostra que as monocamadas controles (não estimuladas) apresentaram
uma liberação basal de 6-ceto PGF1α de 102.96 ± 9.49 pg/mL, após 6 horas de incubação. Esta
concentração do prostanóide foi significativamente aumentada após a incubação das células
com o veneno bruto (controle estimulado). Quando as células foram pré-incubadas com a
indometacina, inibidor não-seletivo das ciclooxigenases, por 1 hora e estimuladas com o
VCdt, por 6 horas, houve uma diminuição significativa da liberação de PGI2, em torno de
72%, em relação ao controle estimulado. A incubação das células com o VCdt, na presença do
valeril salicilato, inibidor seletivo da COX-1, também causou uma diminuição significativa na
produção de prostaciclina, com percentual de 54%, em relação ao controle estimulado. A
incubação com o etoricoxibe, inibidor seletivo da COX-2, diminuiu significativamente a
produção de PGI2, induzida pelo VCdt, na ordem de 58%, se comparado ao controle
estimulado. O pré-tratamento das CEs, com o Tris/HCl e o DMSO, veículos da indometacina,
valeril salicilato e do etoricoxibe, em condições semelhantes, não afetou a liberação de PGI2,
induzida pelo VCdt (dados não mostrados).
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Figura 12. Efeito dos inibidores das ciclooxigenases na liberação de prostaciclina por células endoteliais em
cultura, induzida pelo VCdt. As monocamadas de células endoteliais foram incubadas com o VCdt
(10 µg/mL) ou RPMI (controle negativo) por 6 horas, a 37 °C e 5% de CO2. A indometacina (10 µM)
ou valeril salicilato (500 µM) ou etoricoxibe (10 µM) ou seus veículos em volumes equivalentes,
foram incubados com as células endoteliais, 1 hora antes da adição do VCdt. A concentração de 6-ceto
prostaglandina F1α foi determinada por EIA, como descrito em Material e Métodos. Cada valor
representa a média ± E.P.M. de 3 experimentos independentes. *p< 0,05 em relação ao controle;
#p<0,05 em relação ao VCdt (ANOVA).
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4.13 Efeito dos inibidores das COXs na produção de prostaciclina induzida pela
subunidade CB em células endoteliais
Para analisar a participação das isoformas das ciclooxigenases (COX-1 e 2) na
produção de PGI2, induzida pela subunidade CB, as células endoteliais foram pré-incubadas
(1 hora) com inibidores específicos ou não, das ciclooxigenases ou com seus veículos (dados
não mostrados) e estimuladas com a subunidade CB (0.4 µM) por 6 horas.
A figura 13 mostra que as monocamadas controles (não estimuladas) apresentaram
uma liberação basal de 6-ceto PGF1α de 102.96 ± 9.49 pg/mL, após 6 horas de incubação. Esta
concentração de prostaciclina foi significativamente aumentada após a incubação das células,
por 6 horas, com a subunidade CB (controle estimulado). Quando as células foram préincubadas com a indometacina, inibidor não-seletivo das ciclooxigenases (1 e 2), 1 hora antes
da estimulação com a subunidade CB, houve uma diminuição significativa da liberação de
PGI2, em torno de 78%, em relação ao controle estimulado. A pré-incubação, das células com
o valeril salicilato, inibidor seletivo da COX-1, também causou uma diminuição significativa
na produção de prostaciclina, induzida pela fosfolipase A2, com percentuais de 42%, em
relação ao controle estimulado. Do mesmo modo, o etoricoxibe, inibidor seletivo da COX-2,
diminuiu significativamente a produção de PGI2, induzida pela fosfolipase A2, em torno de
61%, se comparado ao controle estimulado. O pré-tratamento das CEs, com o Tris/HCl e o
DMSO, veículos da indometacina, valeril salicilato e do etoricoxibe, em condições
semelhantes, não afetou a liberação de PGI2, induzida pela subunidade CB (dados não
mostrados).
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Figura 13. Efeito dos inibidores das ciclooxigenases na liberação de prostaciclina por células endoteliais
em cultura, induzida pela subunidade CB. As monocamadas de células endoteliais foram
incubadas com a subunidade CB (0.4 µM) ou RPMI (controle negativo) por 6 horas, a 37 °C e 5%
de CO2. A indometacina (10 µM) ou valeril salicilato (500 µM) ou etoricoxibe (10 µM) ou seus
veículos, em volumes equivalentes, foram incubados com as células endoteliais, 1 hora antes da
adição de CB. A concentração de 6-ceto prostaglandina F1α foi determinada por EIA, como descrito
em Material e Métodos. Cada valor representa a média ± E.P.M. de 3 experimentos independentes.
*p< 0,05 em relação ao controle; #p<0,05 em relação a subunidade CB (ANOVA).
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4.14 Efeito do VCdt, da CTX e de suas subunidades CB ou CB-inativa e CA na
expressão de COX-1 em células endoteliais em cultura
A expressão da COX-1 foi analisada em células endoteliais em cultura, após 6 horas
da incubação com o VCdt ou a CTX (10 µg/mL) ou CB ou CB-inativa ou CA (0.4 µM) ou
RPMI apenas (controle negativo).
A Figura 14 mostra as bandas imunorreativas para COX-1, obtidas a partir do
precipitado celular após incubação com os agentes em teste. As bandas protéicas
correspondentes à COX-1 foram detectadas tanto em precipitados controles, quanto naqueles
