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RESUMO

Lima, Iara Camargo. Efeito da Jararagina-C, uma proteína tipo-disintegrina do
veneno de Bothrops jararaca, sobre um modelo experimental in vitro de
cicatrização. 80 f. Dissertação de mestrado (Toxinologia), Instituto Butantan, São
Paulo, 2013.
Integrinas específicas ancoram as células endoteliais aos componentes da matriz
extracelular, modulando eventos durante os processos de angiogênese e
cicatrização. Jararagina-C (JAR-C) é uma molécula tipo-disintegrina, que contém
uma sequência ECD, isolado a partir do veneno de Bothrops jararaca, e age na
inibição da agregação plaquetária. As células endoteliais, por sua vez expressam
diferentes integrinas na sua superfície de acordo com o ambiente. Este estudo teve
como objetivo investigar os efeitos do JAR-C nas células endoteliais vasculares
humanas (HUVEC) durante os eventos iniciais do processo de cicatrização.
Primeiramente, verificamos a capacidade de ligação da JAR-C em HUVECs através
de ensaio de inibição da adesão celular. Não observamos nenhuma diminuição
estatisticamente significativa na adesão das células ao colágeno I, sugerindo que a
JAR-C se liga às HUVECs. Realizamos o ensaio de migração celular em
monocamada de HUVECs no modelo experimental de cicatrização de feridas, onde
as células foram cultivadas no substrato de colágeno I e IV. Após 24 horas de
tratamento com JAR-C, as células foram coradas e analisadas por microscopia
óptica. Observamos que esta molécula induziu a migração celular em ambos os
substratos, entretanto a confluência de 100% das células no interior da linha raspada
ocorreu apenas sobre o substrato de colágeno I. Avaliamos a atividade proliferativa
nas células endoteliais cultivadas nos substratos de colágeno I, IV ou fibronectina e
tratadas com JAR-C. O ensaio de proliferação foi realizado pelo método de BrdU.
Observamos que a JAR-C não interferiu na capacidade proliferativa destas células.
Verificamos então a curva tempo-resposta de 9 genes envolvidos no processo de
cicatrização. A expressão gênica foi avaliada por PCR em tempo real em HUVEC
cultivadas em colágeno e tratada com JAR-C, e comparado a um grupo controle
tratado com PBS. O fold change (Fc) foi calculado pela equação de ΔΔct. No
intervalo de tempo de 3 horas observamos uma regulação positiva de IL-6, CXCL-6
e MMP-10 (Fc = 3,0; 1,8 e 2,3, respectivamente) e regulação negativa de IL-8 (Fc = -
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0,7). Após 6 horas os genes de E-selectina, I-CAM-1, V-CAM-1, IL-8, Angiopoetina-2
e MMP-10 também foram regulados positivamente (Fc = 6,0; 7,0; 1,5; 2,0; 2,5 e 2,0,
respectivamente), enquanto IL-6 foi regulado negativamente (Fc = -0,5). Em 24
horas observamos a regulação negativa de IL-8, CXCL-6 e CD-69 (Fc = -0,5, -0,3 e 0,4, respectivamente). Os nossos resultados sugerem que a JAR-C pode ligar-se a
células endoteliais que crescem sobre a superfície de colágeno I. A JAR-C modula a
migração HUVEC sobre os substratos de colágeno I e IV. No entanto, esta molécula
não induz a proliferação de células endoteliais sobre estes substratos. A JAR-C
induz uma regulação positiva de genes expressos por células endoteliais envolvidos
com o processo de cicatrização. A capacidade da JAR-C em ligar-se a integrina
α2β1, bem como ao colágeno, é, provavelmente, responsável pelos efeitos aqui
observados.

Palavas-chave: Jararagina-C, células endoteliais, atividade biológica, expressão
gênica, plaqueta.
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ABSTRACT

Lima, Iara Camargo. Effects of Jararhagin-C, a disintegrin-like molecule from
Bothrops jararaca venom, on wound healing experimental model. 80 p. Master
thesis (Toxinology). Butantan Institute, São Paulo, 2013.
There are a number of specific integrins that anchor endothelial cells to extracellular
matrix components, modulating events during angiogenesis and wound healing
process. Jararhagin-C is a disintegrin-like molecule containing an ECD sequence
isolated from Bothrops jararaca venom which can inhibit platelet aggregation.
Endothelial cells in turn express different integrins on its surface according to the
environment. This study aimed to investigate the effects of jararhagin-C on human
vascular endothelial cells (HUVEC) during initial events related to wound healing
process. Firstly it was verified the binding capacity of jararhagin-C on HUVECs
through inhibition of cell adhesion assay. Suspensions of HUVECs were incubated
with jararhagin-C and seeded on well plates pre-coated with collagen I, IV or
fibronectin on its surface. It was not observed a statistic significance decrease in
adhesion cells to matrix extracellular. The cell migration assay was performed on
HUVECs monolayer in model of wound healing experiment. The cells were grown on
collagen I and IV surfaces.

After 24 hours of jararhagin-C treatment, cells were

stained and analyzed by optical microscope. This molecule induced cell migration on
both substrates however the 100% confluence of cells inside the scraped line was
observed only with collagen I. The proliferative activity was evaluated by endothelial
cells cultivated on collagen I, IV or fibronectin substrate and jararhagin-C treated.
The proliferation assay was performed by BrdU method. Jararhagin-C does not
interfere in the proliferative capacity of these cells. Finally we analyzed the timecourse of 9 genes involved in the wound healing process. The gene expression was
evaluated by Real-time PCR on HUVECs previously adhered to collagen treated by
jararhagin-C and compared with a control group of cells treated with PBS. The fold
change (Fc) was calculated by ΔΔct equation. At the time interval of 3 hours we
observed up-regulation of IL-6, CXCL-6, and MMP-10 (Fc = 3.0; 1.8 and 2.5
respectively) and IL-8 was down-regulated (Fc = -0,7). At 6 hours the genes ESelectin, I-CAM-1, V-CAM, IL-8, Angiopoetin-2 and MMP-10 were up-regulated (FC =
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6.0; 7.0; 1,5; 2.0; 2.5 and 2.0 respectively) while IL-6 was down regulated (Fc = -0.5).
At 24 hours we observed down regulation of IL-8, CXCL-6 and CD-69 (Fc= -0.5; -0.3
and -0.4 respectively). Our results suggest that jararhagin-C can bind to endothelial
cells growing on collagen I surface. Jararhagin-C can modulate HUVEC migration on
collagen I and IV surfaces. However this molecule by itself is not able to induce
endothelial cells proliferation on these substrates. Jararhagin-C induces upregulation of genes expressed by endothelial cells involved with wound healing
process. The jararhagin-C ability to bind to integrin α2β1, as well as collagen, is
probably the responsible by the effects observed here.
Keywords: Jararhagin-C, endothelial cells, biological activity, gene expression,
platelets.
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1.

INTRODUÇÃO

1.1

DISINTEGRINAS DE VENENOS DE SERPENTES

As metaloproteinases são muito abundantes nos venenos botrópicos e
desempenham papel importante no desencadeamento de uma série de efeitos
observados após o envenenamento, tais como incoagulabilidade sangüínea,
hemorragia, hipotensão, inflamação e mionecrose (RUCAVADO et. al., 2002).
As metaloproteinases do veneno de serpentes (SVMP - Snake Venom
Metalloproteinase) são proteínas com diferentes massas moleculares, sintetizadas
como precursores latentes multimodulares que sofrem processamento proteolítico e
resultam em moléculas cataliticamente ativas ou em domínios não catalíticos livres,
conhecidos como disintegrinas. As SVMPs possuem massa molecular variando
entre 20 a 110 kDa e são divididas em classes e subclasses de acordo com a
distribuição de seus domínios estruturais. Estas enzimas são sintetizadas em
diferentes combinações dos seguintes domínios: peptídeo sinal, pró-domínio,
metaloproteinase, disintegrina ou tipo-disintegrina, rico em cisteínas e tipo lectina. A
presença destes domínios varia de acordo com a classe ou com o processamento
proteolítico necessário para a maturação das metaloproteinases de veneno (FOX;
SERRANO, 2008).
De acordo com a classificação mais recente das SVMPs, estas são
classificadas em 3 classes distintas (FOX; SERRANO, 2008): Classe PI
compreende as metaloproteinases de massa molecular entre 20 a 30 kDa, com ação
hemorrágica baixa ou ausente, possuem somente o domínio catalítico contendo o
zinco em seu sítio ativo; Classe PII, metaloproteinases de baixa massa molecular
semelhantes às toxinas da classe P-I e também as disintegrinas. A classe PIIa
compreende o domínio catalítico seguido por um domínio disintegrina contendo o
tripeptídeo RGD (Arginina-Glicina-Ác.aspártico) sendo esta encontrada na forma
processada (domínio disintegrina separado do domínio catalítico). Alternativamente,
as toxinas da classe P-II podem ser encontradas com o domínio catalítico e
disintegrina não processados (P-IIb), na forma de disintegrinas diméricas com a
presença do domínio catalítico (P-IIc), disintegrinas homodiméricas (P-IId) ou
heterodímericas

