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RESUMO
LIMA, S. A. Estudo dos efeitos das serinoproteinases PA-BJ e Giroxina isoladas de
venenos de serpentes em cultura de células endoteliais. 2010. 80 f. Dissertação (Mestrado
em Biotecnologia) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo,
2010.
O envenenamento causado pelas serpentes da família Viperidae é caracterizado por
distúrbios graves da coagulação sanguínea, com subsequente comprometimento do endotélio.
Dentre os componentes desses venenos, as serinoproteinases são as principais enzimas
envolvidas nas alterações da hemostasia, decorrentes do envenenamento. Entretanto, seus
efeitos no endotélio ainda não são conhecidos. A partir dos venenos das serpentes Bothrops
jararaca e Crotalus durissus terrificus foram isoladas as serinoproteinases PA-BJ e giroxina,
respectivamente. A PA-BJ induz agregação plaquetária, por meio da ativação de receptores
PAR-1 e -4 (proteinase activated receptor-1 and -4), que são também ativados pela trombina.
A giroxina, além de sua ação no sistema nervoso central, possui atividade coagulante sobre o
fibrinogênio, à semelhança da trombina. Assim, os objetivos deste estudo foram avaliar os
efeitos da PA-BJ e da giroxina sobre células endoteliais (CEs), em cultura, quanto à: a)
viabilidade celular, b) integridade das monocamadas, c) liberação de prostaciclina (PGI2) e o
mecanismo envolvido neste efeito. Os resultados obtidos demonstram que a PA-BJ e a
giroxina, não alteram a viabilidade nem a integridade das monocamadas de CEs, nas
concentrações e períodos de incubação avaliados. No entanto, estas serinoproteinases
induziram, na maior concentração, a liberação de PGI2, após 24 h de incubação. A trombina,
utilizada como controle positivo deste estudo, causou o mesmo efeito. O pré-tratamento das
monocamadas de CEs com inibidores seletivos e não seletivos das ciclooxigenase-1 e -2
(COX-1 e -2), reduziu a liberação de PGI2 induzida tanto pela PA-BJ quanto pela giroxina ou
a trombina, em relação aos respectivos controles. Por outro lado, a incubação das CEs com a
PA-BJ ou a giroxina não afetou a expressão protéica da COX-1 nem da COX-2 pelas CEs.
Adicionalmente, o pré-tratamento das células com um antagonista do receptor PAR-1 e a
inibição da atividade catalítica das serinoproteinases, não afetaram a liberação de PGI2, no
endotélio, induzida pelas serinoproteinases em estudo. Em conclusão, os resultados obtidos
demonstraram que as serinoproteinases PA-BJ e giroxina induziram a liberação de PGI2 por
estas células e este efeito mostrou-se dependente, ao menos em parte, da ativação dos
sistemas enzimáticos da COX-1 e COX-2. E esse efeito independe da ativação de receptores
PAR-1 e da atividade catalítica dessas serinoproteinases.

Palavras-chave: Serinoproteinases; PA-BJ; Giroxina; Prostaciclina; Ciclooxigenases; Células
endoteliais.

ABSTRACT
LIMA, S. A. Studies on the effects of the serine proteinases PA-BJ and gyroxin, isolated
from snake venoms, on endothelial cells in culture. 2010. 80 p. Dissertação (Mestrado em
Biotecnologia) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo,
2010.
The disturbances in blood clotting are among the most dramatic effects of
envenomation by viperid snakes. Venom serine proteinases are involved in proteolytic events,
causing disturbances on haemostasis observed upon envenomation. However, their effects on
endothelial cells (ECs) are still unknown. PA-BJ and gyroxin are serine proteinases isolated
from Bothrops jararaca and Crotalus durissus terrificus snake venoms, respectively. PA-BJ
induces platelet aggregation mediated by proteinase activated receptors -1 and -4 (PAR -1 and
-4), which are also activated by thrombin. Gyroxin, in turn, acts on central nervous system,
and produces clotting on fibrinogen. In this study, the effects of PA-BJ and gyroxin on
endothelial cells in culture were investigated, evaluating: a) ECs viability and monolayers
integrity; b) release of prostacyclin (PGI2) and the mechanism involved in this effect. PA-BJ
and gyroxin, at the highest concentration, neither affected the integrity of monolayers nor
modified ECs viability in the tested periods of incubation. In contrast, at the highest
concentration, these serine proteinases increased the release of prostacyclin from ECs. This
effect was inhibited by both non-selective and selective COX-1 and COX-2 inhibitors.
Moreover, these toxins did not up-regulated the protein expression of COX-1 and -2.
Inhibition of the catalytic activity of PA-BJ and gyroxin or pre-incubation of ECs with PAR-1
antagonist did not abrogate the ability of these toxins to induced PGI2 release. These findings
provide evidence that PA-BJ and gyroxin are able to stimulate production of prostacyclin by
ECs by a mechanism dependent on stimulation of COX-1 and COX-2 enzyme activity.
Moreover, the enzyme activity of these serine proteinases and the PAR-1 receptor do not
contribute for this effect on the endothelium.

Keywords: Serine proteinase; PA-BJ; Gyroxin; Prostacyclin; Cyclooxygenases; Endothelial
cells.
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Introdução
1 INTRODUÇÃO

Os venenos de serpentes têm grande importância na clínica médica e na pesquisa
científica, uma vez que os acidentes ofídicos são, ainda, freqüentes e graves, particularmente
nas regiões tropicais do mundo (CHIPPAUX e GOYFFON, 1998).
A fauna ofídica de interesse médico no Brasil está representada por duas famílias: a)
Viperidae, à qual pertencem os gêneros Bothrops, Crotalus e Lachesis e b) Elapidae,
representada pelo gênero Micrurus (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004).
As serpentes responsáveis pelo maior número de acidentes ofídicos no Brasil
pertencem ao gênero Bothrops (HOGE e ROMANO-HOGE, 1978), enquanto os acidentes
causados pelas serpentes do gênero Crotalus apresentam o maior índice de letalidade (1,87%)
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1999).
O quadro fisiopatológico do envenenamento, causado por serpentes do gênero
Bothrops, é caracterizado por reações locais imediatas e efeitos sistêmicos. As ações locais
são caracterizadas por lesões hemorrágicas, necrose do tecido epitelial e muscular e resposta
inflamatória marcante (ROSENFELD, 1971; GUTIÉRREZ e LOMONTE, 1989; TEIXEIRA,
et al., 1994). Os efeitos sistêmicos envolvem alterações da coagulação sangüínea e do sistema
cardiovascular, que podem levar ao choque hipovolêmico e à insuficiência renal aguda, em
casos mais graves (AMARAL et al., 1985; OTERO et al., 2002). Por outro lado, o quadro
clínico do envenenamento por serpentes do gênero Crotalus 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). Ainda, este
veneno apresenta três atividades de importância clínica: neurotóxica, miotóxica e coagulante
(ROSENFELD, 1971).
Os venenos de serpente, em particular da família Viperidae, são constituídos por
misturas complexas de substâncias de natureza protéica e não protéica, com estruturas e
atividades biológicas diversas. Parte das proteínas são enzimas, como as fosfolipases A2, as
metaloproteinases e as serinoproteinases, enquanto outras não possuem atividade enzimática,
como as desintegrinas e lectinas do tipo C (BRAUD et al., 2000).
Os distúrbios da coagulação estão entre os efeitos mais graves do envenenamento
causado pelas serpentes da família Viperidae (KAMIGUTI et al., 1986; DEMPFLE et al.,
1990; SANO-MARTINS e SANTORO, 2003). Dentre os componentes desses venenos, as
metaloproteinases e serinoproteinases são as principais enzimas envolvidas em eventos
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relacionados aos distúrbios na hemostasia, decorrentes do envenenamento (para revisões vide
BJARNASON e FOX, 1988/89; SERRANO e MAROUN, 2005).
As serinoproteinases são enzimas proteolíticas que dependem de um resíduo de serina
para a sua atividade catalítica (MATHEWS et al., 2000). Estas enzimas são amplamente
distribuídas na natureza e estão presentes em células procarióticas e eucarióticas (VOET et
al., 2002). As serinoproteinases incluem exopeptidases, endopeptidases, oligopeptidases e
ômega peptidases (BARRETT et al., 1998).
Com base nas estruturas tridimensionais, as várias famílias de serinoproteinases foram
agrupadas em sete clãs: SA, SB, SC, SE, SF, SH e TA, que podem ter ancestrais comuns. O
sítio catalítico das enzimas do clã SA, ao qual pertencem as serinoproteinases de venenos de
serpentes, é formado por três resíduos de aminoácidos: histidina, aspartato e serina. A
orientação espacial destes resíduos é bastante conservada entre os membros dessas famílias. A
estrutura terciária do clã SA consiste, principalmente, de pregas beta e é composta por dois
domínios, entre os quais o sítio catalítico está localizado (BARRETT et al., 1998).
As serinoproteinases de mamíferos, pertencentes a este clã - clã SA - são numerosas e
constituem uma grande família. Algumas delas, como a tripsina, têm função digestiva e outras
desempenham um papel biológico mais específico, como fatores reguladores que ativam
proteoliticamente, zimógenos atuantes na cascata de coagulação sanguínea (DAVIE et al.,
1991). As serinoproteinases também atuam na regulação do sistema complemento (ARLAUD
et al., 1998) e na função celular, como moléculas sinalizadoras de receptores ativados por
proteinases (PARs) (DERY et al., 1998). Apesar da similaridade de suas estruturas
tridimensionais, as serinoproteinases pró-coagulantes (trombina, fator Xa, fator IXa e fator
VIIa), a anticoagulante (proteína C) e as enzimas fibrinolíticas, diferem quanto à
especificidade pelo substrato e suscetibilidade a inibidores (PERONA e CRAIK, 1997).
Como mencionado acima, o mecanismo pelo qual as serinoproteinases regulam a
função celular, envolve a ativação de receptores PAR. Estes receptores fazem parte de uma
família de receptores acoplados à proteína G, constituídos por sete domínios transmembrana.
Tais receptores são ativados por um mecanismo singular, que necessita de proteinases para
efetuar uma clivagem proteolítica de sua região N-terminal, no domínio extracelular, expondo
um novo N-terminal que liga-se ao receptor, ativando-o, como mostra a figura 1. Até o
presente foram identificados quatro subtipos de receptores PAR, denominados de PAR-1 a -4,
que exibem distribuição, expressão e seletividade por serinoproteinases tecido-específicas. Os
receptores PAR-1, -3 e -4 são alvos para a trombina, tripsina ou catepsina G, enquanto o
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PAR-2 é ativado por tripsina, triptase de mastócitos, fator Xa, acrosina, gingipaína e
serinoproteinases neuronais (para revisão vide STEINHOFF et al., 2005).

Figura 1. Mecanismo de ativação de receptor PAR-1 por serinoproteinases, modificado a partir de WHEELERJONES (2008).