incubados com o veneno e as toxinas. A análise densitométrica demonstrou que a intensidade
das bandas de COX-1 não foram modificadas, significativamente, após a incubação das
células com o veneno ou as toxinas, em relação aos controles, no período de tempo analisado.
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Figura 14. Efeito do VCdt, da CTX e de suas subunidades CB ou CB-inativa e CA na expressão de COX1 em células endoteliais em cultura. As monocamadas de células endoteliais foram incubadas
com o VCdt ou CTX (10 µg/mL) ou CB ou CA ou CB cataliticamente inativada pelo brometo de 4bromofenacil (0.4 μM) ou RPMI (controle negativo) por 6 horas, a 37 °C e 5% de CO2. As células
foram lisadas e analisadas por Western blotting, como descrito em Material e Métodos. (A):
Western blotting com anticorpo monoclonal anti-COX-1 (1:1000) e anticorpo monoclonal anti-βactina (1:1500). (B): Quantificação por densitometria das bandas de COX-1, normalizadas a partir
das bandas de β-actina. Cada valor representa a média ± E.P.M. de 3 experimentos independentes,
realizados em triplicata (ANOVA).
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4.15 Efeito do VCdt, da CTX e de suas subunidades CB ou CB-inativa e CA na
expressão de COX-2 em células endoteliais em cultura
A expressão da COX-2 foi analisada em células endoteliais em cultura, após 6 horas
da incubação com o VCdt ou a CTX (10 µg/mL) ou CB ou CB-inativa ou CA (0.4 µM) ou
RPMI apenas (controle negativo).
A Figura 15 mostra as bandas imunorreativas para COX-2, obtidas a partir do
precipitado celular após incubação com os agentes em teste. As bandas protéicas
correspondentes à COX-2, foram detectadas em todos os precipitados celulares analisados.
Porém, a análise densitométrica demonstra que a intensidade das bandas imunorreativas para
COX-2, reveladas em precipitados incubados com o VCdt e a subunidade CB, foram
significativamente maiores em comparação ao controle ou à CTX ou à CA ou à CB-inativa.
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Figura 15. Efeito do VCdt, da CTX e de suas subunidades CB ou CB-inativa e CA na expressão de COX2 em células endoteliais em cultura. As monocamadas de células endoteliais foram incubadas
com o VCdt ou CTX (10 µg/mL) ou CB ou CA ou CB cataliticamente inativada pelo brometo de 4bromofenacil (0.4 μM) ou RPMI (controle negativo) por 6 horas, a 37 °C e 5% de CO2. As células
foram lisadas e analisadas por Western blotting, como descrito em Material e Métodos. (A):
Western blotting com anticorpo monoclonal anti-COX-2 (1:1500) e anticorpo monoclonal anti-βactina (1:1500). (B): Quantificação por densitometria das bandas de COX-2, normalizadas a partir
das bandas de β-actina. Cada valor representa a média ± E.P.M. de 3 experimentos independentes.
*p< 0,05 em relação ao controle; #p<0,05 em relação a subunidade CB (ANOVA).
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4.16 Efeito do AACOCF3 e do BEL na produção de prostaciclina induzida pelo veneno
de Crotalus durissus terrificus em células endoteliais
Para analisar a participação das cFLA2 e iFLA2 na liberação de prostaciclina, induzida
pelo VCdt , as células endoteliais foram pré-incubadas (1 hora) com inibidores específicos de
fosfolipases A2 intracelulares ou com seus respectivos veículos e estimuladas com o VCdt (10
µg/mL) por 6 horas. As concentrações dos inibidores AACOCF3 (10 µM) e Bel (1 µM),
utilizadas neste estudo, foram baseadas na literatura.
A figura 16 mostra que as monocamadas celulares incubadas com o meio de cultura ou
os inibidores apenas ou seus respectivos veículos (controles não estimulados), apresentaram
uma liberação basal de 6-ceto PGF1α de 103.54 ± 10.2 pg/mL após 6 horas de incubação. Esta
concentração de prostaciclina foi significativamente aumentada após a incubação das células
com o VCdt (controle estimulado). Quando as monocamadas foram pré-incubadas (1 hora)
com o composto AACOCF3, inibidor de FLA2 citosólica ou com BEL, inibidor da FLA2
independente de Ca+, e estimuladas com o VCdt, pelo período de 6 horas, não houve alteração
significativa na produção de PGI2, pelas células endoteliais em cultura, em relação ao controle
estimulado. O pré-tratamento das CEs, com o DMSO, veículo do AACOCF3 e do BEL, em
condições semelhantes, não afetou a liberação de PGI2, induzida pelo VCdt (dados não
mostrados).
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Figura 16. Efeito do AACOCF3 e BEL na produção de prostaciclina por células endoteliais em cultura,
induzida pelo VCdt. As monocamadas de células endoteliais foram incubadas com o VCdt (10
µg/mL) ou RPMI (controle negativo) por 6 horas, a 37 °C e 5% de CO2. O AACOCF3 (10 µM) ou
BEL (1 µM) ou seus veículos, em volumes equivalentes, foram incubados com as células
endoteliais, 1 hora antes da adição do VCdt. A concentração de 6-ceto prostaglandina F1α foi
determinada por EIA, como descrito em Material e Métodos. Cada valor representa a média ±
E.P.M. de 3 experimentos independentes. *p<0,05 em relação ao controle (ANOVA).
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4.17 Efeito do AACOCF3 e do BEL na produção de prostaciclina induzida pela
subunidade CB em células endoteliais