(P-IIe)

com

domínio

catalítico

ausente;

Classe

PIII,
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metaloproteinases altamente hemorrágicas, com massa molecular entre 60 a 110
kDa que possuem o domínio catalítico, um domínio tipo-disintegrina e um domínio
rico em cisteínas. São expressas com os domínios metaloproteinases, tipo
disintegrina e rico em cisteínas (P-IIIa). Podem sofrer processamento proteolítico no
domínio catalítico, resultando em uma molécula composta pelos domínios tipo
disintegrina e rico em cisteínas (P-IIIb). Estas também podem ser encontradas na
forma dimérica, constituindo a subclasse P-IIIc. A subclasse P-IIId, classe P-IV de
acordo com a antiga classificação (BJARNASON; FOX, 1994), é caracterizada pela
adição de dois domínios tipo lectina na porção carboxi-terminal da molécula.
As disintegrinas são proteínas isoladas a partir de venenos ofídicos e podem
ser provenientes do processamento de SVMPs da classe PII, ainda na glândula de
veneno, sendo conhecidas como disintegrinas clássicas. Estas proteínas
apresentam somente o domínio disintegrina em sua estrutura e contém a seqüência
RGD em seu sítio de ligação com as integrinas de superfície celular. Nos venenos
ofídicos também são encontrados outros tipos de disintegrinas, provenientes do
processamento de SVMPs da classe PIII. Apresentam os domínios disintegrina e
rico em cisteínas e possuem uma seqüência do tripeptídeo diferente do clássico
RGD (Glu-Cys-Asp), como por exemplo o ECD (Arg-Gly-Asp). Estas proteínas são
conhecidas como proteínas tipo-disintegrinas. (CALVETE et al., 2005)
Foi recentemente sugerido por Guan e colaboradores (2010) que as
diferentes ligações entre as cisteínas podem contribuir fortemente para a
conformação do domínio disintegrina, pois, dependendo do emparelhamento das
cisteínas, e consequentemente da formação de pontes dissulfeto, o motivo de
ligação às integrinas pode se tornar inacessível. Este fato pode influenciar as
propriedades de ligação e especificidades das proteínas tipo-disintegrinas.
Dependendo do pareamento entre as pontes dissulfeto, o domínio disintegrina pode
assumir pelo menos dois tipos de conformação, um esqueleto na forma de C ou I,
sendo a primeira forma capaz de desempenhar um papel chave no reconhecimento
de substratos pelo domínio catalítico (TAKAEDA et. al., 2006). Entretanto a
habilidade adesiva tem sido mais relacionada ao domínio rico em cisteínas
(TANJONI et. al., 2010; MENEZES et. al, 2008).
Muitas disintegrinas vêm sendo estudadas visando à descoberta de inibidores
específicos para integrinas, pois as disintegrinas são inibidores de adesão celular
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muito mais potentes que peptídeos RGD sintéticos derivados de fibrinogênio ou
fibronectina (SCARBOROUGH et. al., 1993).

1.2

INTEGRINAS E MATRIZ EXTRACELULAR

As integrinas são receptores transmembranares tipo I e compreendem uma
família de heterodímeros transmembranares que medeiam a adesão celular em uma
variedade de contextos biológicos. Sua estrutura é formada por um heterodímero,
cadeia α e cadeia β. Em mamíferos existem 18 subunidades α e 8 subunidades β
que podem formar 24 integrinas diferentes (figura 1), podendo se ligar tanto à
c1omponentes de matriz extracelular (ligantes solúveis naturais) como à receptores
celulares (MARGADANT et. al, 2011).

Figura 1 - Integrinas de mamíferos e seus ligante
(Margadant, 2011).

Existem três conformações que as integrinas podem adotar; conformação de
baixa afinidade, afinidade intermediária, e de alta afinidade (figura 2). A conformação
de alta afinidade é adotada a partir do cluster de heterodímeros, que ocorre pela
indução gerada por algum evento citoplasmático (ativação inside-out) ou por fatores
extracelulares (ativação outside-in). Essa conformação apresenta alta afinidade de
ligação tanto na presença de um ligante próprio como um ligante mimético
(SHIMAOKA, 2002; MARGADANT et. al, 2011). Na sinalização outside-in, a adesão
do ligante à integrina promove a transmissão de sinais para o interior da célula,
resultando na reorganização do citoesqueleto, expressão gênica e diferenciação
celular. Já na sinalização inside-out os sinais produzidos no meio intracelular podem
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ser propagados através das integrinas e regular sua afinidade pelo ligante na matriz
extracelular (LIU et al., 2000).
A ligação integrina-ligante desencadeia o cluster de integrinas em um
determinado ponto da membrana extracelular, seguida pela conexão da integrina ao
citoesqueleto, e a formação de complexos macromoleculares de adesão. Além
disso, a interação com um ligante induz a ativação de cascatas de transdução de
sinais intracelulares "outside-in signaling” que podem regular vários processos
celulares fundamentais (DANEN, 2005; MARGADANT et. al., 2011). A ativação de
sinais intracelulares depende de uma ligação cruzada (crosstalk) entre a integrina
ativada e um co-receptor, (EDELSON et al., 2006; MCCALL-CULBTREATH et al.,
2008). Além disso, as integrinas servem como ancoradouros das células à matriz
extracelular (STULPACK; CHERESH, 2004).

Figura 2 - Esquema das vias de ativação de integrinas (Margadant, 2011).

A matriz extracelular proporciona o apoio estrutural da célula, podendo ser
composta por proteoglicanos, polissacarídeos não-proteoglicanos e outras proteínas
(colágeno, fibronectina e laminina, entre outras) (BERRIER; YAMADA, 2007;
CAMPBELL et al., 2010). Estes polímeros são capazes de se organizar formando
uma membrana basal que separa as células do interstício (CAMPBELL et al., 2010).
A matriz serve como uma extensão da membrana plasmática e além de ser
uma importante proteção para o tecido, também, promove uma interface interativa
entre a célula e o microambiente podendo mediar sinais locais e distantes
(YURCHENCO, 2011).
A adesão da célula à matriz extracelular é fundamental para a sobrevivência
da célula endotelial possuindo um papel importante no processamento das
informações necessárias para a proliferação, migração, espalhamento das células,
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diferenciação, montagem da matriz extracelular e sobrevivência celular. Nas células
endoteliais e epiteliais as integrinas regulam a migração celular e a invasão através
da via de sinalização que ativa FAK (Focal adhesion kinase) (MITRA et al., 2005).
Uma característica das integrinas é a capacidade de ter afinidade a um ou
mais componentes de matriz. Existe uma série de integrinas que se ligam ao
colágeno (α1β1, α2β1, α10β1, α11β1) e à laminina (α3β1, α6β1, α6β4) e servem para
ancorar células à membrana basal e à matriz intersticial. As proteínas da matriz
provisória (fibronectina, fibrinogênio e vitronectina) normalmente contém a sequência
RGD que medeia a interação com integrinas como α5β1, αvβ3, αvβ5 entre outras
(CHEN, 2012). Logo, as integrinas são responsáveis pela transmissão de
informações entre a célula e a matriz, constituindo um importante mecanismo
responsável pela conexão entre os compartimentos intra e extracelulares.
As adesões focais são formadas pela interação da matriz extracelular,
integrinas e o citoesqueleto formando um grupo dinâmico de proteínas regulatórias
estruturalmente relacionadas, que fazem a transdução de sinais externos para o
interior da célula e que também disparam sinais intracelulares que promovem a
ativação de integrinas na superfície celular (BERRIER; YAMADA, 2007).

1.3

RESPOSTAS CELULARES MEDIADAS POR INTEGRINAS

A

migração

celular

contribui

significantemente

para

as

mudanças

morfogenéticas durante o desenvolvimento de tecidos e doenças (ULRICH;
HEISENBERG, 2009).