As serinoproteinases de venenos (SPVs) pertencem à família S1 do clã SA (HALFON
e CRAIK, 1998). Apesar do alto grau de identidade na seqüência de aminoácidos, as SPVs
diferem entre si quanto à especificidade sobre os substratos. Estas enzimas atuam
especificamente em componentes envolvidos na coagulação, fibrinólise e agregação
plaquetária ou causando degradação proteolítica, acarretando desequilíbrio no sistema
hemostático das presas (SEEGERS e OUYANG, 1979; MARKLAND, 1997; PIRKLE, 1998).
As SPVs não são letais, mas contribuem para este efeito quando associadas a outras proteínas
do veneno (MARKLAND, 1997; para revisão vide KINI e EVANS, 1990).
As SPVs apresentam um mecanismo catalítico comum, que inclui um resíduo de
serina extremamente reativo, importante para a formação de um complexo transitório acilenzima, que é estabilizado pela presença dos resíduos de histidina e de aspartato, no interior
do sítio ativo (BARRETT e RAWLINGS, 1995). Por isto, as SPVs são sensíveis a reagentes
que modificam o resíduo de serina, como o fluoreto de fenilmetilsulfonila (PMSF) e
diisopropilfluorfosfato (DFP). A maioria dessas proteinases são glicoproteínas contendo um
número variável de sítios N- ou O-glicosilados, em posições sequênciais, que diferem entre as
SPVs (ITOH et al., 1987; PARRY et al., 1998).
As atividades das serinoproteinases de venenos variam entre as espécies de serpentes.
Algumas possuem atividades fibrinolíticas e fibrinogenolíticas, porém, a maioria delas exibe
apenas esta última. A atividade fibrinogenolítica libera, preferencialmente, o fibrinopeptídeo
A ou B ou ambos e promove a formação de coágulos de fibrina. Em mamíferos para exercer
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este efeito, a trombina importante na cascata de coagulação, atua sobre fibrinogênio por meio
de dois diferentes sítios hidrofóbicos de reconhecimento (STUBBS e BODE, 1993). Assim,
por possuírem atividade coagulante, como a trombina, as SPVs são conhecidas como enzimas
trombina-símile (STOKER et al., 1982; MARKLAND, 1998; PIRKLE, 1998). Porém, em
contraste com a trombina, que é multifuncional, as SPVs apresentam apenas uma das
atividades da trombina, ou seja, podem atuar de forma específica pela clivagem do
fibrinogênio ou pela ativação do fator V ou pela ativação da proteína C ou como potentes
agentes agregantes de plaquetas. Algumas destas enzimas têm sido utilizadas como agentes
desfibrinantes, em várias condições clínicas (para revisão vide SERRANO e MAROUN,
2005). Nesse sentido, foi demonstrado que as serinoproteinases de mamíferos, trombina,
tripsina, triptase e elastase, são indutores potentes da secreção de interleucina-6 (IL-6) por
monócitos e este efeito foi relacionado à ativação de receptores PAR. A estimulação da
liberação desta citocina, pelas serinoproteinases, sugere o seu envolvimento em patogenias de
natureza inflamatória em humanos (LI et al., 2006). Adicionalmente, foi demonstrado que
serinoproteinases ativadoras de PAR-1, PAR-2 e PAR-4 induziram a liberação de
prostaglandina

E2

e

o

relaxamento

da

musculatura

lisa

em

traquéia

murina,

concomitantemente (LAN, et al., 2001).
A literatura mostra que além da regulação da hemostasia e trombose, a trombina
exerce ações biológicas importantes, que são independentes de sua função trombogênica,
como a regulação da resposta inflamatória e a proliferação do músculo liso vascular e de
células endoteliais (CEs) (MCNAMARA et al., 1993; HERBERT et al., 1994). A trombina,
ao ativar receptores PAR-1 de CEs, induz a secreção do fator de von Willebrand, a síntese de
IL-8 e a expressão de moléculas de adesão (WHEELER-JONES et al., 1996; LUDEMAN et
al., 2005). Adicionalmente, foi demonstrado que a ativação dos receptores PAR-1 por esta
serinoproteinase, em CEs em cultura causou a liberação prolongada de prostaciclina (PGI2), o
principal metabólito do ácido araquidônico (AA), gerado pelo endotélio e aumento da
expressão da ciclooxigenase-2 (COX-2), enzima envolvida na produção de eicosanóides
(HOULISTON et al., 2002; SYEDA et al., 2006; para revisão vide WHEELER-JONES
2008). Neste contexto, cabe ressaltar que a PGI2 tem papel relevante na fisiologia vascular,
por suas ações vasodilatadora e inibidora da agregação plaquetária. Em caso de disfunção,
este prostanóide exerce efeitos inflamatórios (para revisão vide SIMMONS et al., 2004).
De outra parte, a literatura apresenta evidências de que os venenos de serpentes da
família Viperidae, particularmente do gênero Bothrops, causam alterações no epitélio vascular
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e afetam parâmetros funcionais e morfológicos de CEs em cultura (OWNBY et al., 1978;
OWNBY, 1990; ARAKI et al., 1993; LOMONTE et al., 1994; BARRAVIERA, 1994).
O veneno da serpente Bothrops jararaca, a mais importante da América do Sul, do
ponto de vista médico, contém um alto teor de serinoproteinases. Até o presente foram
isoladas pelo menos seis serinoproteinases do veneno desta serpente, que são: i) a botrombina,
ii) a Bothrops proteinase A (BPA), iii) a KN-BJ 1, iv) a KN-BJ 2, v) a TL-BJ e vi) a PA-BJ
(NISHIDA et al., 1994; MANDELBAUM e HENRIQUES, 1964; SERRANO et al., 1998;
SERRANO et al., 2000; SERRANO et al., 1995). Embora as serinoproteinases do veneno de
B. jararaca tenham especificidades distintas pelos substratos, elas apresentam uma grande
identidade na seqüência de aminoácidos, que varia entre 50 a 80%. A tríade catalítica HisAsp-Ser e os resíduos de cisteína, envolvidos em pontes dissulfeto intramoleculares são
rigidamente conservados (SAGUCHI et al., 2005).
A PA-BJ, de interesse neste estudo, é uma glicoproteína básica, com ponto isoelétrico
acima de 9,0, sem atividade coagulante sobre o fibrinogênio. Esta enzima possui massa
molecular estimada em 30 kDa, sendo composta de 232 resíduos de aminoácidos e contém
um sítio N- e outro O- glicosilado nos resíduos Asn 20 e Ser 23 (SERRANO et al., 1995).
Do ponto de vista das ações biológicas, a PA-BJ tem atividade agregante sobre plasma
rico em plaquetas e suspensões de plaquetas lavadas, indicando uma ação que independe de
fibrinogênio exógeno, à semelhança da trombina. Ainda, de acordo com Serrano e Maroun
(2005), a PA-BJ assemelha-se em muitos aspectos à trombocitina, uma serinoproteinase
isolada de B. atrox (KIRBY et al., 1979) e à MSP1, uma serinoproteinase isolada de B.
moojeni (SERRANO et al., 1993). O efeito da PA-BJ em plaquetas depende da integridade do
sítio catalítico e é mediado por receptores PAR-1 e PAR-4, que também estão envolvidos, no
efeito da trombina, este efeito da ação da PA-BJ em receptores PAR-1 e PAR-4, foi
demonstrado por SANTOS et al., (2000) utilizando receptor PAR-1 recombinante e PAR -4
transfectado em fibroblastos. Ainda, esta serinoproteinase induz a mobilização de cálcio em
plaquetas e dessensibiliza estas células às ações da trombina e ao peptídeo SFLLRN, agonista
de receptores PAR-1 (SANTOS et al., 2000; SAGUCHI et al., 2005). Apesar da afinidade da
PA-BJ pelos receptores PAR (SANTOS et al., 2000), que são expressos em vários tipos
celulares e estão envolvidos na regulação de diversas funções celulares (para revisão vide
STEINHOFF et al., 2005), não existem estudos na literatura relacionados às atividades
biológicas desta serinoproteinase, relacionadas à ativação de receptores PAR em outros tipos
celulares, que não plaquetas, justificando estudos a este respeito.
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No caso do veneno da serpente Crotalus durissus terrificus, até o presente, foram
isoladas duas serinoproteinases trombina-símiles; uma delas causa incoagulabilidade
sanguínea resultante do consumo de fibrinogênio (AZEVEDO-MARQUES et al., 2003) e a
outra é a giroxina (BARRIO, 1961). Esta última, apresenta massa molecular que varia entre
33 e 35 (SEKI et al., 1980).
Do ponto de vista das ações biológicas, a giroxina é um componente tóxico, não-letal,
do veneno crotálico, que age sobre o sistema nervoso central, causando a síndrome da lesão
labiríntica em camundongos, caracterizada por movimentos circulatórios do corpo, ao longo
do eixo longitudinal. Além disso, esta toxina possui ação coagulante sobre o fibrinogênio em
plasma de mamíferos, à semelhança da trombina (SEKI et al., 1980). No entanto, da mesma
forma que para a PA-BJ, não há relatos na literatura sobre as ações desta toxina em células
endoteliais.
Pelo exposto acima e considerando que a PA-BJ e a giroxina apresentam similaridade
de ação pró-coagulante com a trombina, torna-se relevante investigar as ações destas
serinoproteinases de veneno sobre o endotélio.

1.1 Considerações gerais sobre o endotélio

O endotélio vascular é constituído por uma camada de células - células endoteliais 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 importante na regulação da permeabilidade vascular e extravasamento de
leucócitos. Do ponto de vista funcional, estas interações são classificadas em junções
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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. Esta camada comporta-se como uma barreira que impede a passagem de elementos
figurados do sangue, complexos imunes e de várias outras macromoléculas e atua como
suporte da CE, contribuindo para a estabilidade estrutural do endotélio e manutenção da luz
vascular. Além disso, a interação das CEs com os componentes da membrana basal modula a
diferenciação destas células durante a embriogênese e regula a sua polaridade (SIMIONESCU
e SIMIONESCU, 1988). A superfície luminal das CEs 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
uma outra superfície, móvel, que contém proteínas plasmáticas, adsorvidas à membrana
celular (SIMIONESCU e SIMIONESCU, 1991).
O endotélio, além de sua função como membrana semipermeável, é um tecido
metabolicamente ativo, por sua capacidade de sintetizar e secretar inúmeras substâncias
exercendo 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 de
substâncias anticoagulantes como a 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) e 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., 1991; CIRINO,
1998; YANAGISAWA et al., 1988, para revisões vide LOESCH, 2005; THUILLEZ e
RICHARD, 2005). Por outro lado, as 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
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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). Ainda, entre os receptores que são expressos pelas CEs, estão os quatro
subtipos de receptores PARs (para revisão vide WHEELER-JONES, 2008).
Pelo exposto, verifica-se que o endotélio é um tecido metabolicamente ativo e as
alterações causadas no mesmo podem ter repercussões importantes no sistema vascular. Além
disso, as CEs, por sua localização estratégica, devem constituir um alvo importante para as
ações de venenos e toxinas. Desse modo, o estudo das ações das serinoproteinases desses
venenos, PA-BJ e giroxina, revestem-se de importância.