Para analisar a participação das cFLA2 e iFLA2 na liberação de prostaciclina, induzida
pela subunidade CB, as células endoteliais foram pré-incubadas (1 hora) com inibidores
específicos de fosfolipases A2 intracelulares ou com seus respectivos veículos e estimuladas
com a CB (0.4 µM) por 6 horas. As concentrações dos inibidores AACOCF3 (10 µM) e Bel (1
µM), utilizadas neste estudo, foram baseadas na literatura.
A figura 17 mostra que as monocamadas celulares incubadas com o meio de cultura ou
os inibidores apenas ou seus respectivos veículos (controles não estimulados), apresentaram
uma liberação basal de 6-ceto PGF1α de 31.42 ± 2.8 pg/mL após 6 horas de incubação. Esta
concentração de prostaciclina foi significativamente aumentada após a incubação das células
com a subunidade CB (controle estimulado). Quando as monocamadas foram pré-incubadas
(1 hora) com o composto BEL, inibidor da FLA2 independente de Ca+, e estimuladas com CB,
pelo período de 6 horas, não houve alteração significativa da produção de PGI2, em relação ao
controle estimulado. Por outro lado, a incubação, por 6 horas, das células endoteliais com a
subunidade CB, na presença do AACOCF3, inibidor de FLA2 citosólica, resultou em
diminuição significativa da liberação de prostaciclina, em torno de 26%, se comparado ao
controle estimulado. O pré-tratamento das CEs, com o DMSO, veículo do AACOCF3 e do
BEL, em condições semelhantes, não afetou a liberação de PGI2, induzida pela subunidade
CB (dados não mostrados).
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Figura 17. Efeito do AACOCF3 e BEL na produção de prostaciclina por células endoteliais em cultura,
induzida pela subunidade CB. As monocamadas de células endoteliais foram incubadas com a
subunidade CB (0.4 µM) ou RPMI (controle negativo) por 6 horas, a 37 °C e 5% de CO2. O
AACOCF3 (10 µM) ou BEL (1 µM), foram incubados com as células endoteliais, 1 hora antes da
adição de CB. A concentração de 6-ceto prostaglandina F1α foi determinada por EIA, como descrito
em Material e Métodos. Cada valor representa a média ± E.P.M. de 3 experimentos independentes.
*p< 0,05 em relação ao controle; #p<0,05 em relação a subunidade CB (ANOVA).