Este processo dinâmico pode ser subdividido em quatro

fases: polarização celular em resposta a um estímulo externo, formação de uma
protrusão na borda principal, adesão à outras células ou à matriz extracelular e
retração da borda, movimentando as células para frente (RIDLEY et. al., 2003).
Sabe-se que os ciclos oscilatórios de protrusão e retração da membrana são uma
característica comum de migração celular (NEWELL-LITWA; HORWITZ, 2011).
Alguns trabalhos identificaram a PKA como uma quinase associada à integrina que
está ativa na borda celular e contribui para a migração celular (LIM et al., 2008;
EDIN et al., 2001). PKA estabelece uma oscilação entre a protrusão e a retração
através da fosforilação de RhoA, a qual induz fibras de estresse e formação de
adesão focal (NEWELL-LITWA; HORWITZ, 2011; PRASAIN; STEVENS, 2009).
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Existem componentes capazes de interferir na sinalização mediada por integrinas
promovendo uma variedade de respostas celulares que regulam o destino celular.
Esta interferência pode ser resultante do processo de remodelamento proteolítico da
matriz extracelular desempenhado por metaloproteinases endógenas, e também
pela ação de ligantes solúveis endógenos e exógenos. Um bom exemplo são
algumas disintegrinas específicas, que agem inibindo a adesão célula-matriz e
conseqüentemente diminuindo os sinais de sobrevivência celular, inibindo a
migração celular, a angiogênese e induzindo a apoptose (HONG et al., 2003;
DESGROSELLIER et al., 2010)

1.4

AÇÃO BIOLÓGICA DAS DISINTEGRINAS

As ações das disintegrinas de veneno de serpentes sobre a migração, adesão
e proliferação tem estimulado cientistas de todo o mundo a estudar o mecanismo
pelo qual tais proteínas podem ser eficazes na terapia anti-angiogênica. A ação e a
seletividade de tais proteínas diferem, assim como o ligante alvo, fato este que
resulta em diferentes respostas.
Dentre as proteínas disintegrinas que contêm a sequência RGD, as
disintegrinas clássicas, podemos destacar duas proteínas que possuem ação sobre
a adesão de células endoteliais. A salmosina, isolada do veneno de Agkistrodon
halys brevicaudus, que inibe a adesão de células endoteliais bovinas (BCE) à
vitronectina pela ligação à integrina αvβ3 (KANG et. al., 1999). A acutinina,
proveniente do veneno de Agkistrodon acutus também foi capaz de interagir com
αvβ3 inibindo a adesão de HUVECs tanto à vitronectina quanto à fibronectina e
fibrinogênio. A integrina αvβ3 tem um importante papel nas células endoteliais,
agindo na mediação e propagação destas, na regulação da morte celular
programada e também facilitando a angiogênese (YEH et. al., 1998). Segundo Yeh e
colaboradores (1998) a acutinina inibe tanto a viabilidade das HUVECs como a
migração e invasão tumoral induzida através de fator básico de crescimento para
fibroblasto (bFGF), através do bloqueio da interação de αvβ3 com componentes de
matriz extracelular.
Já as disintegrinas que contém a sequência ECD, conhecidas como proteínas
tipo-disintegrinas, têm sido recentemente descritas em literatura por apresentarem
também importantes ações sobre angiogênese e adesão de células de melanoma
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(RAMOS et. al., 2007; LIMAM et. al., 2010; WANG et. al., 2010). Uma proteína tipodisintegrina contendo a sequencia ECD, a alternagina-C, isolada a partir do veneno
de Bothrops alternatus foi capaz de induzir a proliferação de HUVECs in vitro. Em
fibroblastos humanos a alternagina-C regulou positivamente a expressão de VEGF
(Vascular Endothelial Growth Factor), o que explica a proliferação destas células,
(SELISTRE-DE-ARAÚJO et al. 2005 , COMINETI et al., 2004). Além disso, a
alternagina-C também foi capaz de inibir a migração de células endoteliais tanto in
vivo como in vitro (COMINETTI et. al., 2004;). Como a angiogênese é um evento
importante para a cicatrização de feridas, dados interessantes demonstraram pela
primeira vez a influência de uma proteína tipo-disintegrina (alternagina-C) no
estímulo da angiogênese em tecido lesionado e na regeneração de músculo
esquelético (DURIGAN et. al., 2008; SANT’ANA et. al., 2008).
Recentemente Limam e colaboradores (2010) mostraram que a proteína
leberagina-C, tipo-disintegrina purificada do veneno de Macrovipera lebetina
transmediterranea contendo os domínios tipo-disintegrina (ECD)/rico em cisteínas foi
capaz de inibir a adesão de células de melanoma (IGR39) ao fibrinogênio e
fibronectina, através da inibição das integrinas αvβ3, αvβ6 e α5β1. Posteriormente
Wang (2010) publicou um trabalho onde a acuragina-C, (domínios tipo-disintegrina
(ECD)/rico em cisteínas) extraída do veneno de Agkistrodon acutus foi capaz de se
ligar à integrina αvβ3 mediando funções das células endoteliais, induzindo apoptose
por anoikis envolvendo a ativação da caspase-3. Além disso, esta proteína se
mostrou mais eficiente na redução da viabilidade de HUVECs do que as
disintegrinas clássicas.

1.5

JARARAGINA E JARARAGINA-C

Em 1992 Paine e colaboradores isolaram, clonaram e caracterizaram a
jararagina, uma SVMP de classe P-III, presente no veneno de Bothrops jararaca.
Esta proteína foi descrita como sendo uma metaloproteinase altamente hemorrágica,
com alta massa molecular (52 kDa), que possuia o domínio catalítico seguido por um
domínio disintegrina e um domínio rico em cisteína na região carboxi-terminal.
Porém o domínio disintegrina desta P-III possui em sua região de ligação a
substituição do tripeptídeo RGD por um tripeptídeo ECD, por esta razão atualmente
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este domínio é classificado como domínio tipo-disintegrina (PAINE, 1992;
BJARNASON; FOX, 1995).
Após esta caracterização inicial, muitos trabalhos foram realizados a fim de
caracterizar as diferentes funções desta metaloproteinase. Sabe-se que a jararagina
é capaz de agir sobre as plaquetas de duas maneiras distintas; degradando
diferentes receptores de plaquetas e proteínas adesivas envolvidas na hemostasia e
através da região tipo-disintegrina que interfere na adesão das plaquetas via
integrina α2β1 (KAMIGUTI et al., 1996a).
Uma vez que a jararagina não é eficientemente inibida pelas proteinases
presentes no plasma, e que esta também é capaz de degradar proteoliticamente o
principal receptor de colágeno em plaquetas (α2β1), e cliva o fator de von Willebrand
em uma região (domínio A1) que possui o sítio de ligação a gpIb, esta SVMP
contribui para o sangramento sistêmico que ocorre nos envenenamentos por B.
jararaca (KAMIGUTI et al., 1996a). Além do fator de von Willebrand, a jararagina
também é capaz de clivar o fibrinogênio na porção c-terminal da cadeia Aα, onde
está presente a sequência RGD que se julgava interagir com a integrina α IIbβ3,
porém mesmo após esta clivagem, o fibrinogênio continua sendo capaz de agregar
as plaquetas induzidas ADP ou adrenalina (KAMIGUTI et al., 1996b). No entanto, a
jarararagina interfere de diferentes maneiras na agregação plaquetária induzida por
colágeno via integrina α2β1, interagindo com alta afinidade à esta integrina, podendo
clivar a subunidade β1 com consequente perda da conformação nativa, que é
fundamental para a afinidade de ligação a receptores macromoleculares. Além
disso, foi analisado por FACs e imunopreciptação que esta metaloproteinase é
capaz de diminuir a expressão da integrina α2β1 em plaquetas. Quando o sitio
catalítico da jararagina é inibido, foi demonstrado que ocorre o bloqueio deste
receptor, demonstrando que tanto o domínio catalítico como os domínios tipodisintegrina e rico em cisteína possuem um papel fundamental neste processo
(KAMIGUTI et al 1996b; KAMIGUTI et al 1997).
Desde 1996 nosso grupo de pesquisa tem utilizado a jararagina como modelo
para o estudo do mecanismo de ação de SVMPs. No veneno de Bothrops jararaca,
são encontradas duas formas da jararagina, a molécula íntegra (contendo os
domínios catalítico, tipo-disintegrina e rico em cisteínas, de 52kDa) e a molécula
contendo apenas os domínios tipo-disintegrina e rico em cisteínas (conhecida como
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jararagina-C, de 28kDa), sendo esta um produto de autólise da jararagina (MOURADA-SILVA et al., 2003).
A jararagina-C apresenta a capacidade de se ligar às integrinas α 2β1 da
superfície de plaquetas com alta afinidade, inibindo a agregação plaquetária
induzida pelo colágeno (USAMI et al., 1994). Apesar da grande dificuldade de obter
um recombinante desta molécula, devido a grande quantidade de cisteínas, a região
correspondente a jararagina-C foi clonada em vetor pET32 fusionado a tioredoxina
em Escherichia coli, este recombinante também foi capaz de inibir a agregação
plaquetária induzida por colágeno (MOURA-DA-SILVA et al., 1999).
Recentemente também foi verificado que a jararagina-C, de forma semelhante
à jararagina, quando injetada pela via intra-dérmica na pele de camundongos, se
localiza nas proximidades dos vasos sanguíneos da hipoderme, e de capilares no
músculo esquelético e se co-localiza com o colágeno tipo IV na membrana basal
(BALDO et al., 2010).
Em experimentos realizados por nosso grupo, a jararagina-C também
demonstrou um efeito pró-inflamatório in vivo, desencadeando a liberação de
citocinas no local da injeção e aumentando o rolamento de neutrófilos na parede do
endotélio (CLISSA et al., 2006).
Uma vez que o efeito da jararagina-C , na proliferação, migração celular ainda
não foram investigados, esse trabalho será importante para uma melhor
compreensão da ação biológica desta molécula tipo-disintegrina sobre as células
endoteliais (HUVECs). Sendo estas células um bom modelo de estudo, pois
participam ativamente de importantes processos biológicos, tais como, inflamação,
regeneração e angiogênese.
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2. OBJETIVO
Objetivo Geral:
Compreender a ação da jararagina-C em importantes processos como a
proliferação, adesão, migração e o efeito pró-inflamatório.