1.2 Considerações gerais sobre os prostanóides e ciclooxigenases

Em membranas celulares de mamíferos, o AA representa mais de 90% dos ácidos
graxos insaturados. O AA produto da hidrólise de fosfolipídios de membranas celulares, por
fosfolipases A2, é metabolizado por vários complexos enzimáticos, como as ciclooxigenases
(COXs) e as lipoxigenases (ROCCA e FITZGERALD, 2002).
Atualmente, são descritas três isoformas de ciclooxigenases, denominadas ciclooxigenase-1
(COX-1), ciclooxigenase-2 (COX-2) e ciclooxigenase-3 (COX-3). As duas primeiras
isoformas são as mais amplamente estudadas, enquanto a terceira foi recentemente descoberta
(WARNER e MITCHELL, 2004). Alguns autores sugerem, ainda, a existência de uma quarta
isoforma de ciclooxigenase, que poderia ser induzida pelo diclofenaco, cuja função estaria
relacionada à fase de resolução do processo inflamatório. No entanto, a existência de COX-4
ainda é alvo de especulações (BOTTING e AYOB, 2005).
A COX-1 é a isoforma expressa constitutivamente na maioria das células e tecidos,
que incluem o endotélio. Esta enzima leva à formação dos prostanóides que, em condições
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fisiológicas, são responsáveis pela regulação da homeostasia (O’NEILL e FURDHUTCHINSON, 1993). A COX-2, por sua vez, pode ser expressa constitutivamente ou ser
induzida em vários tecidos e células presentes em processos inflamatórios agudos e
proliferativos, que ocorrem na artrite reumatóide, úlcera gástrica, câncer do cólon,
hiperalgesia, doença de Alzheimer e durante a angiogênese (para revisão vide KATORI e
MAJIMA, 2000; SIMMONS, et al., 2004). A indução da COX-2 decorre da ação de
mediadores inflamatórios, como o fator de necrose tumoral (TNF- ), as interleucinas IL-1 e
IL-2 e do lipopolissacarídeo de bactérias (LPS). A diminuição da indução dessa isoforma, por
outro lado, é causada por citocinas antiinflamatórias, tais como as IL-4, IL-10 e IL-13, além
dos glicocorticóides (SCOTT et al., 1999).
As COXs apresentam duas atividades distintas: uma atividade endoperóxido sintase
que oxigena e cicliza o AA, para formar o endoperóxido PGG/ PGG2, e uma atividade
peroxidase, que reduz o grupo 15-hidroperoxi deste metabólito, para formar a PGH2. Estas
são quimicamente instáveis e sofrem a ação de sintases específicas, originando uma variedade
prostanóides (SMITH et al., 2000; ROCA e FITZGERALD, 2002).
As prostaglandinas são mediadores importantes na regulação de vários sistemas
fisiológicos, como o sistema cardiovascular, gastrointestinal e renal (para revisão vide
HARRIS et al., 2002). Em níveis alterados, estes mediadores participam de diversos
processos fisiopatológicos, que incluem a inflamação (VANE et al., 1990; para revisão vide
SIMMONS et al., 2004). A PGI2, de interesse neste estudo, é sintetizada, principalmente,
pelas CEs e exerce um importante papel fisiológico, por suas ações vasodilatadora e inibitória
da agregação plaquetária. Este prostanóide é fundamental na regulação das propriedades
adesivas do endotélio. Em condições fisiopatológicas, este mediador contribui para processos
inflamatórios, por exercer ação vasodilatadora, potenciar o aumento de permeabilidade
vascular causado por outros mediadores e induzir hiperalgesia (VANE et al., 1990; VANE e
BOTTING, 1995; e para revisão vide SIMMONS et al., 2004).
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. 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.
Esta ligação depende da associação do PPAR a outro fator protéico, o ácido 9-cis retinóico
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(RXR). Estudos recentes indicam que agonistas do PPAR estão envolvidos na resolução do
processo inflamatório, via controle negativo do fator de transcrição NF-ĸB, antagonizando
este fator, responsável pela ativação da expressão de genes pró-inflamatórios. Dentre os genes
pró-inflamatórios, regulados negativamente pelo PPAR, esta o SR-A, que codifica a proteína
de superfície celular, associada a eventos de adesão celular e à enzima óxido nítrico sintase
induzível (iNOS) (ISSEMANN e GREEN, 1990; GEARING et al., 1993; KLIEWER et al.,
1992; FRUCHART et al., 1999, MORAES et al., 2005).
Devido a estas ações, a PGI2 foi implicada na patogenia de doenças vasculares
periféricas (para revisão vide VANE e CORIN, 2003). Além disso, estudos in vitro indicaram
que este prostanóide exerce ação protetora em CEs, impedindo apoptose induzida por agentes
oxidantes (LIOU et al., 2007).
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 tem seu uso restrito pela instabilidade química de sua
molécula.
Atualmente, a pesquisa clínica, voltada para a terapêutica de doenças vasculares
periféricas, como a doença de Rayanud, o vaso espasmo 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).
Desse modo, investigar as ações de toxinas de venenos sobre a produção desse
mediador, pelo endotélio, reveste-se de importância.
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2 OBJETIVOS

Este estudo visa avaliar e caracterizar as atividades das serinoproteinases PA-BJ e
giroxina, em células endoteliais murinas, em cultura, quanto à:

a) viabilidade das células endoteliais;
b) integridade das monocamadas;
c) liberação de prostaciclina;
d) participação das COX-1 e -2 na produção de prostaciclina induzida pelas
serinoproteinases;
e) expressão protéica de COX-1 e COX-2 e
f) participação do receptor PAR-1 na produção de prostaciclina induzida pelas
serinoproteinases.
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3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Toxinas

Foram utilizadas as serinoproteinases, PA-BJ, do veneno da serpente Bothrops
jararaca e a giroxina, do veneno da serpente Crotalus durissus terrificus. A PA-BJ foi isolada
e purificada de acordo com Serrano et al., (1995). Após a purificação, esta toxina foi
liofilizada e mantida a -20 °C até o momento da sua utilização. Esta toxina foi fornecida pela
Dra. Solange Toledo Serrano, do Laboratório Especial de Toxinologia, do Instituto Butantan,
São Paulo.
A giroxina foi isolada e purificada de acordo com Barrio (1961). Após a purificação, a
toxina foi liofilizada e mantida a -20 °C até o momento da sua utilização. Esta toxina foi
fornecida pelo Dr. Andreimar Martins Soares, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, da
Universidade de São Paulo (USP), Ribeirão Preto.

3.2 Células endoteliais

Foram utilizadas CEs murinas (hibridoma) da linhagem tEnd (thymus endothelium),
gentilmente cedidas pelo Dr. Bruno Lomonte, do Instituto Clodomiro Picado, da Universidade
da Costa Rica, Costa Rica.

3.2.1 Subcultivo das células endoteliais
As CEs foram cultivadas em frascos de poliestireno de 25 cm2 (COSTAR), contendo
5 mL de meio de cultura RPMI 1640 (RPMI) (SIGMA - ALDRICH), suplementado com soro
fetal bovino (SFB) 10% (CULTILAB), gentamicina (40 µg/mL) (SCHERING – PLOUGH) e
L-glutamina (2 mM) (AMRESCO), mantidas em incubadora, sob atmosfera a 5% de CO2, a
37 ºC. Após atingirem confluência, as CEs foram, subcultivadas. Para tanto, o meio de cultura
RPMI foi aspirado com uma pipeta Pasteur e as CEs foram lavadas com 2 mL de uma solução
salina balanceada (EBSS). Em seguida, 2 mL de uma solução de tripsina 0,05% (GIBCO
BRL)/EDTA 0,02% (SIGMA – ALDRICH) foram adicionados ao frasco, que retornou à
estufa de cultura, com atmosfera controlada (5% CO2/37 ºC), por um período de até 5
minutos. Decorrido esse período, as CEs foram observadas ao microscópio de luz invertida
(CARL ZEISS), para a verificação do destacamento das mesmas. Feito isso, as CEs,
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tripsinizadas e homogeneizadas, foram colocadas em um tubo cônico de 50 mL (COSTAR) e
centrifugadas a 200 g, por 10 minutos. O sobrenadante foi descartado e as CEs ressuspendidas
em meio de cultura RPMI/SFB, previamente ambientalizado na estufa de cultura.

3.2.2 Cultura de células endoteliais
A partir do subcultivo de CEs, 1x104 células/poço foram semeadas em microplacas de
cultura de 96 poços (COSTAR) e colocadas em incubadora com atmosfera controlada (5%
CO2/37 ºC), por 48 horas. Para tanto, as células foram destacadas dos frascos, 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 CEs ressuspendidas em meio de cultura RPMI/SFB, em um
volume fixo (1 mL). Feito isso, uma alíquota de 10 µL da suspensão foi diluída em 90 µL de
azul de Tripan (0,1%) (SIGMA – ALDRICH), para a contagem do número total de células,
em microscópio de luz e determinação da viabilidade celular, pela técnica de exclusão. A
partir desses parâmetros, foram feitas diluições apropriadas para a aplicação das CEs nas
microplacas e cultivo celular.

3.3 Ensaio para a determinação da viabilidade celular
3.3.1 Análise da liberação da lactato desidrogenase (LDH)

A atividade enzimática da LDH, presente no meio de cultura, foi tomada como
parâmetro da viabilidade celular. Para tanto, 1 x 104 células/poço foram semeadas em
microplacas de 96 poços e colocadas em incubadora com atmosfera controlada (5% CO2/37
ºC), por 48 horas. Após a confluência, as CEs foram incubadas com PA-BJ, nas
concentrações de 0,01, 0,1, 0,5 e 1 µM ou giroxina 1 µM ou trombina 1 U/mL ou TRITON X100 0,1% (controle positivo) (SIGMA – ALDRICH), diluídos em meio de cultura RPMI ou
meio de cultura RPMI somente (controle negativo), por 3 e 24 horas. Após este período de
tempo, o sobrenadante foi retirado e centrifugado a 200 g, por 10 minutos. A seguir, 30 µL do
sobrenadante foram adicionados à outra microplaca de cultura de 96 poços, acompanhados da
adição de 170 µL do substrato, em tampão fosfato, contendo: NaCl 200 mM (SIGMA –
ALDRICH), NADH 0,2 mM (SIGMA – ALDRICH), piruvato 1,6 mM/poço (SIGMA –
ALDRICH). A seguir, efetuou-se a leitura da densidade óptica (D.O.), a 340 nm, no intervalo
de tempo de 0 e 10 minutos. Os resultados foram extrapolados pelo decréscimo da D.O.,
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resultante da oxidação do NADH, na presença de piruvato, em relação ao tempo zero e
expressos em mmoles de NAD/minuto.
3.3.2 Ensaio da redução do brometo de 3,4,5-dimetiltiazol – 2il 2,5- difenil tetrazol
(MTT)

A atividade metabólica mitocondrial das células endoteliais foi avaliada pelo método
da redução do MTT. Após cada período de incubação (3 ou 24 horas) com a PA-BJ, nas
concentrações de 0,01, 0,1, 0,5 e 1 µM ou giroxina 1 µM ou trombina 1 U/mL ou TRITON X100 0,1% (controle positivo) ou meio de cultura RPMI somente (controle negativo), as células
foram centrifugadas a 200 g, por 10 minutos e o sobrenadante de cada amostra foi retirado. A
seguir, foram acrescentados, em cada poço, 90 µL de meio RPMI e 10 µL de MTT (UBS
CORPORATION) em solução a 5mg/mL, tamponada. Em seguida, as CE foram incubadas a
37 ºC, em estufa a 5% de CO2, por 3 horas. Para dissolver os cristais de formazan, oriundos
da redução do MTT, pelas células viáveis, foram adicionados 100 L de dimetil sulfóxido
(DMSO) (AMRESCO), por 30 minutos. Após este período, a D.O. foi determinada a 540 nm,
em espectrofômetro. A viabilidade foi definida como a porcentagem de diminuição da D.O.,
observada na monocamada submetida à ação dos agentes, em relação à monocamada controle
negativo.