Discussão______________________________________________________________________ 80

5 DISCUSSÃO
O veneno da serpente Crotalus durissus terrificus e seus componentes desencadeiam
efeitos biológicos importantes que envolvem direta e/ou indiretamente componentes do
sistema circulatório. Contudo, não há estudos específicos na literatura sobre os efeitos do
veneno crotálico ou de suas toxinas em células endoteliais.
No presente estudo avaliamos, inicialmente, os efeitos do veneno de Crotalus durissus
terrificus (VCdt), do seu componente majoritário, a crotoxina (CTX) e suas subunidades,
fosfolipase A2 (CB) e crotapotina (CA), sobre a integridade e a viabilidade de células
endoteliais em cultura. Para tanto, foram realizados estudos preliminares, com o intuito de
estabelecer as condições ideais para a obtenção de monocamadas confluentes de células
endoteliais da linhagem tEnd. Os resultados deste estudo permitiram determinar o número de
células inicial (1x104 células/poço) e o tempo de cultivo (48 horas), adequados para a
obtenção de monocamadas, em microplacas de 96 poços, de modo a mimetizarem o endotélio,
em condições mais próximas ao seu ambiente fisiológico. A confluência de células
endoteliais, em monocamadas, é um aspecto crítico, do ponto de vista funcional, pois as
junções interendoteliais desempenham um papel importante na regulação da permeabilidade e
da integridade vascular. Assim, foi possível definir um protocolo de cultivo padrão, para os
ensaios realizados no presente estudo.
Os efeitos do VCdt sobre o endotélio foram avaliados em função de sua concentração
e do tempo de incubação. Os resultados obtidos mostraram que o veneno afetou a integridade
das monocamadas de células endoteliais, entre a 12ª até a 24ª hora de incubação, apenas na
maior concentração. Estes dados indicam que o veneno é pouco ativo sobre os constituintes
envolvidos na conexão da célula endotelial com os receptores adesivos da matriz extracelular,
se comparado a toxinas de venenos de serpentes do gênero Bothrops, que causam alterações
do endotélio em concentrações e períodos de tempo menores (COLLARES-BUZATO et al.,
2002; TANJONI et al., 2005). Por outro lado, na mesma concentração, o VCdt reduziu a
viabilidade e o metabolismo das células endoteliais, já nas primeiras três horas de incubação,
sendo que estes efeitos perduraram até a 24ª hora. É válido ressaltar que em concentração dez
vezes menor, este veneno também foi citotóxico, porém, em períodos de incubação mais
tardios. Os dados obtidos sugerem que a diminuição do ancoramento do endotélio ao
substrato de adesão, causado pelo VCdt, esteja relacionado, ao menos em parte, à redução da
viabilidade das células endoteliais. Estudos sobre as ações do veneno de cascavéis sulamericanas em parâmetros fisiológicos do endotélio não são encontrados na literatura. Os
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dados disponíveis referem-se, principalmente, às ações do VCdt sobre células renais e
neoplásicas, sobre as quais este veneno exerce efeito tóxico (RUDD et al., 1994;
YAMASAKI et al., 2008). De outra parte, os venenos de serpentes da América Central, do
mesmo gênero, como a Crotalus atrox, não induzem os efeitos neurotóxicos, característicos
do envenenamento por Crotalus durissus terrificus. O veneno daquela espécie contém toxinas
hemorrágicas, com potente atividade proteolítica, que afetam células endoteliais in vitro
(OWNBY et al., 1978), à semelhança dos venenos das serpentes do gênero Bothrops, da
mesma família (KAWANO et al., 2002).
Em seguida, investigou-se a possibilidade da toxina majoritária do veneno de Cdt, a
crotoxina, reproduzir os efeitos do veneno sobre o endotélio, ora evidenciados. Os resultados
obtidos mostraram que a CTX não afetou os parâmetros de viabilidade nem a integridade das
células endoteliais, nas condições experimentais empregadas neste estudo. Desse modo, é
possível sugerir que o complexo CTX não seja responsável pelas ações do VCdt, acima
citadas, no endotélio. Estes dados estão de acordo com o estudo de LOMONTE et al. (1999),
que descreveram que a CTX não exerce efeito tóxico em células endoteliais, mas afeta células
do músculo esquelético. Por outro lado, ARAÚJO et al. (1992) verificaram que esta toxina
induziu a liberação de lactato desidrogenase quando incubada com córtex cerebral de ratos.
Ainda, há evidências do efeito deletério da CTX em linhagens de células tumorais humanas