Objetivos específicos:
 Analisar a ação da jararagina-C no fenômeno de proliferação de células
endoteliais sobre os diferentes substratos (colágeno I, colágeno IV e
fibronectina);
 Verificar a ação da jararagina-C na adesão das células endoteliais aos
diferentes substratos citados anteriormente
 Avaliar a capacidade da jararagina-C no fenômeno de migração das células
endoteliais sobre os diferentes substratos (colágeno I, colágeno IV e
fibronectina);
 Quantificar por PCR em Tempo Real, e comparar a expressão dos genes que
codificam mediadores inflamatórios como: Citocinas (IL-6 e IL-8), Moléculas
de Adesão (E-Selectina, V-CAM-1 e I-CAM-1), Quimiocina (CXCL-6), Fator
angiogênico (Angiopoitina-2), Metaloproteinase de matriz (MMP-10) e
Molécula de superfície (CD69), expressos por células endoteliais humanas
estimuladas com Jararagina-C.
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3.

METODOLOGIA

3.1

Purificação da Jararagina-C

3.1.1 Coluna de interação hidrofóbica Hi Trap Phenyl FF

A purificação da jararagina-C foi realizada conforme descrito por Moura-daSilva et al. (2003) com algumas modificações. O veneno total (liofilizado) foi diluído
em 1 volume de água Milli Q e adicionado 1 volume de tampão de amostra (Sulfato
de Amônia (NH4)2SO4 2M / Tris 20mM / CaCl2 20mM pH 7,4), resultando em uma
solução contendo o 50mg por mL de veneno diluído em tampão (NH4)2SO4 1M /Tris
10mM / CaCl2 1mM. Esta amostra foi centrifugada a 12000 g por 10 minutos e
filtrada em membrana de 0,22µm. Um volume inicial de 2 mL desta amostra foi
aplicada em coluna Hi Trap Phenyl FF, utilizando um fluxo de 1mL/min no sistema
AKTA.

Após

a

eliminação

das

proteínas

não

retidas

na

coluna

com

aproximadamente 13 mL do tampão de equilíbrio, foi efetuado o processo de eluição
das proteínas retidas na coluna conforme a sua hidrofobicidade. A fase eluente
utilizada foi um gradiente de concentração de 100 a 0% de (NH4)2SO4 1,2 M em Tris/
HCl 20 mM / CaCl2 1mM pH 7,4. As frações correspondentes à jararagina foram
reunidas em um mesmo pool de amostra. Posteriormente foi realizada uma diálise
deste pool contra o tampão de equilíbrio da coluna de troca iônica (Tris 20mM, CaCl 2
1mM com pH 6,8) overnight a 4°C como preparação da amostra para o próximo
passo de purificação.
3.1.2 Coluna de troca iônica – Mono-Q HR 5/50 GL

O pool dialisado obtido à partir das cromatografias da coluna Hi Trap Phenyl
FF, foi submetido à uma cromatografia em coluna Mono-Q R 5/50 GL. A fase eluente
da cromatografia de troca iônica foi formada por um gradiente de concentração de 0
a 100% de NaCl 1M no tampão de equilíbrio (Tris 20mM e CaCl 2). A cromatografia
foi realizada a um fluxo constante de 1 mL/minuto e foram coletadas frações de 1 mL
em tubos apirogênicos. As cromatografias foram monitoradas pela leitura da
absorbância à 280 nM. Ao final deste processo as amostras foram separadas em 2
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pools, sendo um referentes à jararagina pura e outro referente à jararagina-C
parcialmente purificada. As amostras de jararagina-C de diversas cromatografias
foram reunidas, diluídas 5 vezes em solução Tris 20mM / CaCl 2 1mM com pH 6,8 e
submetidas a uma segunda cromatografia em coluna Mono-Q HR 5/50 GL, nas
mesmas condições de purificação.
As

frações

coletadas

da

recromatografia

em

Mono-Q

tiveram

sua

concentração protéica determinada pela leitura em 280 nm no espectrofotômetro
ND-1000 (NanoDrop Technologies) e posteriormente as proteínas foram submetidas
à eletroforese em gel de poliacrilamida 15%, para verificar a pureza da fração
referente à jararagina-C.

3.2

SDS/PAGE (Eletroforese em gel de poliacrilamida)

A eletroforese em condições desnaturantes (SDS) foi realizada segundo a
técnica descrita por Laemmli (1970). Este procedimento consiste em separação das
proteínas conforme seu peso molecular, submetidas à uma corrente elétrica. Para
tanto é formado um gel de empilhamento contendo 3% de bisacrilamida/acrilamida
em Tris-HCl 0,5 M (pH 6,8) e 1 % SDS e um gel de resolução contendo 15% de
bisacrilamida/acrilamida em Tris-HCl 2,0 M pH 8,8 e 1% SDS. Foram preparadas
5μg de cada amostra junto ao Tampão de amostra 6X concentrado (Tris-HCl 0,35
(pH 6,8), SDS 10% e glicerol 30%), reduzido com β-mercaptoetanol. Estas amostras
foram fervidas por 5 minutos a 100°C e então aplicadas diretamente nos poços do
gel. O padrão de peso molecular utilizado foi LMW-SDS marker kit (GE). Nesta
corrida utilizou-se 150 v, 35 mA e o tampão de corrida utilizado foi preparado com
Tris-HCl 0,025 M, Glicina 0,19 M e SDS a 0,1% e pH a 8,3. Para corar as bandas
dos géis utilizou-se uma solução de 0,2% (m/v) de Coomassie Blue R-250 em água
e metanol na proporção de 1:1 (v/v) e o gel foi descorado com metanol 30% / acido
acético 10% em água destilada.

3.3

Western Blotting

A jararagina-C foi submetida à eletroforese em gel 15% de SDS-PAGE (2,5
µg de proteína) utilizando o marcador de peso molecular Full-Range Rainbow (GE) e
eletrotransferida em sistema semi-seco da Bio-Rad (semi-dry system, Bio-Rad
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Laboratories, Hercules, CA, U.S.A.) para uma membrana de nitrocelulose da
Amershan (Hybond-ECL-nitrocellulose, Amershan Biosciences, Little Chalfont,
Buckinghamshire, U.K.). O tampão de transferência utilizado foi Tris-HCL 0,94 mol/L
pH 8,8; glicina 0,33 mol/L; 10% de metanol. A transferência foi realizada sob uma
corrente de 0,8 mA/cm2 de gel por 1 hora. Após a transferência, a membrana foi
corada com Ponceau S (Sigma) para verificar a eficácia da mesma. Após a
descoloração, as membranas foram incubadas por 2 horas em temperatura
ambiente com solução bloqueadora (Tris/NaCl, pH 7,5 contendo 5% de leite em pó
desnatado) e então lavadas com tampão de lavagem (Tris/NaCl pH 7,5).
Subsequentemente as membranas foram incubadas por 18 horas a 4 °C em tampão
de incubação (Tris/NaCl, pH 7,5 contendo 5% de leite em pó desnatado) com
anticorpo policlonal dirigido à Jar-C TRX recombinante (gentilmente cedido pela Dra.
Maísa Splendore Della Casa) diluído 1:500. Após este período, as membranas foram
submetidas a mais uma lavagem e incubadas por 2 horas com o conjugado
imunoenzimático (anti-IgG de coelho marcado com Peroxidase) na diluição 1:1000
em tampão de incubação. O excesso do conjugado foi então removido por um novo
ciclo de lavagens e os componentes antigênicos foram revelados pela adição do
cromógeno 4-cloro-1-naftol 0,05% (p/v) em Metanol 15% (v/v) em presença de
0,03% de H2O2 (v/v) diretamente na membrana. A reação foi interrompida por
sucessivas lavagens com água corrente.