3.4 Ensaio para a avaliação da integridade da monocamada de células endoteliais

Uma vez formada a monocamada confluente de CEs, em microplacas de 96 poços,
foram realizadas incubações com a PA-BJ, nas concentrações de 0,5 e 1 µM ou giroxina 1
µM ou trombina 1 U/mL ou TRITON X-100 0,1% (controle positivo) ou meio de cultura
RPMI apenas (controle negativo), por 3 e 24 horas. Após cada período de incubação, os
sobrenadantes das culturas foram retirados e as monocamadas lavadas com meio de cultura
RPMI. Em seguida, foram adicionados 100 µL de meio de cultura aos poços e, logo após,
acrescentados 10 µL de uma solução de cristal violeta (0,5%) (BIO-RAD) em ácido acético
(30%) (SYNTH). Decorridos 10 minutos, a microplaca foi lavada e colocada para secar. Após
a secagem, foram adicionados 100 µL de metanol absoluto (MERCK) em cada poço, por 10
minutos e, então, foi realizada a leitura da D.O., em espectrofotômetro, a 620 nm. A injúria
causada foi definida como a diminuição da D.O., observada na monocamada submetida à
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ação da PA-BJ ou giroxina ou trombina ou TRITON X-100, em relação a monocamadas de
CEs não estimuladas (controles negativos).

3.5 Determinação da concentração de prostaciclina

A produção de PGI2 foi determinada por meio da medida do seu metabólito estável 6ceto prostaglandia F1α, por ensaio imunoenzimático, utilizando kit disponível comercialmente
(Cayman, Co, USA).
As monocamadas de células endoteliais foram incubadas com a PA-BJ, nas
concentrações de 0,5 e 1 µM ou giroxina 1 µM ou trombina 1 U/mL ou meio de cultura RPMI
apenas (controle negativo), pelo período de 3 e 24 horas, em incubadora, a 5% de CO2, a 37
ºC. Após esse período de incubação, as CEs foram centrifugadas a 200 g por 10 minutos e,
então, os sobrenadantes foram retirados. Alíquotas, contendo 50 L de cada amostra, foram
adicionadas às microplacas de 96 poços e incubadas com igual volume do prostanóide
conjugado à acetilcolinesterase e antisoro específico de coelho, por 18 horas. Após este
período, a placa foi lavada, com tampão de lavagem e, então, foi adicionado substrato para a
acetilcolinesterase, a absorbância das amostras foi determinada em espectrofotômetro, no
comprimento de onda de 405 nm e as concentrações foram estimadas a partir de curva padrão
específica, em concentrações da PGI2 representadas em pg/mL.

3.6 Tratamentos farmacológicos

Para esse estudo as monocamadas de CEs, foram pré-incubadas, por 1 hora, com os
seguintes fármacos: a) indometacina 10 µM (MERCK SHARP DOHME), b) valeril salicilato
250 µM (SIGMA – ALDRICH), c) etoricoxibe 10 µM (MERCK SHARP DOHME), d)
TrisHCl 0,01% (UBS CORPORATION), e) DMSO 0,16%, f) SCH 79797 166 nM
(TOCRIS). Após este período a PA-BJ 1 µM ou giroxina 1 µM ou trombina 1 U/mL ou
RPMI, foram adicionados às monocamadas de CEs por 24 horas, a 37 ºC e 5% de CO2. A
citotoxicidade dos fármacos e solventes foi avaliada pela atividade oxidativa mitocondrial das
células endoteliais pelo método da redução do MTT, conforme item 3.3.2. A concentração de
PGI2 liberada foi medida conforme descrito no item 3.5.
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3.7 Análise por Western blotting

Após a confluência (48 h), as CEs foram incubadas com PA-BJ 1 µM ou giroxina 1
µM ou trombina 1 U/mL, diluídos em meio de cultura RPMI ou meio de cultura RPMI
somente (controle negativo), por 6, 12 e 24 horas. Após este período de tempo, as placas de
cultivo celular foram centrifugadas a 200 g, por 10 minutos. Os precipitados celulares obtidos
foram lisados com 50 L de tampão de amostra (LAEMMLI, 1970) (SDS 20%; glicerina; mercaptoetanol 1 M; tampão Tris 1 M pH 6,8; azul de bromofenol a 0,1%) e aquecidas a
100 C, por 10 minutos.
As proteínas, contidas em alíquotas de 14 µL de amostra, aproximadamente 0,12
mg/mL, foram separadas por eletroforese, em gel de poliacrilamida, a 10% (SDS-PAGE).
Para tanto, foi aplicada uma voltagem constante de 150 V. Posteriormente, as bandas
protéicas foram transferidas, em sistema tamponado, para uma membrana de nitrocelulose
(GE Healthcare, UK), 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 (Tween-20 10%, pH 7,4), durante 1 hora. A
seguir, para a detecção de COX-1 e COX-2, as membranas foram incubadas com anticorpo
monoclonal anti-COX-1 (anti-IgG de coelho) (Cayman Co., USA) ou anti-COX-2 (anti-IgG
de camundongo) (Cayman Co., USA) (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) (GE Healthcare, UK), durante 1 hora. Para o controle do western blotting, as
membranas foram incubadas também com anticorpo monoclonal anti-β-actina (anti-IgG de
camundongo) (Sigma Aldrich Company, USA), na diluição de 1:1000 v/v e anticorpo
secundário anti-IgG de camundongo (GE Healthcare, UK) 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 (GE Healthcare, UK) e, em seguida, reveladas
em filme (GE Healthcare, UK), em câmara escura. As densidades das bandas foram
determinadas pelo densitômetro GS 800 (Bio Rad Laboratories, USA), utilizando o programa
de análise Molecular Analyst

(Bio Rad Laboratories, USA) e normalizadas a partir das

densidades das bandas de β-actina.
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3.8 Avaliação da participação da atividade catalítica da PA-BJ e da giroxina na
liberação de PGI2
Alíquotas de PA-BJ, giroxina ou trombina, foram inativadas com uma solução de
PMSF 2 mM (SIGMA – ALDRICH), por 1 hora a 37 ºC. Como controle, outras alíquotas
destas mesmas serinoproteinases foram incubadas com etanol a 1%, o solvente do PMSF,
pelo mesmo período. Após este período, as monocamadas de CEs foram incubadas com PABJ 1 µM ou giroxina 1 µM ou trombina 1 U/mL ou PA-BJ 1 µM (inativa), ou giroxina 1 µM
(inativa), ou trombina 1 U/mL (inativa), ou PA-BJ 1 µM (com etanol), ou giroxina 1 µM
(com etanol), ou trombina 1 U/mL (com etanol) ou PMSF 0,2 mM ou etanol 0,1% ou RPMI,
controle negativo, por 24 horas a 37 ºC e 5% de CO2. A citotoxicidade do PMSF e do etanol
foi avaliada pela atividade oxidativa mitocondrial das células endoteliais pelo método da
redução do MTT, conforme item 3.3.2. A concentração de PGI2 liberada foi medida conforme
descrito no item 3.5.

3.9 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 significantes os valores de p ≤ 0,05. Para a
análise estatística dos resultados expressos em porcentagem, os mesmos foram submetidos a
uma transformação através da equação: y = arc sen√p.
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4 RESULTADOS

4.1 Efeito das serinoproteinases PA-BJ e giroxina na viabilidade das células endoteliais
em cultura

Para este estudo, monocamadas de CEs foram incubadas com concentrações
crescentes de PA-BJ ou giroxina ou trombina ou TRITON X-100 (controle positivo) ou RPMI
(controle negativo), por 3 ou 24 horas. A viabilidade celular foi determinada pela atividade da
LDH, nos sobrenadantes das células, que foi medida pela taxa de oxidação do NADH, na
presença do piruvato.
A Figura 2 mostra que a adição de PA-BJ ou giroxina ou trombina às monocamadas
de células endoteliais, não alterou a viabilidade celular, em relação ao controle negativo. Por
outro lado, a adição de TRITON X-100 às monocamadas de células endoteliais, aumentou, de
modo significante, a liberação da LDH, em relação ao controle negativo, nos períodos de
tempo avaliados.
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Figura 2. Efeito das serinoproteinases PA-BJ e giroxina na viabilidade das células endoteliais em cultura.
As monocamadas de CEs foram incubadas com: (A) a PA-BJ (0,01, 0,1, 0,5 e 1 µM) ou (B) a giroxina
(1 µM) ou (C) a trombina (1 U/mL) ou TRITON X-100 (Triton) (0,1%) (controle positivo) ou RPMI
apenas (controle negativo), por 3 ou 24 horas, a 37 °C e 5% de CO2. A viabilidade celular foi avaliada
pelo ensaio da atividade da LDH, como descrito em Material e Métodos. Os resultados estão
apresentados em mmoles de NAD/min. e representam a média ± E.P.M. de 3 experimentos. *p≤ 0,05
em relação ao controle negativo (ANOVA).
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4.2 Efeito da PA-BJ e da giroxina na atividade metabólica mitocondrial de células
endoteliais em cultura
Para este estudo, monocamadas de CEs, foram incubadas com concentrações
crescentes de PA-BJ ou giroxina ou trombina ou TRITON X-100 (controle positivo) ou RPMI
(controle negativo), por 3 ou 24 horas e a atividade oxidativa mitocondrial foi avaliada pelo
ensaio de redução do MTT.
A Figura 3 mostra que a adição de PA-BJ ou giroxina ou trombina, às monocamadas
de CEs, não alterou a viabilidade celular em relação ao controle negativo. Por outro lado, a
adição de TRITON X-100 às monocamadas de CEs, reduziu, significantemente, a atividade
metabólica mitocondrial, em relação ao controle negativo, nos períodos de tempo avaliados.
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Figura 3.

Efeito da PA-BJ e da giroxina na viabilidade das células endoteliais em cultura. As
monocamadas de CEs foram incubadas com: (A) a PA-BJ (0,01, 0,1, 0,5 e 1 µM) ou (B) a giroxina
(1 µM) ou (C) a trombina (1 U/mL) ou TRITON X-100 (Triton) (0,1%) (controle positivo) ou
RPMI apenas (controle negativo), por 3 ou 24 horas, a 37 °C e 5% de CO2. A atividade metabólica
foi determinada pela redução do MTT, como descrito em Material e Métodos. Os resultados estão
expressos como porcentagem da atividade metabólica celular. Os valores do controle negativo foram
tomados como 100% de atividade metabólica celular. Cada valor representa a média ± E.P.M. de
pelo menos 3. *p≤ 0,05 em relação ao controle negativo (RPMI) (ANOVA).
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4.3 Efeito da PA-BJ e da giroxina na integridade das monocamadas de células
endoteliais em cultura

Para este estudo, as monocamadas de CEs foram incubadas com concentrações
crescentes de PA-BJ ou giroxina ou trombina ou TRITON X-100 (controle positivo) ou RPMI
(controle negativo), por 3 ou 24 horas e a integridade das monocamadas foi avaliada pela
medida do descolamento celular a partir do suporte de adesão.
A Figura 4 demonstra que adição de PA-BJ ou da giroxina ou da trombina, às
monocamadas de CEs, nas concentrações avaliadas, não alterou a integridade das
monocamadas, em relação ao controle negativo. Por outro lado, a adição do TRITON X-100
causou o descolamento das células, do substrato de adesão, que foi significante em relação ao
controle negativo, nos períodos de tempo avaliados.
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Figura 4.