(RUDD et al., 1994; YAN et al., 2007).
Considerando que a CTX é composta pelas subunidades CB e CA e que as mesmas,
quando dissociadas, exercem efeitos distintos dos observados em sua forma complexada
(KOUYOUMDJIAN et al., 1986; BON et al., 1989; LOMONTE et al., 1989), foram
avaliados, a seguir, os efeitos isolados dessas subunidades, sobre os mesmos parâmetros do
endotélio. Os resultados obtidos demonstraram que a fração CB reduziu os parâmetros de
viabilidade e a integridade das CEs, apenas na maior concentração, à semelhança do veneno
bruto. Entretanto, a subunidade CA não causou efeitos citotóxicos, nem a perda da integridade
das monocamadas celulares, em nenhum dos períodos de tempo ou concentrações estudadas.
Os dados sugerem que a subunidade CB, mas não a CA, contribua para as alterações dos
parâmetros fisiológicos das células endoteliais, causadas pelo veneno de Crotalus durissus
terrificus, na presente condição experimental. O efeito dessa subunidade pode decorrer de sua
ação enzimática, de fosfolipase A2 que, ao hidrolisar fosfolipídios da membrana das células
endoteliais, pode causar alterações em sua estrutura e, conseqüentemente, afetar a sua
viabilidade (KINI e EVANS, 1989).
Em apoio a esta hipótese, a literatura mostra que a subunidade CB, da crotoxina,
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quando isolada, atua de modo inespecífico sobre membranas biológicas, de um modo geral.
Uma vez associada à crotapotina, a subunidade CB é direcionada a reconhecer sítios
específicos de membranas neuronais pós-sinápticas e de células do músculo esquelético, alvos
primários para o efeito neurotóxico e miotóxico, exercido por esta fosfolipase A2
(RADVANYI et al., 1982; BON et al., 1989; MONTECUCCO et al., 2008). Estas
informações podem, adicionalmente, explicar o fato da CTX não ter exercido ações
citotóxicas sobre o endotélio, na presente condição experimental, de forma que o
impedimento da atividade enzimática inespecífica da fração CB, pela crotapotina, preveniu o
desencadeamento dos efeitos tóxicos sobre o endotélio. Ainda, os resultados aqui obtidos
concordam com dados de Lomonte et al. (1999), mostrando que a fração CB, ao contrário da
fração CA ou da CTX, exerce efeito tóxico em células endoteliais.
Os dados do presente estudo, relacionados à proliferação celular, mostraram que, em
concentrações não citotóxicas, nenhum dos agentes estudados foi capaz de alterar a
proliferação das células endoteliais, na presente condição experimental. Diferentemente de
nossos dados, há diversos estudos na literatura que descrevem o efeito inibitório do VCdt e de
seus componentes, sobre a proliferação de diversos tipos celulares (CORIN et al., 1993;
NEWMAN et al., 1993; RUDD et al., 1994; DONATO et al., 1996; RANGEL-SANTOS et
al., 2004). No entanto, estudos futuros, com a utilização de indutores da proliferação celular,
como por exemplo, o fator de crescimento vascular endotelial (VEGF), permitirão avaliar, de
modo mais preciso, a influência do VCdt e de seus componentes sobre a proliferação de
células endoteliais.
Como mencionado, o endotélio é um tecido metabolicamente ativo, com a capacidade
de produzir inúmeras substâncias fisiologicamente ativas. Dentre estas substâncias, está o
óxido nítrico (NO), um gás que se difunde rapidamente através de membranas celulares e atua
como mediador de várias funções fisiológicas, como a vasodilatação (PALMER et al., 1987)
e a neurotransmissão (DOWNEN et al., 1999). Além disso, o óxido nítrico, resultante da
ativação da óxido nítrico sintase induzível (iNOS), pode exercer ação tóxica e promover a
destruição de microorganismos e células tumorais. Quando interage com reativos de oxigênio,
o óxido nítrico forma o ânion peroxinitrito (ONOO−), mais tóxico que os seus precursores
(HIBBS et al., 1988; MAUEL et al., 1991; BECKMAN e KOPPENOL, 1996;
ISCHIROPOULOS et al., 1996; ROHN et al., 1999). Com base nessas informações,
avaliamos a produção de NO, por monocamadas de CEs, na vigência de ação do VCdt, da
CTX e de suas subunidades. Os dados obtidos mostraram que, em concentrações não
citotóxicas, o veneno e as toxinas de Crotalus durissus terrificus, não alteram a produção
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basal de óxido nítrico, pelas células endoteliais em cultura. Ao contrário de nossos dados, o
veneno crotálico induziu aumento da liberação de óxido nítrico, em macrófagos murinos