3.4

Inibição da atividade enzimática

3.4.1 Tratamento químico com o-fenantrolina (o-Phe)

O domínio metaloproteinase presente como contaminante na amostra de JarC, possui em sua estrutura um átomo de zinco, o qual é responsável pela ação
enzimática desta toxina. Para inibição da atividade deste domínio incubamos a
amostra com o-fenantrolina, um composto capaz de quelar o zinco, inibindo esta
ação de maneira irreversível. Para tanto foi preparada uma solução de o-fenantrolina
1 M em DMSO. Dez microlitros desta solução foram adicionados em 990 µL de JarC (43 µM) obtendo uma solução final de à 10 mM de o-fenantrolina. Esta foi
incubada por 30min à 37º C em banho seco sem agitação. Após este tratamento a
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amostra foi dialisada overnight com PBS (tampão fosfato salina), para retirada da ofenantrolina da amostra.

3.4.2 Tratamento térmico

Optamos por um tratamento térmico para obtenção da Jar-C como tentativa
de evitar o tratamento químico, pois este poderia influenciar na cultura celular. Para
isso aquecemos 1 mL de Jar-C (27 µM) por 1 hora em banho seco.

3.5

Inibição da agregação plaquetária

Para realização deste experimento utilizamos plaquetas lavadas que foram
obtidas a partir do plasma rico em plaquetas. Aproximadamente 40 mL de sangue
humano, obtido de doadores saudáveis, foram colhidos em solução contendo 3,8%
de citrato de sódio e centrifugados a 125 g por 20 minutos em 25°C. O plasma rico
em plaquetas que localiza-se na parte superior da solução foi recolhido
cuidadosamente. Aproximadamente 15 mL desta solução foram separados e
centrifugados por 15 minutos à 2500 rpm. O sobrenadante foi descartado e o pellet
foi ressuspendido em 10 mL de tampão de lavagem. Essa sequência se repetiu por
mais uma vez. Então, o sobrenadante foi descartado e o pellet ressuspendido em
4mL de tampão Tyrodes-Hepes contendo 1% de glicose. O número de plaquetas foi
contado em Câmara de Newbawer e ajustado para 4 x 108 células/mL.
O efeito da Jar-C o-Phe sobre a inibição de agregação plaquetária, foi
estudado através da incubação da mesma em uma concentração final de 4,86 µM,
com plaquetas lavadas por 3 min a 370C, sob agitação, antes da adição de 2 µg/mL
de colágeno fibrilar tipo I (CRHONO LOG). O colágeno promove a ativação da
plaqueta através de receptores como α2β1 (GPIa/IIa). A extensão da inibição da
agregação foi estimada como a diminuição da porcentagem de transmissão de luz,
tomando-se como 100% o valor obtido com a incubação das plaquetas lavadas com
a solução diluente (Tyrodes), apropriadamente usado como controle e desafiado
posteriormente com colágeno fibrilar tipo I. Essa densidade ótica foi monitorada
usando-se o agregômetro Chronolog® modelo 490-2D, com um fotômetro conectado
a um registrador, calibrado para 100% da transmitância com tampão Tyrodes
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(controle) e para 0% de transmitância com plaquetas lavadas desafiadas com
colágeno.

3.6

Atividade Hemorrágica

Para verificar se o contaminante presente na amostra ainda apresentava ação
enzimática,

realizamos o

ensaio

de

atividade

hemorrágica no

dorso

de

camundongos. Foram utilizados camundongos swiss machos, que receberam pela
via intradérmica 50 µL de uma solução de PBS contendo 2,5 µg de Jar-C (nativa,
aquecida ou tratada com o-Phe), este experimento foi realizado em triplicata. Após 3
horas, os animais foram eutanasiados em câmara de CO2 e a pele do dorso retirada
para a avaliação da área hemorrágica.

3.7

Cultura de células endoteliais vasculares humanas

As células endoteliais (HUVECs) foram obtidas a partir de cordões umbilicais
doados pelas parturientes do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo,
com consentimento livre e esclarecido (Protocolo: 526/04). Após a obtenção do
cordão, o mesmo foi transportado em um saco plástico estéril até o nosso laboratório
e o procedimento todo foi realizado em ambiente estéril. Inicialmente foi acoplada
uma torneira estéril de 3 vias na veia localizada em uma das extremidades do
cordão, por onde foi adicionado tampão HEPES (NaCl 150 mM/ KCl 5 mM/ MgSO4 1
mM/ MnCl2 1 mM/ HEPES 20 mM), para realização de várias lavagens e remoção de
eventuais coágulos de sangue presentes no interior da veia umbilical. Em seguida, a
outra extremidade do cordão foi fechada com uma pinça Kelly e foi aplicada
colagenase tipo IV (Worthington) diluída a 0,1% em meio de cultura RPMI 1640,
mantida por 15 minutos a 37°C. Após este período o cordão foi massageado e a
solução de colagenase contendo as células endoteliais foi removida da veia por
sucção, com o auxílio de uma seringa acoplada à torneira de 3 vias e transferida
para um tubo Falcon de 50 mL. A colagenase foi inativada com uma solução de
HEPES contendo 10% de soro fetal bovino. Assim as células foram centrifugadas e
então ressuspendidas em meio RPMI 1640 completo, contendo soro fetal bovino
(10%), L – glutamina (2 mM), penicilina (50 unidades/mL), estreptomicina (15
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mg/mL), heparina (45 μg/mL), 2-mercaptoetanol (50 μM), piruvato de sódio (1 mM),
fator de crescimento para fibroblastos basico (bFGF

20 ng/mL) e fator de

crescimento epidermal (EGF – 10 ng/mL). Estas células foram acondicionadas em
garrafas de cultivo celular de 25 cm2 e mantidas em uma estufa a 37°C e 5% de
CO2. O meio de cultura foi trocado a cada 2 dias, conforme o número de células
aumentava nós passávamos para garrafas de maior volume permitindo o
crescimento normal destas células. As células foram utilizadas somente até a 5ª
passagem. Durante os experimentos, as células foram mantidas em meio de cultura
contendo todos os suplementos citados anteriormente, com exceção dos fatores de
crescimento bFGF e EGF.

3.8

Viabilidade celular

Células HUVEC foram dispostas em placas de cultura de 96 poços, na
concentração 1x104 células por poço, previamente sensibilizadas com gelatina (30
μg/mL). As células foram mantidas por 24 horas para completa adesão, formando
uma monocamada.

Após a aderência elas foram tratadas com 200 nM de

jararagina-C em diferentes condições (nativa, aquecida ou tratada com ofenantrolina). Neste experimento foi utilizado o PBS como controle negativo e
Jararagina (200 nM) como controle positivo, por um período de 24 horas à 37ºC e
5% de CO2 . Para verificarmos se houve alteração na viabilidade das células
submetidas ao tratamento comparando-se ao controle as células foram quantificadas
pela atividade da succinil desidrogenase, uma enzima mitocondrial presente
somente em células vivas, usando o 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5 diphenyl
tetrazolium bromide (MTT) como substrato. Após 24 hs do experimentos foram
adicionados 20 µL de MTT (5 mg/mL diluídos em PBS) aos poços e a placa foi
incubada por 3 horas a 37 °C na estufa de CO2, seguida da adição de 100 µL de
SDS 10% em HCL 0,01 N. Após 12 horas de incubação a 37 °C, a intensidade da
reação foi determinada pela leitura da densidade óptica a 570 nm em um leitor de
ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay-Multiskan EX, Labsystems).

3.9

Morfologia geral da cultura celular
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Células HUVEC foram dispostas em placas de cultura de 24 poços, na
concentração 1x105 células por poço, previamente sensibilizadas com gelatina (30
μg/mL). As células foram mantidas por 24 horas para a formação de uma
monocamada. Estas células foram tratadas com 200 nM de Jar-C em diferentes
condições (nativa, aquecida ou tratada com o-fenantrolina), PBS como controle
negativo e Jararagina (200 nM) como controle positivo, por um período de 24 horas
à 37ºC e 5% de CO2. Após este período de tratamento as células foram fixadas e
coradas com Protocol Hema 3 Stain Set (Fisher Scientific Company) e analisadas ao
microscópio óptico. As imagens foram capturadas com uma câmera CCD acoplada
ao microscópio invertido, em 3 campos independentes para cada amostra.
Posteriormente as células foram analisadas quanto à sua morfologia.