Efeito da PA-BJ e da giroxina na integridade das monocamadas de células endoteliais em
cultura. As monocamadas de CEs foram incubadas com: (A) a PA-BJ (0,5 e 1 µM) ou (B) a
giroxina (1 µM) ou (C) a trombina (1 U/mL) ou TRITON X-100 (Triton) (0,1%) (controle positivo)
ou RPMI apenas (controle negativo), por 3 ou 24 horas, a 37 °C e 5% de CO2. A integridade foi
avaliada pela determinação do cristal violeta retido nas células não descoladas, como descrito em
Material e Métodos. Os resultados estão expressos como a diminuição da D.O. em relação àquela da
monocamada controle. Cada valor representa a média ± E.P.M. de 3 experimentos. *p≤ 0,05 em
relação ao controle negativo (ANOVA).
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4.4 Efeito da PA-BJ e da giroxina na liberação de prostaciclina por células endoteliais
em cultura

Para este estudo, as monocamadas de CEs foram incubadas com a PA-BJ ou giroxina
ou trombina (controle positivo) ou RPMI (controle negativo), por 3 ou 24 horas e a liberação
de PGI2 foi avaliada pela quantificação do seu metabólito estável 6-ceto prostaglandina F1α.
A Figura 5 mostra que a adição de PA-BJ, nas concentrações utilizadas, ou giroxina ou
trombina, às monocamadas de CEs, não afetou a liberação basal de 6-ceto prostaglandina F1α,
na 3ª hora. Por outro lado, na 24ª hora de incubação, a PA-BJ e a giroxina, na concentração de
1 µM, bem como a trombina (1 U/mL), aumentaram, de modo significante, a liberação de 6ceto prostaglandina F1α, em relação aos controles negativos.

24

Resultados

Figura 5. Efeito da PA-BJ e da giroxina na liberação de prostaciclina por células endoteliais em cultura.
As monocamadas de CEs foram incubadas com: (A) a PA-BJ (0,5 e 1 µM) ou (B) a giroxina (1 µM)
ou (C) a trombina (1 U/mL) (controle positivo) ou RPMI apenas (controle negativo), por 3 ou 24
horas, a 37 °C e 5% de CO2. A concentração de 6-ceto prostaglandina F1α foi determinada nos
sobrenadantes por EIA, como descrito em Material e Métodos. Os dados estão apresentados em
pg/mL de 6-ceto prostaglandina F1α e representam a média ± E.P.M. de 3 experimentos. *p≤ 0,05 em
relação ao controle (ANOVA).
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4.5 Efeito dos inibidores das ciclooxigenases na atividade metabólica mitocondrial de
células endoteliais em cultura
Para este estudo, monocamadas de CEs foram incubadas com valeril salicilato (100,
250 ou 500 µM) ou DMSO 0,26 %, solvente do valeril salicilato, na maior concentração, ou
etoricoxibe 10 µM ou DMSO 0,16 %, solvente do etoricoxibe, ou indometacina 10 µM ou
TriHCl 0,01%, solvente da indomentacina, ou TRITON X-100 (controle positivo) ou RPMI
(controle negativo), por 25 horas e a atividade oxidativa mitocondrial foi avaliada pelo ensaio
de redução do MTT.
A Figura 6 mostra que a adição de valeril salicilato 500 µM ou TRITON X-100 às
monocamadas de CEs, reduziu significantemente a atividade metabólica mitocondrial, em
relação ao controle negativo, no período avaliado. Por outro lado, os outros inibidores e o
valeril salicilato, em concentrações iguais ou menores que 250 µM, bem como os seus
solventes não afetaram a atividade mitocondrial das CEs, de modo significante, em relação ao
RPMI (controle negativo).
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Figura 6.

Efeitos dos inibidores das ciclooxigenases na atividade metabólica mitocondrial de células
endoteliais em cultura. As monocamadas de CEs foram incubadas com valeril salicilato (100, 250
ou 500 µM) ou DMSO 0,26 % ou etoricoxibe 10 µM ou DMSO 0,16 %, ou indometacina 10 µM
ou TriHCl 0,01%, ou TRITON X-100 (controle positivo) ou RPMI (controle negativo), por 25 horas
e a atividade oxidativa mitocondrial foi avaliada pelo ensaio de redução do MTT, a 37 °C e 5% de
CO2. A atividade metabólica foi determinada pela redução do MTT, como descrito em Material e
Métodos. Os resultados estão expressos como porcentagem da atividade metabólica celular. Os
valores do controle negativo foram tomados como 100% de atividade metabólica celular. Cada valor
representa a média ± E.P.M. de 3 experimentos. *p≤ 0,05 em relação ao controle negativo (RPMI)
(ANOVA).
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4.6 Efeito do pré-tratamento com inibidores das ciclooxigenases na liberação de
prostaciclina induzida pela PA-BJ em células endoteliais

Para este estudo, as monocamadas de CEs foram incubadas, por 1 hora, com
concentrações subcitotóxicas de indometacina, inibidor não seletivo da COX-1 e -2, ou valeril
salicilato, inibidor seletivo da COX-1, ou etoricoxibe, inibidor seletivo da COX-2, ou RPMI
(controle negativo) ou TrisHCl, solvente da indometacina, ou DMSO, solvente do valeril
salicilato e do etoricoxibe, antes da adição da PA-BJ. Após 24 horas desta adição, a liberação
de PGI2 foi avaliada pela quantificação do seu metabólito estável, a 6-ceto prostaglandina F1α.
Como demonstra a Figura 7, o pré-tratamento das CEs com a indometacina ou valeril
salicilato ou, ainda, com o etoricoxibe, reduziu significantemente a liberação de PGI2
induzida pela PA-BJ, em relação aos respectivos controles, incubados com os veículos e
estimuladas com a PA-BJ. O pré-tratamento com o DMSO 0,16% reduziu, de modo
significante, o efeito da PA-BJ.
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Figura 7.

Efeito do pré-tratamento com inibidores das ciclooxigenases na liberação de prostaciclina,
induzida pela PA-BJ, em células endoteliais. As monocamadas de células endoteliais foram
incubadas, por 1 hora, com indometacina (10 µM) ou valeril salicilato (250 µM) ou etoricoxibe (10
µM) ou RPMI (controle negativo) ou TrisHCl (0,01%) ou DMSO (0,16%), antes da adição da PABJ (1 µM), e mantidas por 24 horas, a 37 °C e 5% de CO2. A concentração de 6-ceto prostaglandina
F1α foi determinada por E.I.A., como descrito em Material e Métodos. Os dados estão apresentados
em pg/mL de 6-ceto prostaglandina F1α e representam a média ± E.P.M. de 3 experimentos. # p≤
0,05 em relação ao RPMI, * p≤ 0,05 em relação à PA-BJ, + p≤ 0,05 em relação à PA-BJ + TrisHCl e
‡ p≤ 0,05 em relação à PA-BJ + DMSO (ANOVA).
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4.7 Efeito do pré-tratamento com inibidores das ciclooxigenases na liberação de
prostaciclina induzida pela giroxina em células endoteliais

Para este estudo, as monocamadas de CEs foram incubadas, por 1 hora, com
concentrações subcitotóxicas de indometacina, inibidor não seletivo da COX-1 e -2, ou valeril
salicilato, inibidor seletivo da COX-1, ou etoricoxibe, inibidor seletivo da COX-2, ou RPMI
(controle negativo) ou TrisHCl, solvente da indometacina, ou DMSO, solvente do valeril
salicilato e do etoricoxibe, antes da adição da giroxina. Após 24 horas desta adição, a
liberação de PGI2 foi avaliada pela quantificação do seu metabólito estável, a 6-ceto
prostaglandina F1α. Como demonstra a Figura 8, o pré-tratamento das CEs com a
indometacina ou o valerilsalicilato ou, ainda, com o etoricoxibe, reduziu significantemente a
liberação de PGI2 induzida pela giroxina, em relação aos respectivos controles, incubados
com os veículos e a giroxina. O efeito do valeril salicilato foi menor que o efeito da
indometacina.
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Figura 8.

Efeito do pré-tratamento com inibidores das ciclooxigenases na liberação de prostaciclina,
induzida pela giroxina em células endoteliais. As monocamadas de células endoteliais foram
incubadas, por 1 hora, com indometacina (10 µM) ou valeril salicilato (250 µM) ou etoricoxibe (10
µM) ou RPMI (controle negativo) ou TrisHCl (0,01%) ou DMSO (0,16%), antes da adição da
giroxina (1 µM), e mantidas por 24 horas, a 37 °C e 5% de CO2. A concentração de 6-ceto
prostaglandina F1α foi determinada por E.I.A., como descrito em Material e Métodos. Os dados estão
apresentados em pg/mL de 6-ceto prostaglandina F1α e representam a média ± E.P.M. de 3
experimentos. # p≤ 0,05 em relação ao RPMI, * p≤ 0,05 em relação à giroxina, + p≤ 0,05 em relação
à giroxina + TrisHCl e ‡ p≤ 0,05 em relação à giroxina + DMSO (ANOVA).
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4.8 Efeito do pré-tratamento com inibidores das ciclooxigenases na liberação de
prostaciclina induzida pela trombina, em células endoteliais

Para este estudo, as monocamadas de CEs foram incubadas, por 1 hora, com
concentrações subcitotóxicas de indometacina, inibidor não seletivo da COX-1 e -2, ou valeril
salicilato, inibidor seletivo da COX-1, ou etoricoxibe, inibidor seletivo da COX-2, ou RPMI
(controle negativo) ou TrisHCl, solvente da indometacina, ou DMSO, solvente do valeril
salicilato e do etoricoxibe, antes da adição da trombina. Após 24 horas desta adição, a
liberação de PGI2 foi avaliada pela quantificação do seu metabólito estável, a 6-ceto
prostaglandina F1α. Como demonstra a Figura 9, o pré-tratamento das CEs com a
indometacina ou o valeril salicilato ou, ainda, com o etoricoxibe, reduziu significantemente a
liberação de PGI2 induzida pela trombina, em relação aos respectivos controles, incubados
com os veículos e a trombina. O efeito do valeril salicilato foi menor que o efeito inibitório da
indometacina e do etoricoxibe.
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Figura 9. Efeito do pré-tratamento com inibidores das ciclooxigenases na liberação de prostaciclina,
induzida pela trombina, em células endoteliais. As monocamadas de células endoteliais foram
incubadas, por 1 hora, com indometacina (10 µM) ou valeril salicilato (250 µM) ou etoricoxibe (10
µM) ou RPMI (controle negativo) ou TrisHCl (0,01%) ou DMSO (0,16%), antes da adição da
trombina (1 U/mL), e mantidas por 24 horas, a 37 °C e 5% de CO2. A concentração de 6-ceto
prostaglandina F1α foi determinada por E.I.A., como descrito em Material e Métodos. Os dados estão
apresentados em pg/mL de 6-ceto prostaglandina F1α e representam a média ± E.P.M. de 3
experimentos. # p≤ 0,05 em relação ao RPMI, * p≤ 0,05 em relação à trombina, + p≤ 0,05 em relação
à trombina + TrisHCl e ‡ p≤ 0,05 em relação à trombina + DMSO (ANOVA).
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4.9 Efeito da PA-BJ e da giroxina na expressão protéica da ciclooxigenase-1 pelas células
endoteliais