isolados (SAMPAIO et al., 2001, 2003). Isto sugere que, dependendo do tipo celular
envolvido, a produção de NO, na presença dos componentes do veneno crotálico, é regulada
de modo distinto.
Outro mediador relevante, produzido pelas células endoteliais, é a prostaciclina
(PGI2), o principal metabólito do ácido araquidônico (AA), sintetizado pela via das
ciclooxigenases (COXs) no endotélio. Este mediador exerce um importante papel fisiológico,
por suas ações vasodilatadora e inibitória da agregação plaquetária. Nesse sentido, a
prostaciclina é fundamental para a regulação das propriedades adesivas do endotélio, atuando
de modo a impedir a adesão de células sanguíneas, circulantes, a este tecido (para revisão vide
VANE e BOTTING, 1995; VANE et al., 1990; VANE e CORIN, 2003; SIMMONS et al.,
2004).
Com base nas informações acima, foram avaliados os efeitos do veneno de Crotalus
durissus terrificus, do seu componente majoritário e de suas subunidades, quanto à produção
de prostaciclina, por monocamadas de células endoteliais. Os dados obtidos mostraram que,
em concentração não citotóxica, o VCdt e a subunidade CB, mas não a CTX nem a CA,
causaram aumento da liberação de PGI2, na 6ª hora de incubação. Esta é a primeira
demonstração da produção de PGI2, induzida por um veneno crotálico, em células endoteliais.
O efeito estimulatório de outros venenos viperídicos, do gênero Bothrops, sobre a produção
de PGI2, foi demonstrado anteriormente (MODESTO et al., 2005; SCHATTNER et al.,
2005). O reflexo do aumento da produção de PGI2, ora evidenciado, no envenenamento por
Crotalus durissus terrificus, não foi esclarecido. Porém, uma vez que o VCdt, por exacerbar o
consumo de fibrinogênio, leva à incoagulabilidade sangüínea e que a prostaciclina inibe a
agregação plaquetária, é possível sugerir que o aumento da liberação deste mediador favoreça
o estado de incoagulabilidade, verificado no envenenamento por esta serpente. De outra parte,
a ativação autócrina dos receptores PPARs pela prostaciclina, produzida pelas células
endoteliais, pode levar à uma regulação negativa dos fatores de transcrição, envolvidos na
expressão gênica de fatores inflamatórios, como no caso da iNOS (MORAES et al., 2005).
Este fato poderia explicar a ausência de efeitos do veneno e da subunidade CB na produção de
óxido nítrico, verificada em células endoteliais na presente condição experimental. Em apoio
aos dados obtidos com a subunidade CB, a literatura mostra que uma sFLA2, isolada do
veneno da serpente Crotalus atrox, é capaz de induzir a síntese de PGI2 em células endoteliais
(HOULISTON e WHEELER-JONES, 2001).
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A literatura mostra que as ações de muitas sFLA2s de venenos podem ser
desencadeadas por mecanismos independentes de suas atividades enzimáticas específicas
(KINI e EVANS, 1989). Outras regiões estruturais dessas enzimas podem ligar-se a aceptores
de membrana das células alvo e desencadearem os efeitos farmacológicos ou tóxicos,
característicos de cada fosfolipase A2 (LOMONTE et al., 2003). No caso da CB, a atividade
enzimática parece ser fundamental para seus efeitos neurotóxicos e miotóxicos (MARLAS e
BON, 1982; GOPALAKRISHNAKONE et al., 1984; BON et al., 1989). Foi demonstrado,
inclusive, que as diferentes regiões que compõem seu sítio catalítico estão envolvidas, de
modo distinto, nos efeitos exercidos por esta enzima. Por exemplo, modificações do resíduo
de histidina, presente no sítio catalítico da subunidade CB, diminuíram suas atividades
miotóxica e anticoagulante; o resíduo de lisina, por sua vez, mostrou-se importante para os
efeitos bactericida e edematogênico (SOARES et al., 2001). Por outro lado, há evidências de
que sítios específicos da região C-terminal da sua estrutura, também são importantes para as
suas ações farmacológicas (CURIN-SERBEC et al., 1994; GUTIÉRREZ et al., 2008).
Provavelmente, alguns efeitos farmacológicos devem-se a combinações de ambos os
mecanismos, enzimático e não enzimático (KINI e EVANS, 1995). Neste contexto, com o
intuito detalhar os efeitos da subunidade CB na produção de prostaciclina, foi avaliada a
participação da sua atividade catalítica neste evento. Para tanto, a subunidade CB teve sua
atividade enzimática inativada pelo brometo de 4-bromofenacil. Nesta condição, a subunidade
fosfolipásica da CTX não induziu aumento dos níveis de prostaciclina, produzida pelas
células endoteliais, evidenciando, assim, que a atividade catalítica da subunidade CB é