3.10

Papel da jararagina-C na proliferação de HUVECs

3.10.1 Método de BrdU

A proliferação das HUVECs foi verificada através do kit BrdU Cell Proliferation
Assay (Cell Signaling Technology). O nucleosídeo sintético bromo deoxiuridina
(BrdU) é análogo à timidina. Este é incorporado às recém-sintetizadas fitas de DNA
das células que estão em processo de replicação. Assim, quanto maior a
incorporação de BrdU, maior é a taxa de proliferação celular.
Placas de 96 poços foram previamente sensibilizadas com colágeno tipo I (50
μg/mL), tipo IV (50 μg/mL), fibronectina (50 μg/mL) e gelatina (30 μg/mL), e então as
HUVEC foram dispostas na concentração 1x104 células por poço. As células foram
mantidas por 24 horas para completa adesão, formando uma monocamada. Após a
aderência elas foram tratadas com diferentes doses de jararagina-C o-Phe (200,
100, 50 nM) ou com PBS como controle, por um período de 48 à 37ºC e 5% de CO 2.
Para verificarmos se houve aumento na população de células submetidas ao
tratamento comparando-se ao controle as células foram quantificadas por BrdU, o
qual foi adicionado nas células no início do experimento.
Após o período testado as células foram fixadas (30 min) em temperatura
ambiente e em seguida adicionamos solução de bloqueio (30 min). Após o bloqueio
adicionamos anticorpo anti-BrdU peroxidase e incubamos em local protegido de luz
(90 min), então os poços foram lavados com a solução de lavagem em três etapas
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de 15 min. Após as lavagens, adicionamos o substrato TMB para o desenvolvimento
da cor, neste momento a placa ficou incubada em local protegido de luz por 15
minutos. A reação foi interrompida com a adição de uma solução de ácido sulfúrico 2
N e a leitura foi realizada, com um feixe de luz de comprimento de onda de 450 nm.
A absorbância da amostra é diretamente proporcional à quantidade de BrdU
incorporado.

3.11 Inibição da adesão das células HUVEC em diferentes substratos,
induzida pela jararagina-C

Este experimento foi realizado em placa de cultura de 96 poços previamente
sensibilizada com colágeno I, colágeno IV e fibronectina. Após a sensibilização com
os substratos, a mesma foi bloqueada com uma solução de soro albumina bovina 10
mg/mL em PBS, por 1 hora, a 37ºC. Em seguida, 0,5 x 10 5 HUVECs previamente
incubadas com 50, 100 e 200 nM de jararagina-C o-Phe por 1 hora à 37ºC, foram
adicionados aos poços. Em seguida, as placas foram incubadas por 2 horas a 37ºC
na estufa com 5% de CO2. Após esse período, os poços foram lavados duas vezes
com PBS, e o protocolo de MTT foi seguido conforme descrito no item 3.7.

3.12 Papel da jararagina-C na migração bidimensional de células endoteliais

O experimento de migração 2D (bidimensional) foi realizado com células
HUVEC conforme o método de cicatrização de feridas descrito por (SATO; RIFKIN,
1988; ZHONG et al., 2011). Primeiramente, HUVECs (1x105 células por poço) foram
adicionadas em uma placa de 24 poços previamente sensibilizada com colágeno I,
colágeno IV. Foram cultivadas em meio RPMI completo a 37°C e 5% CO2 por
24horas. Após este período o meio foi trocado por um meio incompleto (sem fatores
de crescimento) e uma linha foi raspada em cada poço com o auxílio de uma
ponteira estéril (P200). Neste meio foram adicionadas diferentes doses (50, 100 e
200 nM) de jararagina-C o-Phe, tendo como controle negativo o PBS. Após 24 horas
desta incubação as células foram fixadas e coradas com Protocol Hema 3 Stain Set
(Fisher Scientific Company) e analisadas ao microscópio óptico. As imagens foram
capturadas com uma câmera CCD acoplada ao microscópio invertido, em 3 campos
independentes para cada amostra. A presença de células observada no interior da
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área riscada indicou que ocorreu o processo de migração de HUVECs dependente
do tratamento.

3.13 Remoção do LPS
Em uma solução de 1 mL de Jararagina-C (500 g/mL), previamente filtrada
em membrana de 0,22 m, foram adicionados 100 L de uma solução de Triton X 114 (10%), que resultou em uma solução final de Triton 1%. Esta mistura foi
incubada em banho de gelo por 30 minutos e agitada vigorosamente a cada 5
minutos. Posteriormente, a amostra ficou à 37ºC por 5 minutos para permitir a
formação de duas fases. Após este período, as amostras foram centrifugadas por 5
minutos a 13.000 x g à temperatura ambiente. Em seguida, a recuperação da fase
aquosa foi feita cuidadosamente para não haver contaminação com a fase oleosa,
que ficou depositada no fundo do tubo. As amostras foram submetidas a 1 ciclo de
separação, suficiente para completa eliminação da endoxina. Para a preparação do
Triton 10% foram utilizados materiais plásticos livres de pirogênio e água
apirogênica. Toda esta metodologia foi realizada conforme Aida e Pabst, 1990.

3.14 Efeito da Jararagina-C sobre a transcrição gênica após estímulo de
células endoteliais
As células endoteliais foram cultivadas em garrafas de 25 cm2 até atingirem
aproximadamente 100% de confluência. Após isso, meio de cultura incompleto (sem
fatores de crescimento) foi adicionado e as células foram estimuladas com 200 nM
de Jararagina-C o-Phe livre de lipopolissacarídeo (“LPS FREE’) por diferentes
períodos.

3.14.1 Extração de RNA total de HUVECs estimuladas

Culturas de células endoteliais foram estimuladas com as toxinas durante um
período de 3, 6 e 24 horas. Nos tempos determinados, estas células foram coletadas
em Reagente Tri (Sigma) e o RNA foi extraído conforme protocolo recomendado
pelo fabricante do reagente. Após a extração, o RNA total foi quantificado através da
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sua absorbância a 260nm e teve sua pureza determinada através da razão obtida
entre as absorbâncias de 260 e 280 nm.

3.14.2 Reação de Transcrição Reversa (RT)

A reação de transcrição reversa do mRNA para cDNA foi realizada utilizando
o Kit-Superscript III Reverse Trascriptase (Invitrogen), ou similar. Para cada reação
foi realizada uma mistura dos seguintes reagentes: 1 µg de RNA, 1 µl de oligo (dT)
20 50 µM, 1 µl de dNTP Mix (10 mM) e completado o volume final para 13 µl com
água destilada estéril, essa mistura foi aquecida a 65°C durante 5 minutos e
resfriada em banho de gelo por mais 5 minutos. Ao conteúdo do tubo, foi
acrescentado: 4 µl de 5x First-Strand buffer, 1 µl DTT 0,1 M, 1 µl Rnase OUT
(40U/(L)) e 1 µl de Superscript III (200U/(L)). A mistura foi incubada em 50°C durante
60 minutos e depois a 70°C por 15 minutos para inativar a reação. O RNA foi
mantido à – 70°C.

3.14.3 Reação de PCR em Tempo Real

A técnica de PCR em tempo real utilizada consiste em uma reação em cadeia
da polimerase, utilizando-se o fluoróforo “Syber Green” (LGC Scientific). Durante as
reações do PCR este composto se intercala no DNA dupla fita recém-sintetizado, e o
complexo passa então a emitir fluorescência. A fluorescência emitida durante toda a
reação é detectada e quantificada por um detector de fluorescência do equipamento
de PCR em Tempo Real (Line Gene K – LGC). Desta forma, por comparação com
os controles ou através de uma curva padrão, é possível quantificar o cDNA molde
presente originalmente na reação. Pares de primers específicos para os genes
listados abaixo foram desenhados e sintetizados especificamente para esta reação.
A quantificação relativa da expressão de um gene foi realizada através da
comparação da amplificação com um controle endógeno, neste foi utilizado -actina
como controle interno.
enes avaliados:
- Citocinas e Quimiocinas: IL-6, IL-8, CXCL-6
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- Moléculas de Adesão: E-Selectina, V-CAM-1, I-CAM-1
- Molécula de superfície: CD69
- Fator angiogênico: Angiopoetina-2
- Metaloproteinase da matriz: MMP-10

Tabela 1: Sequência de primers utilizados na reação de PCR em tempo real.

3.15 Análises estatísticas

A significância estatística dos resultados obtidos foi avaliada através de testes
não paramétricos por Teste t-student, seguido de pós-teste de Man-Whitney. Os
testes paramétricos foram avaliados por ANOVA two-away, seguido de pós-teste de
Bonferroni. Sendo considerado um nível de significância a partir de p<0,05.
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4.