Para este estudo, as monocamadas de CEs foram incubadas com a PA-BJ ou giroxina
ou trombina ou RPMI (controle) e a expressão da COX-1 foi analisada após 6, 12 e 24 horas
de incubação. A Figura 10.1 (A) mostra as bandas imunorreativas representativas da COX-1 e
β-actina e a Figura 10.1 (B) mostra a quantificação densitométrica das bandas imunorreativas
para a COX-1 após 6 horas de incubação. Os resultados obtidos neste período demonstraram
que a PA-BJ, a giroxina e a trombina, não afetaram a expressão basal da COX-1, em relação
ao RPMI. A Figura 10.2 (A) mostra as bandas imunorreativas representativas da COX-1 e βactina e a Figura 10.2 (B) mostra a quantificação densitométrica das bandas imunorreativas
para a COX-1, após 12 horas de incubação. Os resultados obtidos neste período
demonstraram que a PA-BJ e a giroxina não afetaram a expressão basal da COX-1, em
relação ao RPMI. Por outro lado, a trombina induziu um aumento da expressão desta
isoforma. A Figura 10.3 (A) mostra as bandas imunorreativas representativas da COX-1 e βactina e a Figura 10.3 (B) mostra a quantificação densitométrica das bandas imunorreativas
para a COX-1, após 24 horas de incubação. Os resultados obtidos neste período
demonstraram que a PA-BJ e a giroxina, não afetaram a expressão basal da COX-1, em
relação ao RPMI. Por outro lado, a trombina induziu um aumento da expressão desta
isoforma.
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Figura 10.1. Efeito da PA-BJ e da giroxina na expressão protéica da ciclooxigenase-1 após 6 horas de
incubação. As monocamadas de CEs foram incubadas com a PA-BJ (1 µM) ou giroxina (1 µM)
ou trombina (1 U/mL) ou RPMI, por 6 horas, a 37 ºC e 5% de CO2. Após este período as células
foram lisadas e submetidas ao western blotting. (A): Western blotting com anticorpo monoclonal
anti-COX-1 (1:1000) e anticorpo monoclonal anti-β-actina (1:1000), representativo de amostras de
CEs em cultura (n=3). (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.
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Figura 10.2. Efeito da PA-BJ e da giroxina na expressão protéica da ciclooxigenase-1 após 12 horas de
incubação. As monocamadas de CEs foram incubadas com a PA-BJ (1 µM) ou giroxina (1 µM)
ou trombina (1 U/mL) ou RPMI, por 12 horas, a 37 ºC e 5% de CO2. Após este período as células
foram lisadas e submetidas ao western blotting. (A): Western blotting com anticorpo monoclonal
anti-COX-1 (1:1000) e anticorpo monoclonal anti-β-actina (1:1000), representativo de amostras de
CEs em cultura (n=3). (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. *p≤
0,05 em relação ao controle (ANOVA).
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Figura 10.3. Efeito da PA-BJ e da giroxina na expressão protéica da ciclooxigenase-1 após 24 horas de
incubação. As monocamadas de CEs foram incubadas com a PA-BJ (1 µM) ou giroxina (1 µM)
ou trombina (1 U/mL) ou RPMI, por 12 horas, a 37 ºC e 5% de CO2. Após este período as células
foram lisadas e submetidas ao western blotting. (A): Western blotting com anticorpo monoclonal
anti-COX-1 (1:1000) e anticorpo monoclonal anti-β-actina (1:1000), representativo de amostras de
CEs em cultura (n=3). (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. *p≤
0,05 em relação ao controle (ANOVA).
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4.10 Efeito da PA-BJ e da giroxina na expressão protéica da ciclooxigenase-2 pelas
células endoteliais

Para este estudo, as monocamadas de CEs foram incubadas com a PA-BJ ou giroxina
ou trombina ou RPMI (controle) e a expressão da COX-2 foi analisada após 6, 12 e 24 horas
de incubação. A Figura 11.1 (A) mostra as bandas imunorreativas representativas da COX-2 e
β-actina e a Figura 11.1 (B) mostra a quantificação densitométrica das bandas imunorreativas
para a COX-2, após 6 horas de incubação. Os resultados obtidos neste período demonstraram
que a PA-BJ ou a giroxina não afetaram a expressão basal da COX-2, em relação ao RPMI.
Por outro lado, a trombina induziu um aumento da expressão desta isoforma. A Figura 11.2
(A) mostra as bandas imunorreativas representativas da COX-2 e β-actina e a Figura 11.2 (B)
mostra a quantificação densitométrica das bandas imunorreativas para a COX-2, após 12
horas de incubação. Os resultados obtidos neste período demonstraram que a PA-BJ ou a
giroxina não afetaram a expressão basal da COX-2, em relação ao RPMI, enquanto, a
trombina induziu um aumento da expressão desta isoforma. A Figura 11.3 (A) mostra as
bandas imunorreativas representativas da COX-2 e β-actina e a Figura 11.3 (B) mostra a
quantificação densitométrica dessas bandas, após 24 horas de incubação. Os resultados
obtidos neste período demonstraram que a PA-BJ ou a giroxina não afetaram a expressão
basal da COX-2, em relação ao RPMI. Por outro lado, a trombina induziu um aumento da
expressão desta isoforma.
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Figura 11.1. Efeito da PA-BJ e da giroxina na expressão protéica da ciclooxigenase-2 após 6 horas de
incubação. As monocamadas de CEs foram incubadas com a PA-BJ (1 µM) ou giroxina (1 µM)
ou trombina (1 U/mL) ou RPMI, por 6 horas, a 37 ºC e 5% de CO2. Após este período as células
foram lisadas e submetidas ao western blotting. (A): Western blotting com anticorpo monoclonal
anti-COX-2 (1:1500) e anticorpo monoclonal anti-β-actina (1:1000), representativo de amostras de
CEs em cultura (n=3). (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. *p≤
0,05 em relação ao controle (ANOVA).
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Figura 11.2. Efeito da PA-BJ e da giroxina na expressão protéica da ciclooxigenase-2 após 12 horas de
incubação. As monocamadas de CEs foram incubadas com a PA-BJ (1 µM) ou giroxina (1 µM)
ou trombina (1 U/mL) ou RPMI, por 12 horas, a 37 ºC e 5% de CO2. Após este período as células
foram lisadas e submetidas ao western blotting. (A): Western blotting com anticorpo monoclonal
anti-COX-2 (1:1500) e anticorpo monoclonal anti-β-actina (1:1000), representativo de amostras de
CEs em cultura (n=3). (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. *p≤
0,05 em relação ao controle (ANOVA).
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Figura 11.3. Efeito da PA-BJ e da giroxina na expressão protéica da ciclooxigenase-2 após 24 horas de
incubação. As monocamadas de CEs foram incubadas com a PA-BJ (1 µM) ou giroxina (1 µM)
ou trombina (1 U/mL) ou RPMI, por 24 horas, a 37 ºC e 5% de CO2. Após este período as células
foram lisadas e submetidas ao western blotting. (A): Western blotting com anticorpo monoclonal
anti-COX-2 (1:1500) e anticorpo monoclonal anti-β-actina (1:1000), representativo de amostras de
CEs em cultura (n=3). (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. *p≤
0,05 em relação ao controle (ANOVA).
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4.11 Efeitos do composto SCH 79797, inibidor seletivo de receptores PAR-1, na
atividade metabólica mitocondrial de células endoteliais em cultura
Para o estudo da citotoxicidade do composto SCH 79797, monocamadas de CEs foram
incubadas com este composto (0,5, 1, 30, 70 ou 166 nM) ou TRITON X-100 0,1% (controle
positivo) ou RPMI (controle negativo), por 25 horas e a atividade oxidativa mitocondrial foi
avaliada pelo ensaio de redução do MTT.
A Figura 12 mostra que a adição do TRITON X-100 às monocamadas de CEs reduziu
significantemente a atividade metabólica mitocondrial, em relação ao controle negativo, no
período avaliado. Por outro lado, o composto SCH 79797, em todas as concentrações
avaliadas, não afetou a atividade mitocondrial das CEs de modo significante, em relação ao
RPMI (controle negativo).
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Figura 12.

Efeitos do composto SCH 79797, inibidor seletivo de receptores PAR-1, na atividade
metabólica mitocondrial de células endoteliais em cultura. As monocamadas de CEs foram
incubadas com SCH 79797 (0,5, 1, 30, 70 ou 166 nM) ou TRITON X-100 0,1% (Triton) (controle
positivo) ou RPMI (controle negativo), por 25 horas a 37 °C e 5% de CO2. A atividade metabólica
foi determinada pela redução do MTT, como descrito em Material e Métodos. Os resultados estão
expressos como porcentagem da atividade metabólica celular. Os valores do controle negativo
foram tomados como 100% de atividade metabólica celular. Cada valor representa a média ±
E.P.M. de pelo menos 3 experimentos. *p≤ 0,05 em relação ao controle negativo (RPMI)
(ANOVA).
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4.12 Efeitos do PMSF na atividade metabólica mitocondrial de células endoteliais em
cultura
Para o estudo da citotoxicidade do composto PMSF, inibidor da atividade catalítica de
serinoproteinases, monocamadas de CEs foram incubadas com este composto (0,1 e 0,2 mM)
ou etanol (0,05 e 0,1 %), solvente do PMSF, ou TRITON X-100 0,1% (controle positivo) ou
RPMI (controle negativo), por 25 horas e a atividade oxidativa mitocondrial foi avaliada pelo
ensaio de redução do MTT.
A Figura 13 mostra que a adição de TRITON X-100 às monocamadas de CEs, reduziu
significantemente a atividade metabólica mitocondrial, em relação ao controle negativo, no
período avaliado. Por outro lado, o PMSF e o etanol, em todas as concentrações avaliadas,
não afetaram a atividade mitocondrial das CEs, de modo significante, em relação ao RPMI
(controle negativo).
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Figura 13.

Efeitos do composto PMSF na atividade metabólica mitocondrial de células endoteliais em
cultura. As monocamadas de CEs foram incubadas com PMSF (0,1 e 0,2 mM) ou etanol (0,05 e
0,1 %), ou TRITON X-100 0,1% (Triton) (controle positivo) ou RPMI (controle negativo), por 25
horas a 37 °C e 5% de CO2. A atividade metabólica foi determinada pela redução do MTT, como
descrito em Material e Métodos. Os resultados estão expressos como porcentagem da atividade
metabólica celular. Os valores do controle negativo foram tomados como 100% de atividade
metabólica celular. Cada valor representa a média ± E.P.M. de pelo menos 3 experimentos. *p≤
0,05 em relação ao controle negativo (RPMI) (ANOVA).
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4.13 Efeito do pré-tratamento com inibidor de receptor PAR-1 na liberação de
prostaciclina, induzida pela PA-BJ, giroxina e trombina, em células endoteliais

Para este estudo, as monocamadas de CEs foram incubadas com o composto SCH
79797 166 nM, inibidor seletivo de receptor PAR-1, ou com RPMI apenas (controle), por 1
hora, antes da adição da PA-BJ 1 µM, giroxina 1 µM ou trombina 1 U/mL. Após 24 horas
dessa adição, a liberação de PGI2 foi avaliada pela quantificação do seu metabólito estável, a
6-ceto prostaglandina F1α.
Como demonstra a Figura 14, o pré-tratamento das CEs com o SCH 79797 não alterou
a liberação de PGI2 induzida pelas serinoproteinases, em relação aos respectivos controles.
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Figura 14.