essencial para este efeito.
Como mencionado na introdução, o ácido araquidônico, gerado a partir da hidrólise de
fosfolipídeos de membrana celular pelas fosfolipases A2, é prontamente metabolizado por
diferentes complexos enzimáticos, que incluem as ciclooxigenases (COXs). A metabolização
do AA por este sistema, leva à produção das prostaglandinas via ação de enzimas sintases. A
COX-1 e -2 apresentam similaridades quanto aos mecanismos catalíticos e cinéticos
(BAKHLE, 1999; SMITH et al., 2000). Porém, duas diferenças entre essas isoenzimas
determinam importantes conseqüências biológicas e farmacológicas: i) o sítio ativo da COX-2
é maior e possui maior plasticidade que o da COX-1; esta diferença pode ser explorada para o
desenvolvimento de inibidores específicos para a COX-2. ii) somente a COX-1 exibe um
alosterismo negativo para baixas concentrações de AA; esta diferença confere maior
eficiência para a COX-2, no processamento enzimático do ácido araquidônico recém-liberado.
A localização intracelular é outra diferença importante entre essas isoformas: ambas estão
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presentes na membrana de retículo endoplasmático, mas a COX-2, também é encontrada, em
altas concentrações, na membrana nuclear (OTTO e SMITH, 1994; MORITA et al., 1995;
SMITH et al., 2000).
Com base nas informações acima, o próximo passo foi avaliar o efeito de inibidores
das ciclooxigenases, na produção de prostaciclina induzida pela subunidade CB e também
pelo VCdt, em células endoteliais. Os resultados demonstram que a indometacina (inibidor
não seletivo das COXs), o valeril salicilato (inibidor seletivo da COX-1) e o etoricoxibe
(inibidor seletivo da COX-2), diminuíram a produção de prostaciclina induzida pelo veneno e
pela subunidade CB, evidenciando, assim, a participação de ambas as isoformas das COXs na
produção deste prostanóide. Portanto, é possível sugerir que o VCdt e a subunidade CB
favoreçam tanto a atividade da isoforma constitutiva (COX-1) quanto da induzível (COX-2),
pelo aumento da oferta do substrato ácido araquidônico. Curiosamente, no caso da CB, o
efeito do inibidor da COX-2 (etoricoxibe) foi significativamente maior do que o causado pelo
inibidor da COX-1 (valeril salicilato), indicando que a atividade da COX-2 é mais importante
para o efeito exercido. Contudo, uma vez que a COX-2 possui maior capacidade de
assimilação de substrato que a COX-1 (OTTO e SMITH 1995) e que a subunidade CB, por
apresentar alta atividade enzimática, deve fornecer grandes quantidades de ácido
araquidônico, a preponderância da COX-2, para produção de PGI2, era esperada. Assim, é
provável que o veneno bruto e a subunidade CB ativem mecanismos intracelulares distintos,
para ocasionar o mesmo efeito em células endoteliais, na presente condição experimental.
A partir dos dados obtidos com as intervenções farmacológicas, investigou-se o efeito
do veneno e das toxinas crotálicas, quanto à expressão protéica das ciclooxigenases pelo
endotélio. Os resultados demonstraram que apenas o VCdt e a subunidade CB, mas não a
CTX nem a subunidade CA, induziram aumento da expressão protéica de COX-2. Por outro
lado, os níveis protéicos de COX-1 não foram alterados pelo veneno ou as toxinas
isoladamente. Estes dados reforçam àqueles obtidos com os inibidores e indicam que a
expressão protéica de COX-2, induzida pelo VCdt e a CB, deve contribuir significativamente
para o aumento da síntese de prostaciclina. Adicionalmente, foi verificado que a atividade
catalítica da subunidade CB é essencial para o efeito desencadeado, uma vez que a CB inativa
não induziu aumento da expressão de COX-2, na presente condição experimental.
A existência de uma interação funcional entre fosfolipases A2 secretadas e
intracelulares (cFLA2 e iFLA2), através de feedback positivo, na resposta celular a diversos
mediadores e agentes inflamatórios, está bem descrita (THOMMENSEN et al., 1998;
ANTHONSEN et al., 2001; CHAKRABORTI, 2003; BALSINDE et al., 1998). Portanto,
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avaliou-se a participação das FLA2 intracelulares nos efeitos estimulatórios da subunidade CB
e do VCdt, na produção de PGI2, a partir da intervenções farmacológicas com os compostos
AACOCF3 (inibidor da FLA2 citosólica) e BEL (inibidor da FLA2 independente de Ca+). Os
dados obtidos mostram que o AACOCF3 ou o BEL não alteraram a produção de PGI2,
induzida