RESULTADOS

4.1

Purificação da jararagina-C

O fracionamento do veneno de Bothrops jararaca em coluna de interação
hidrofóbica Hi Trap Phenyl FF resultou em um perfil cromatográfico (figura 3), onde
foram visualizados 3 picos principais. Foram coletados os tubos referentes ao pico 3,
referentes à jararagina + jararagina-C e reunidos em um primeiro pool, contendo
aproximadamente 10 mL de amostra. Este pool foi dialisado por 24 horas contra 4
litros do tampão de equilíbrio da coluna de troca iônica (Tris 20 mM, CaCl2 1 mM
com pH 6,8) durante a noite à 4°C. Após a diálise a amostra foi submetida a uma
segunda cromatografia em coluna de troca iônica Mono-Q HR 5/50 GL. Esta
segunda cromatografia resultou no perfil cromatográfico que pode ser observado na
figura 4. No pico 2 ocorreu a eluição da

jararagina-C e no pico 3 foi eluída a

jararagina. O pico 2 contendo a jararagina-C obtida de 2 cromatografias distintas, foi
reunido, e diluido 5x com tampão A da Mono-Q, conforme descrito anteriormente.
Com esta amostra foi realizada uma segunda cromatografia em coluna de troca
iônica Mono-Q (figura 5) com o objetivo de concentrar a amostra de jararagina-C e
eliminar eventuais contaminações.
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Figura 3 - Perfil cromatográfico do veneno de B. jararaca em coluna Hi Trap Phenyl FF. Esta
coluna foi equilibrada com tampão A [(NH4)2 SO4 1,2 M, Tris 20 mM, CaCl 1 mM pH
7,4] e após 10 min foi iniciada a eluição com tampão B (Tris 20 mM e CaCl 2 1 mM, pH
7,4), formando um gradiente de concentração de 0 a 100%do tampão B (linha verde
pontilhada). O pico 3, referente à jararagina + jararagina-C, foi coletado e
posteriormente submetido a um segundo passo de purificação em coluna de troca
iônica Mono-Q.

3

1

2

Figura 4 - Perfil cromatográfico referente à purificação da jararagina-C em coluna Mono-Q HR
5/50 GL. Esta coluna foi equilibrada com tampão A (Tris 20 mM, CaCl2 1 mM, pH 6,8)
e após 6 minutos foi iniciada a eluição com tampão B (NaCl 1 M, Tris 20 mM, CaCl2 1
mM, pH 6,8) formando um gradiente de concentração de 0 a 100% de tampão B
(linha verde pontilhada) O pico 2 correspondente à jararagina-C, foi reunido e o pico
3 referente à jararagina pura foi armazenado à -80°C .
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Figura 5 - Perfil cromatográfico referente ao segundo passo de purificação da jararagina-C em
coluna Mono-Q HR 5/50 GL. Esta coluna foi equilibrada com tampão A (Tris 20 mM,
CaCl2 1 mM, pH 6,8) e após 6 minutos foi iniciada a eluição com tampão B (NaCl 1
M, Tris 20 mM, CaCl2 1 mM, pH 6,8) formando um gradiente de concentração de 0
a 100% de tampão B (linha verde pontilhada). Várias frações referentes ao pico 2
obtidos no passo anterior foram reunidas, diluídas 5 vezes em tampão A e aplicadas
novamente em coluna de troca iônica. Os tubos 14, 15 e 16 foram coletados,
contendo a fração referente à jararagina-C.

4.2

SDS-PAGE

O grau de pureza das amostras foi analisado através da técnica de
eletroforese em gel de SDS-PAGE conforme descrito anteriormente. As amostras
14, 15 e 16, provenientes da última cromatografia, na concentração de 5 µg/20 µL,
em condições desnaturantes, foram aplicadas no gel de empilhamento. Após a
corrida as amostras foram coradas com Coomassie Blue e descoradas conforme
descrito em material e métodos. Na figura 6 podemos observar o perfil eletroforético
de uma banda majoritária apresentando peso molecular de aproximadamente 27
kDa, referente à jararagina-C. Podemos observar também a presença de
componentes de alto peso molecular (aproximadamente 52 kDa) eluído junto com a
jararagina-C. A análise densitométrica da intensidade destas bandas foi realizada
com auxílio do software Image J, o que possibilitou uma melhor quantificação destes
contaminantes.
Uma vez que foram realizados 2 processos independentes de cromatografia
em coluna de troca iônica e não foi possível a eliminação completa deste
contaminante de nossas amostras, os nossos experimentos foram conduzidos com a
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amostra de jararagina-C contendo a menor porcentagem de jararagina como
contaminante (fração 14).

A) kDa

B)
PM

1

2

3

97
66

45

30

20
14

C)
Área total dos

Área do 1º Pico

Área do 2º° Pico

(% relativa)

(% relativa)

14.979

2.268 (15%)

12.709 (85%)

13.279

3.659 (27%)

9.586 (73%)

12.795

2.053 (16%)

11.006 (84%)

picos (referentes
às bandas do gel)
Linha 1
(Fração 14)
Linha 2
(Fração 15)
Linha 3
(Fração 16)

Figura 6 - A) Análise por SDS-PAGE das frações referentes à Jar-C obtida na segunda cromatografia
em coluna Mono-Q. Linha PM: Padrão de peso molecular (GE healthcare); Linha 1:
Fração 14; Linha 2: Fração 15; Linha 3: Fração 16. B) Gráficos obtidos pelo programa
Image J, das áreas correspondentes às bandas representadas no SDS-PAGE; linha 1 que
se refere a fração 14 , 2 que se refere a fração 15 e 3 que se refere a fração 16. Sendo o
primeiro pico a representação do contaminante e o segundo pico proteína de interesse. C)
Área relativa dos picos da figura B. Estimativa de contaminação da amostra obtida pelo
programa Image J.
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4.3

Western Blotting

Utilizamos este ensaio imunoenzimático para confirmar a proteína isolada
e tratada neste trabalho. Podemos verificar um forte reconhecimento da
banda referente à jararagina-C com peso entre 24 e 31 kDa. A banda do
contaminante, jararagina, também foi reconhecida com peso de 52 kDa,
porém é importante ressaltar que a jararagina contém os domínios referentes
a jarargina-C em sua estrutura justificando este reconhecimento.
Após a confirmação da identidade biológica da proteína, decidimos buscar
um protocolo eficiente para a eliminar a ação proteolítica atribuída ao domínio
metaloprotease.

kDa

1

2

225
150
102
76
52
38
31
24
17
12
Figura 7 - Padrões de reconhecimento do
anticorpo anti-Jar-C TRX por Western
Blotting. A amostra de jarargina-C oPhe (linha 2) foi analisada por SDSPAGE 15% e Western Blotting,
utilizamos como marcador de peso
molecular Full-Range Rainbow (GE).
As bandas foram reveladas utilizando
anticorpo anti-Jar-C TRX diluído
1:500, seguido da incubação com
anti-IgG de coelho marcado com
Peroxidase e o substrato da enzima.
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4.4

Tratamentos para inibição da atividade enzimática
Após as amostras serem tratadas com o-Phe ou aquecidas à 37oC por uma

hora, iniciamos ensaios para verificar a efetividade do tratamento na eliminação da
atividade catalítica do contaminante.