Efeito do pré-tratamento com inibidor de receptor PAR-1 na liberação de prostaciclina,
induzida pela PA-BJ, giroxina ou trombina, em células endoteliais. As monocamadas de CEs
foram incubadas, por 1 hora, com SCH 79797 166 nM, inibidor seletivo de receptor PAR-1, antes
da adição da PA-BJ 1 µM, giroxina 1 µM ou trombina 1 U/mL, mantidas por 24 horas, a 37 °C e
5% de CO2. A concentração de 6-ceto prostaglandina F1α foi determinada por E.I.A., como
descrito em Material e Métodos. Os dados estão apresentados em pg/mL de 6-ceto prostaglandina
F1α e representam a média ± E.P.M. de pelo menos 3 experimentos. * p≤ 0,05 em relação ao RPMI
(ANOVA).
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4.14 Efeito da inativação da atividade catalítica da PA-BJ, giroxina e trombina na
liberação de PGI2 por em células endoteliais
Alíquotas de PA-BJ, giroxina ou trombina foram inativadas com uma solução de
PMSF 2 mM, por 1 hora, a 37 ºC. Outras alíquotas destas mesmas serinoproteinases foram
incubadas com etanol a 1%, solvente do PMSF, pelo mesmo período.
Após este período, as monocamadas de CEs foram incubadas com a PA-BJ 1 µM ou
giroxina 1 µM ou trombina 1 U/mL ativas ou inativadas pelo PMSF ou com a PA-BJ 1 µM
ou giroxina 1 µM ou trombina 1 U/mL incubadas com etanol ou PMSF 0,2 mM ou etanol
0,1% ou RPMI (controle negativo), por 24 horas e a liberação de PGI2 foi avaliada pela
quantificação do seu metabólito estável, a 6-ceto prostaglandina F1α.
Como demonstra a Figura 15.1, a inativação da PA-BJ pelo PMSF ou a sua incubação
com etanol apenas, inibiu a liberação da PGI2.
A Figura 15.2, mostra que a inativação da giroxina pelo PMSF reduziu
significantemente a liberação de PGI2, se comparadas com a giroxina ativa, porém, não foi
diferente da inibição observada pela adição do etanol à giroxina.
O gráfico da Figura 15.3, demonstra que a inativação da trombina pelo PMSF não
alterou a liberação de PGI2, se comparada aos efeitos da trombina ativa ou incubada com o
etanol.
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Figura 15.1.

Efeito da inativação da atividade catalítica da PA-BJ na liberação de PGI2 por células
endoteliais. As monocamadas de CEs foram incubadas com PA-BJ 1 µM ou PA-BJ 1 µM
(inativa) ou PA-BJ 1 µM (com etanol) ou PMSF 0,2 mM ou etanol 0,1% ou RPMI, por 24 horas,
a 37 °C e 5% de CO2. A liberação de PGI2 foi avaliada pela quantificação da 6-ceto
prostaglandina F1α por E.I.A., como descrito em Material e Métodos. Os dados estão
apresentados em pg/mL de 6-ceto prostaglandina F1α e representam a média ± E.P.M. de pelo
menos 3 experimentos. * p≤ 0,05 em relação ao RPMI, # p≤ 0,05 em relação à PA-BJ,
(ANOVA).
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Figura 15.2. Efeito da inativação da atividade catalítica da giroxina na liberação de PGI2 por células
endoteliais. As monocamadas de CEs foram incubadas com giroxina 1 µM ou giroxina 1 µM
(inativa) ou giroxina 1 µM (com etanol) ou PMSF 0,2 mM ou etanol 0,1% ou RPMI, por 24 horas,
a 37 °C e 5% de CO2. A liberação de PGI2 foi avaliada pela quantificação da 6-ceto prostaglandina
F1α por E.I.A., como descrito em Material e Métodos. Os dados estão apresentados em pg/mL de
6-ceto prostaglandina F1α e representam a média ± E.P.M. de pelo menos 3 experimentos. * p≤
0,05 em relação ao RPMI (ANOVA).
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Figura 15.3. Efeito da inativação da atividade catalítica da trombina na liberação de PGI2 por células
endoteliais. As monocamadas de CEs foram incubadas com trombina 1 µM ou trombina 1 µM
(inativa) ou trombina 1 µM (com etanol) ou PMSF 0,2 mM ou etanol 0,1% ou RPMI, por 24
horas, a 37 °C e 5% de CO2. A liberação de PGI2 foi avaliada pela quantificação da 6-ceto
prostaglandina F1α por E.I.A., como descrito em Material e Métodos. Os dados estão apresentados
em pg/mL de 6-ceto prostaglandina F1α e representam a média ± E.P.M. de pelo menos 3
experimentos. * p≤ 0,05 em relação ao RPMI (ANOVA).
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5 DISCUSSÃO

O endotélio desempenha um papel protetor do sistema cardiovascular e modificações
desse tecido comprometem a homeostasia e desencadeiam uma resposta imediata, de
componentes fisiológicos, para o retorno ao estado normal. Dada a importância do endotélio,
na proteção do sistema cardiovascular e dos efeitos das serinoproteinases PA-BJ e giroxina
em plaquetas, as ações destas toxinas sobre as CEs foram investigadas no presente estudo.
Os estudos iniciais, relativos à liberação da LDH, demonstraram que a PA-BJ e a
giroxina não afetaram a viabilidade das CEs, nas concentrações avaliadas e períodos de
incubação de até 24 horas. Da mesma maneira, a trombina, utilizada como padrão de
serinoproteinases, não alterou a liberação da LDH, nos mesmos períodos de estudo. Estes
dados corroboram os de LEROY et al. (1984), que demonstraram que a trombina não alterou
a liberação basal da LDH, em CEs de aorta suína. A liberação da LDH reflete, principalmente,
alterações da membrana celular. Desse modo, pode-se inferir que a PA-BJ e a giroxina não
são tóxicas

às

membranas

das

CEs, nas

condições

experimentais

empregadas.