pelo

veneno

bruto.

Por

outro

lado,

o

composto

AACOCF3

reduziu

significativamente a produção de PGI2, estimulada pela subunidade CB, sendo que o BEL não
modificou este parâmetro. Este resultado sugere que a FLA2 citosólica é relevante para a
produção da prostaciclina, induzida pela subunidade CB, em células endoteliais. Os dados
indicam ainda, a capacidade de uma FLA2 secretada de veneno de serpente em ativar uma
FLA2 citosólica de mamífero. Estes resultados estão de acordo com a literatura, pois
demonstra que as cFLA2s, especialmente a cFLA2α, do grupo IV e as sFLA2s dos grupos IIA,
IID, V e X, são as principais isoformas envolvidas na liberação de AA e formação de
prostaglandinas, em resposta a estímulos exógenos (MURAKAMI et al., 1998; 2000;
SHINOHARA et al., 1999). Além disso, foi demonstrado que FLA2s secretadas induzem a
fosforilação de FLA2s citosólicas para aumento da síntese de prostaciclina em células
endoteliais. Este evento ocorreu via ativação das MAPK (Mitogen-activated Protein Kinase)
p42/44 e p38 (HOULISTON e WHEELER-JONES, 2001). Contudo, os mecanismos de
sinalização intracelulares, envolvidos na ativação da FLA2 citosólica, pela subunidade CB,
necessita de estudos mais detalhados. A atividade da iFLA2, por outro lado, tem sido
relacionada, principalmente, ao fornecimento de AA para a remodelagem e manutenção de
membranas celulares (MURAKAMI et al., 1998; 2000; BALSINDE et al., 1995). Portanto, a
ausência de efeito do composto BEL, sobre os parâmetros ora avaliados, tem subsídios.
Atualmente, a pesquisa clínica, envolvida na terapêutica de doenças vasculares
periféricas, está voltada para o desenvolvimento de análogos da PGI2, dada à instabilidade
química desse prostanóide (SZCZEKLIK et al., 1981; VANE e CORIN, 2003). Dessa forma,
a observação de que a CB estimula a produção deste mediador, sem ocasionar efeitos tóxicos
sobre as CEs, sugere que esta fosfolipase A2 possa ser utilizada, futuramente, como protótipo
para desenvolvimento de novos fármacos com propriedades estimulatórias para síntese deste
prostanóide.
Em conjunto, os dados obtidos neste estudo demonstram que o veneno de Crotalus
durissus terrificus afetou parâmetros de viabilidade e a integridade de células endoteliais em
cultura, de modo tempo-dependente e apenas na maior concentração, sugerindo sua baixa
toxicicidade sobre as células endoteliais. A subunidade CB, mas não a CTX nem a
crotapotina, reproduziu os efeitos causados pelo VCdt. Em concentrações não citotóxicas,
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tanto o veneno quanto as toxinas não alteraram a proliferação celular ou a produção basal de
óxido nítrico pelas células endoteliais em cultura. Por outro lado, nestas mesmas condições, o
VCdt e a subunidade CB, mas não a CTX nem a CA, causaram aumento significativo da
produção de prostaciclina, via COX-1 e COX-2, sendo que a expressão protéica da isoforma
COX-2 foi induzida por estes agentes. Além disso, foi demonstrado que a fosfolipase
citosólica é relevante para o aumento da produção de prostaciclina, induzido pela CB, sendo
que a atividade catalítica desta subunidade é essencial para estes efeitos. Estes dados sugerem
que a subunidade fosfolipásica, isoladamente, possa contribuir para os efeitos do veneno total
no endotélio. Nesse sentido, se houver alguma fração desta enzima na sua forma livre, no
veneno total, sugere-se que ela seja responsável ou contribua, de modo significativo, para os
efeitos do veneno de Crotalus durissus terrificus no endotélio.
Os dados aqui apresentados são inéditos ao demonstrarem e compararem algumas
atividades do veneno de Crotalus durissus terrificus e de suas toxinas em células endoteliais.
Além disso, estes dados permitem o melhor conhecimento dos mecanismos de ação de uma
sFLA2 de veneno da família Viperidae do grupo IIA. Em última análise, o detalhamento das
ações das toxinas crotálicas, no tecido endotelial, evidenciou que a subunidade CB tem
potencial para constituir uma ferramenta útil para o estudo de mecanismos e funções celulares
específicas e/ou um protótipo para o desenvolvimento de novos agentes terapêuticos
aplicáveis em doenças vasculares e/ou inflamatórias.
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6 CONCLUSÕES

O veneno de Crotalus durissus terrificus e a subunidade CB, mas não a CTX nem a
subunidade CA, afetam a viabilidade, o metabolismo e a integridade das
monocamadas de células endoteliais em cultura, apenas na maior concentração;
1

Em concentrações não citotóxicas, o VCdt, a CTX e as subunidades CA e CB não
alteram a proliferação ou a produção basal de óxido nítrico pelas células
endoteliais;
2

Em concentrações não citotóxicas, o VCdt e a subunidade CB, mas não a CTX nem
a subunidade CA, induzem aumento da produção de prostaciclina pelas células
endoteliais;
3

4

As vias enzimáticas das COX-1 e COX-2 participam da produção de prostaciclina,
induzida pelo VCdt e a subunidade CB em células endoteliais;

5

O VCdt e a subunidade CB, mas não a CTX nem a subunidade CA, induzem a
expressão protéica de COX-2 pelas células endoteliais;

A atividade catalítica da subunidade CB é importante para seu o efeito
estimulatório da produção de prostaciclina e na expressão de COX-2, em células
endoteliais;
6

7

As fosfolipases A2 citosólicas e independentes de cálcio não contribuem para o efeito
estimulatório do VCdt sobre a produção de prostaciclina por células endotelais;

A fosfolipase A2 citosólica, mas não a independente de cálcio, contribui para o efeito
estimulatório da subunidade CB sobre a produção de prostaciclina por células
endoteliais.
8
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