Adicionalmente, foram investigados os efeitos dessas serinoproteinases, nas mesmas
concentrações e períodos de incubação, sobre a atividade metabólica das células endoteliais.
Os resultados obtidos mostraram que estas proteinases, assim como a trombina, não afetaram
a atividade oxidativa mitocondrial das células. Estes dados corroboram os acima descritos,
que apontaram a baixa toxicidade dessas serinoproteinases sobre as CEs em cultura.
As junções interendoteliais desempenham um papel importante na regulação da
permeabilidade vascular e no deslocamento de células circulantes (SIMIONESCU e
SIMIONESCU, 1988). Assim, tendo em vista que a confluência de CEs, em monocamadas, é
um aspecto crítico do ponto de vista funcional, foram avaliados os efeitos da PA-BJ e da
giroxina sobre a integridade das monocamadas de células endoteliais. Os resultados obtidos
demonstraram que estas toxinas não afetaram a integridade do endotélio. Estes dados indicam
que estas serinoproteinases são pouco ativas sobre os constituintes envolvidos na conexão da
CE aos receptores adesivos da matriz extracelular, na presente condição experimental. Da
mesma maneira, a trombina não afetou este parâmetro.
Como mencionado na Introdução, o veneno da serpente Bothrops jararaca contém um
teor elevado de serinoproteinases (SAGUCHI et al., 2005) e uma ação lesiva e/ou
estimulatória do veneno desta espécie e de outras do mesmo gênero, sobre o endotélio, foi
demonstrada anteriormente (BARRAVIERA, 1994; GONÇALVES e MARIANO, 2000;
LOMONTE et al., 1994). Nesse sentido, os resultados ora obtidos sugerem que a PA-BJ não
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seja um componente importante para as ações lesivas do veneno de Bothrops jararaca no
endotélio. Por outro lado, para o veneno da serpente Crotalus durissus terrificus, não há
dados na literatura sobre ações deste veneno sobre o endotélio, dificultando uma interpretação
dos dados pré-existentes com os até aqui obtidos com a giroxina.
Como mencionado na introdução, o endotélio é um tecido metabolicamente ativo, com
a capacidade de produzir inúmeras substâncias fisiologicamente ativas. Dentre estas
substâncias está a PGI2, que é o principal mediador lipídico (eicosanóide) produzido pelas
células endoteliais (VANE et al., 1990; VANE e BOTTING, 1995; e para revisão vide
SIMMONS et al., 2004). Este mediador exerce um importante papel fisiológico, por suas
ações vasodilatadora e inibitória da agregação plaquetária. Este prostanóide é fundamental
para a regulação das propriedades adesivas do endotélio, atuando de modo a impedir a adesão
de células circulantes a este tecido (para revisão vide VANE e BOTTING, 1995). No entanto,
em condições fisiopatológicas, em que há aumento de sua concentração, a PGI2 pode
contribuir para o desenvolvimento de processos inflamatórios (VANE et al., 1990; VANE e
BOTTING, 1995; para revisão vide SIMMONS et al., 2004).
Com base nas informações acima, foram avaliados os efeitos da PA-BJ e da giroxina,
na produção de PGI2, por monocamadas de células endoteliais. Os dados obtidos mostraram
que estas serinoproteinases induziram a liberação de PGI2, após 24 horas de incubação. Como
esperado, a trombina causou o mesmo efeito e no mesmo período. Em apoio a este dado, a
literatura mostra que a trombina induziu a liberação de PGI2, a partir de CEs de artéria de
cordão umbilical humano, de modo rápido (15 minutos) e sustentado por até 9 horas
(HOULISTON et al., 2002). A diferença do perfil temporal observado em nosso estudo, em
relação ao observado por estes autores, pode dever-se às diferentes linhagens de CEs
utilizadas e/ou ao tipo de vaso de origem das CEs (vaso de microcirculação vs grande vaso).
Os dados obtidos com a PA-BJ e com a giroxina, por sua vez, estão de acordo com a
literatura, que mostra que a trombocitina, uma serinoproteinase isolada do veneno da serpente
Bothrops atrox, induziu a liberação de PGI2, após 5 minutos de incubação, em cultura de CEs
de vasos de cordão umbilical humano (CZERVIONKE et al., 1979). A resposta do endotélio
às serinoproteinases em estudo, com a produção de PGI2, é intrigante, uma vez que ambas
induzem a agregação plaquetária e a PGI2 é antiagregante. Estes efeitos antagônicos não
podem ser explicados até o presente, porém, é possível que a liberação deste mediador
represente uma resposta do endotélio à ação tóxica das serinoproteinases, que levaria à adesão
e agregação plaquetária e/ou à adesão de leucócitos circulantes a esse tecido.
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Está bem estabelecido que a síntese de prostaglandinas, como a PGI2, inicia-se pela
metabolização do AA pelo complexo enzimático das ciclooxigenases. Este processo origina
produtos intermediários instáveis, que são metabolizados por sintases ou isomerases
terminais, originando as diferentes prostaglandinas. Na CE, predomina a prostaciclina sintase
e, portanto, a síntese de PGI2 (HOULISTON et al., 2002). Quanto às enzimas COXs, até o
presente, foram descritas quatro isoformas, duas das quais mais profundamente estudadas: a
COX-1, expressa constitutivamente e a COX-2, induzível por estímulos inflamatórios, que
também é expressa constitutivamente, em determinados tecidos (BOTTING e AYOUB, 2005;
KIS et al., 2006; PARK et al., 2006).
Com base nas informações acima, avaliou-se a participação das COX-1 e -2 na
produção de PGI2, induzida pelas serinoproteinases, a partir de intervenções farmacológicas.
Os resultados obtidos demonstraram que a indometacina, um inibidor não seletivo das COXs,
o valeril salicilato, um inibidor seletivo da COX-1 e o etoricoxibe, um inibidor seletivo da
COX-2, reduziram, de modo significante, a produção de PGI2 induzida pela PA-BJ e pela
giroxina. Estes dados indicam que as duas isoformas de COX (COX-1 e -2) estão envolvidas
no efeito dessas serinoproteinases. Efeitos semelhantes foram obtidos com a trombina. Os
dados obtidos com a trombina estão de acordo com a literatura, que demonstra a participação
das COX-1 e -2 para a produção de PGI2 induzida por esta enzima, em CEs de cordão
umbilical humano. Como mencionado na introdução, a liberação de PGI2 causada pela
trombina, resulta da ativação de receptores PAR-1, com a fosforilação e ativação da
fosfolipase A2 citosólica (cPLA2), gerando o substrato AA, para a formação de PGI2 a partir
da COX-1 constitutiva. Ainda, como conseqüência da ativação do receptor PAR-1, há
indução da expressão protéica de COX-2 com a manutenção da liberação de PGI2 em etapa
mais tardia (HOULISTON et al., 2002; SYEDA et al., 2006; para revisão vide WHEELERJONES, 2008). A partir dos dados obtidos com as intervenções farmacológicas e com o
intuito de detalhar o mecanismo de ação das duas serinoproteinases, foram avaliados seus
efeitos na expressão protéica das COXs, pelas CEs. Os resultados obtidos demonstraram que
a PA-BJ e a giroxina não induziram a expressão da COX-2 e nem afetaram a expressão
constitutiva da COX-1, durante o período de tempo avaliado. Estes dados sugerem que PA-BJ
e a giroxina, desencadeiam eventos celulares que estimulam a atividade catalítica das COXs
já expressas pelas células endoteliais. Neste contexto, vale observar que no modelo
experimental utilizado, as células controles apresentaram uma expressão basal da COX-2. Em
apoio a esta observação, a literatura demonstra a expressão constitutiva de COX-2 em CEs em
cultura, em condições de repouso (SYEDA et al., 2006; WANG et al., 2004). Além disso, foi
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demonstrado que o inibidor seletivo da COX-2, NS-398, inibiu a formação de PGI2, em CEs
de cordão umbilical humano, não estimuladas, sugerindo que um componente da produção
basal deste mediador é a COX-2 constitutiva (SYEDA et al., 2006). Os dados obtidos com a
trombina, por sua vez, demonstraram a responsividade do modelo experimental empregado,
uma vez que foi detectado o aumento da expressão protéica da COX-2, desde a 6ª hora, como
esperado (SYEDA et al., 2006). De outra parte, o aumento da expressão da COX-1, causado
pela trombina, sugere que esta serinoproteinase tenha a capacidade de estimular vias de
síntese dessa isoforma, como foi observado em outros modelos experimentais, sob
estimulação por patógenos (DORE et al., 1998; FRANCO et al., 1999; SUGIMOTO et al.,
2007).
A partir do conhecimento de que a trombina induz a produção rápida de PGI2 e a
expressão de COX-2, via ativação de receptores PAR-1 (HOULISTON et al., 2002;
STEINHOFF et al., 2005) e considerando que a PA-BJ cliva o receptor PAR-1 recombinante
(SANTOS et al., 2000), avaliou-se a participação do receptor PAR-1, na produção de PGI2
induzida tanto pela PA-BJ quanto pela giroxina, embora, neste caso, não se conheça a sua
interação com este tipo de receptor. Os resultados demonstraram que o SCH 79797, um
inibidor seletivo de receptor PAR-1, não alterou a produção de PGI2 induzida pela PA-BJ ou
pela giroxina e nem pela trombina. Estes dados sugerem que na linhagem de CEs utilizadas, a
produção de PGI2, induzida por essas serinoproteinases, não é mediada pela ativação de
receptores do tipo PAR-1. Contudo, em função dos resultados obtidos com a trombina, não
podemos descartar a possibilidade das CEs utilizadas no presente estudo não expressarem tais
receptores.
A seguir, tendo em vista que o sítio catalítico das serinoproteinases é responsável pela
clivagem de peptídeos e ativação de receptores, em especial os receptores do tipo PAR,
avaliou-se a participação da atividade catalítica da PA-BJ e da giroxina na produção de PGI2
pelas CEs. Para tanto, procedeu-se a inativação dessa atividade, pela sulfonilação irreversível
do sítio catalítico das serinoproteinases pelo regente fluoreto de fenilmetilsulfonila (PMSF).
Os resultados obtidos demonstraram que a atividade catalítica não é importante para a
liberação de PGI2, pelas CEs, frente ao estímulo pelas serinoproteinases em estudo. Estes
dados reforçam os anteriores, que sugerem que o receptor PAR-1 não esteja envolvido na
liberação de PGI2 pelas CEs, uma vez que a atividade catalítica das serinoproteinases é
necessária para a clivagem e ativação deste receptor.
Neste contexto, deve-se considerar os estudos recentes que demonstraram que a
trombina pode exercer efeitos no endotélio por mecanismos adicionais àqueles relacionados à
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sua atividade catalítica, como por exemplo, a inibição da apoptose de CEs, a partir de sua
interação com as integrinas αVβ3 e α5β1 (ZANIA et al., 2008). As integrinas são receptores
de superfície celular, formados por duas subunidades, denominadas de α e β. Estes receptores
podem ligar-se a várias moléculas (para revisão vide RÜEGG et al., 2003). Após serem
ativadas, induzem a expressão protéica de COX-2 e a produção de PGE2, em células
endoteliais de cordão umbilical humano (ZARIC e RÜEGG, 2005). Em adição, foi
demonstrado que a integrina α5β1 regula, positivamente, a atividade catalítica e a expressão
gênica e protéica da COX-2 também em cultura de células endoteliais de cordão umbilical
humano (VIJI et al., 2008). Desse modo, a partir dessas informações, pode-se sugerir que a
ativação de integrinas represente um mecanismo pelo qual as serinoproteinases em estudo
induzam a liberação de PGI2 no presente modelo experimental. Esta hipótese, contudo,
necessita ser investigada.
De outra parte, vale analisar os resultados que demonstraram que os solventes DMSO
e o etanol afetaram a produção de PGI2, causada pela PA-BJ, mas não pela giroxina ou pela
trombina. Uma provável explicação para este fato seria a capacidade demonstrada do DMSO
induzir a translocação de moléculas de lipídeos e sua re-distribuição entre as faces externa e
interna da membrana celular, em evento conhecido como flip-flop, causando uma diminuição
da espessura da membrana celular e mudança na carga iônica dos lipídeos da superfície da
mesma (GURTOVENKO et al., 2008). De modo similar, dados da literatura demonstraram
que o etanol causa uma diminuição na espessura da membrana celular, também, por alterações
na posição dos lipídeos na bicamada dessas membranas (PARK et al., 2009). A partir dessas
informações, podemos sugerir que a posição e/ou as cargas iônicas dos lipídeos de superfície
da membrana celular seja um aspecto importante para a interação da PA-BJ com as CEs e,
conseqüentemente, para o desencadeamento de sua ação sobre as mesmas. Por outro lado
essas alterações não parecem afetar a interação da giroxina e da trombina, com seus sítios
aceptores nas mesmas células.
O significado das ações da PA-BJ e da giroxina, aqui demonstradas, em relação aos
efeitos do veneno total de Bothrops jararaca ou de Crotalus durissus terrificus, necessitam de
mais estudos para sua compreensão. Embora façam parte de venenos com ações distintas,
estas duas serinoproteinases apresentaram efeitos isolados semelhantes. A contribuição da
PGI2 liberada pelo endotélio em resposta à PA-BJ e à giroxina, para ação dos venenos totais
de Bothrops jararaca e Crotalus durissus terrificus, respectivamente, pode estar relacionada à
vasodilatação, que pode facilitar a passagem destas e de outras toxinas do veneno, do lúmen
dos vasos para os tecidos, favorecendo seus efeitos. Além disso, a potente ação vasodilatadora
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da prostaciclina, liberada por ação da PA-BJ, pode contribuir para o efeito hipotensor,
observado no envenenamento pela serpente Bothrops jararaca (ABDALLA et al., 1989;
COMEAU et al., 1992). Por outro lado, a inibição da agregação plaquetária causada pela
PGI2, pode representar um mecanismo adicional, pelo qual a PA-BJ contribui para o efeito
hemorrágico observado em acidentes causados pela esta serpente. No caso do veneno de
Crotalus durissus terrificus, a PGI2 liberada pela giroxina contribua para a incoagulabilidade,
observada em pelo menos 50% dos indivíduos acidentados por estas serpentes. Porém, nossos
resultados não permitem inferir se a liberação de PGI2 e a conseqüente inibição da agregação
plaquetária, seja, preponderante em relação ao efeito agregante de plaquetas causado pela PABJ.
Em conjunto, os resultados ora obtidos demonstraram, pela primeira vez, que as
serinoproteinases PA-BJ e giroxina, em concentrações não tóxicas para as CEs, induziram a
liberação de PGI2 por estas células. Este efeito é dependente da ativação dos sistemas
enzimáticos da COX-1 e COX-2 e independe da ativação de receptores do tipo PAR-1. Além
disso, o sítio catalítico dessas serinoproteinases não parece ser relevante para o seu efeito, nas
CEs empregadas.
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6 CONCLUSÕES

 As serinoproteinases PA-BJ e giroxina não afetaram a viabilidade, o metabolismo
nem a integridade das monocamadas de células endoteliais em cultura em nenhuma
das concentrações estudadas;
 Em concentrações não-citotóxicas, a PA-BJ e a giroxina induziram aumento da
produção de prostaciclina pelas células endoteliais;

 A produção de prostaciclina induzida pela PA-BJ e pela giroxina em células
endoteliais, não está relacionada ao aumento da expressão protéica de COX-1 ou -2,
mas depende da atividade enzimática dessas duas isoformas;

 A atividade catalítica da PA-BJ ou da giroxina não são importantes para seu o
efeito estimulatório da produção de prostaciclina em células endoteliais;

 O receptor PAR-1 não participa do efeito estimulatório das serinoproteinases PABJ ou giroxina sobre a produção de prostaciclina por células endoteliais.
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