4.5

Inibição da agregação plaquetária

Para verificar a atividade biológica da Jar-C após o tratamento com ofenentrolina, nós avaliamos a inibição da agregação plaquetária induzida por
colágeno. A plaquetas lavadas foram incubadas com Jar-C o-Phe por 3 min à 370C,
sob agitação, antes da adição de 2 µg/mL de colágeno fibrilar tipo I (CRHONO
LOG). Como controle, primeiro realizamos a incubação com tampão diluente
(Tyrodes) onde a agregação (de acordo com a transmitância de luz) foi considerada
100%.
Como pode ser verificado na figura 8 A (1ocanal azul) o controle atingiu 40,
representando 100% de agregação. A Jar-C nativa na concentração de 27 µM inibiu
100% da agregação plaquetária (figura 6 A – 2o canal azul). A Jar-C o-Phe mostrou
capacidade de inibir cerca de 87% da agregação plaquetária na mesma
concentração utilizada para a Jar-C nativa 27 µM (figura 6 B - 1ocanal azul).
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Controle

Jar-C nativa

B

Figura 8 - Ensaio de inibição da agregação plaquetária. Utilizamos plaquetas lavadas (PL)
que foram obtidas a partir do plasma rico em plaquetas (PRP). A PL foi incubada
com Jar-C (nativa ou o-Phe) durante 3 minutos a 37ºC, sob agitação antes da
adição de 2 µg/mL de colágeno. Para controle primeiro realizamos a incubação
com tampão diluente (Tyrodes) onde a agregação de acordo com a transmitância
de luz foi considerada 100%. A) 1º Canal Azul- 400 µL PL + 90 µL Tyrodes + 2 µL
colágeno (controle); 2º Canal Azul – 400 µL PL + 90 µL Jar-C nativa + 2 µL
colágeno. B) 1º Canal Azul – 400 µL PL + 90 µL Jar-C o-Phe + 2 µL colágeno; 2º
Canal Azul – Controle.
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4.6

Atividade Hemorrágica

A avaliação da atividade hemorrágica foi realizada com o objetivo de verificar
a presença do contaminante de jararagina na amostra isolada de Jar-C através da
sua ação hemorrágica, além de possibilitar a avaliação da eficácia do tratamento de
inibição do mesmo. Para verificar a presença de atividade hemorrágica, injetamos no
dorso do animal previamente depilado 2,5 µg/50 µL de Jar-C em duas condições de
tratamento; aquecida a 37ºC por uma hora ou tratada com o-fenantrolina. Na figura 9
foi possível perceber a presença de uma região hemorrágica quando injetada a
proteína nativa (Jararagina-C) isolada do veneno bruto, já a proteína aquecida à
37ºC por uma hora apresentou uma hemorragia de menor diâmetro e intensidade,
quando comparado com a proteína nativa. Por sua vez, a Jar-C tratada com ofenantrolina não apresentou nenhuma atividade hemorrágica, indicando a eficácia da
metodologia utilizada.
Com intuito de verificar se as diferentes condições das amostras
apresentariam alterações nas células endoteliais utilizadas nos ensaio in vitro,
iniciamos dois diferentes experimentos para comparar a ação das amostras sobre
tais células.

Figura 9 - Avaliação da atividade hemorrágica. Foram injetados no dorso de camundongos swiss
previamente depilados 2,5 µg/50 µL de Jar-C (nativa, aquecida a 37ºC ou tratada com ofenantrolina). A presença de uma lesão hemorrágica demonstra a atividade do
contaminante. Este ensaio foi realizado em triplicata.

4.7

Vialibidade celular

Após verificar a ação da Jar-C tratada em diferentes condições na atividade
hemorrágica, partimos para a avaliação da viabilidade celular em células HUVECs.
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Para este experimento as células foram cultivadas em placa de 96 poços por 24
horas e então estimuladas com 200 nM de Jar-C aquecida ou tratada com ofenantrolina, Jararagina 200 nM (controle positivo) e PBS (controle negativo). Na
figura 10 podemos observar que, quando comparado ao controle negativo, a Jar-C
nativa foi capaz de reduzir a viabilidade celular em aproximadamente 20%, assim
como a Jar-C aquecida. A Jar-C o-Phe não reduziu a viabilidade celular, mantendo-a
igual às células tratadas com PBS. Obsevamos também que o tratamento com a
Jararagina foi capaz de reduzir a viabilidade celular em cerca de 50% nas 24 horas
de tratamento, indicando seu efeito citotóxico, característico desta proteína.

Figura 10 - Teste de Viabilidade Celular. As células foram
estimuladas com 200 nM de Jar-C em diferentes
condições (Nativa, aquecida ou tratada com ofenantrolina) ou 200 nM de Jararagina tendo como
controle o PBS. Após 24 horas as células tiveram
sua viabilidade avaliada pelo teste de MTT. O
símbolo * representa a diferença significativa (p<
0,05) em relação às amostras tratadas com PBS, o
método de analise utilizado foi 2 way ANOVA,
seguido de pós teste Bonferroni.

4.8

Morfologia da cultura celular tratada com jararagina-C

O próximo passo foi verificar se as amostras tratadas induziam alguma
modificação morfológica nas culturas de células após as 24 horas de experimento.
As células foram cultivadas em placa de 24 poços por 24 horas e após esse tempo,
foram tratadas com 200 nM de Jar-C aquecida ou tratada com o-fenantrolina,
Jararagina 200 nM (controle positivo) e PBS (controle negativo). As células tratadas
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com a Jar-C nativa e aquecida induziram alteração na morfologia celular, onde as
células se apresentaram mais retraídas e não atingiram confluência, formando uma
monocamada. A Jar-C o-Phe não induziu nenhuma alteração morfológica e a
confluência da cultura celular foi semelhante às células tratadas com PBS (figura
11). Assim, os experimentos seguintes foram realizados com a Jar-C o-Phe.

Figura 11 - Análise da morfologia celular das HUVECs. As células foram cultivadas em
placas de 24 poços e estimuladas por 24 horas com Jar-C tratada com o-Phe,
Jar-C normal(nativa), Jar-C aquecida. O controle positivo utilizado foi a
jararagina e o negativo PBS. Após o período de tratamento as células foram
coradas com Protocol Hema 3 Stain Set (Fisher Scientific Company) e
analisadas ao microscópio óptico.

4.9

Papel da jararagina-C na proliferação de células endoteliais

Avaliamos a proliferação utilizando um método de alta sensibilidade o
nucleosídeo sintético bromo deoxiuridina (BrdU) que é intercalado ao DNA de
células em replicação. As células HUVECs tratadas com Jar-C o-Phe e cultivadas
nos diferentes substratos não apresentaram nenhum resultado estatisticamente
significativos. (figura 12). Logo, nosso próximo ensaio foi realizado para verificar a
ação desta proteína na adesão das HUVECs frente aos diferentes substratos.
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Figura 12 - Proliferação de HUVECs em diferentes substratos, estimuladas com diferentes
doses de jararagina-C o-Phe. Neste ensaio o meio de cultura utilizado foi sem
fatores de crescimento.

4.10 Papel da jararagina-C na inibição da adesão das células endoteliais
sobre substratos de matriz extracelular

A ativação de integrinas pode desencadear processos importantes como a
angiôgenese, revascularização, proliferação, migração e adesão. Como as células
endoteliais expressam integrinas que possuem componentes de matriz como
ligantes específicos, decidimos avaliar a inibição da adesão mediada pela
jararagina-C frente a diferentes substratos.
As células incubadas com diferentes doses da jararagina-C o-Phe (50, 100 e
200 nM) foram distribuídas em placas de 96 poços (0,5 x 104 células/poço)
previamente revestidas com colágeno tipo I, IV ou fibronectina. Na figura 13
podemos

verificar

que

a

jararagina-C

o-Phe

não

foi

capaz

de

reduzir

significativamente a adesão das HUVECs aos diferentes substratos testados. O
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próximo ensaio foi realizado para verificar a ação desta proteína sobre a migração
celular.

Figura 13 - Inibição da adesão celular pela jararagina-C o-Phe em diferentes substratos. As
HUVECs foram tratadas com diferentes doses de jararagina-C o-Phe por um
período de 3 horas e em seguida foi realizado o ensaio de MTT.

4.11

Papel da jararagina-C na migração bidimensional de células endoteliais

Este experimento foi realizado com intuito de verificar se a jararagina-C induz
a migração de células endoteliais em diferentes substratos. As células foram
cultivadas até alcançarem aproximadamente 100% de confluência e, então, um risco
foi feito no centro dos poços. Sendo que o efeito migratório foi avaliado pela
capacidade das células recobrirem o risco.
Após 24 horas de tratamento das células endoteliais com Jararagina-C o-Phe nas
doses de 50, 100 e 200 nM, o meio de cultura foi retirado e as células foram fixadas
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com metanol e coradas com hematoxilina eosina. As imagens foram adquiridas por
uma câmera CCD acoplada ao microscópio invertido. Na figura 14 podemos
visualizar que as células tratadas com jararagina-C apresentaram uma evidente
migração. A migração ocorreu de forma mais eficiente quando o substrato utilizado
foi o colágeno tipo I e IV, enquanto que os resultados obtidos frente ao substrato de
fibronectina foram inconclusivos (resultados não demonstrados). As células tratadas
com PBS não migraram sobre nenhum substrato, indicando que na ausência do
estímulo não ocorre a migração celular.

Figura 14 - Efeito da Jararagina-C na migração de HUVECs. As
HUVECs cultivadas em colágeno I e colágeno IV foram
estimuladas com doses de 50, 100 e 200 nM de
jararagina-C, para avaliar o efeito de migração
induzido pela toxina.

Concomitante ao experimento de migração, analisamos o crescimento das
HUVECs para fins comparativos quanto ao crescimento e morfologia destas
células. As células estimuladas com a proteína e cultivadas em colágeno I
apresentaram um melhor crescimento e uma morfologia mais espraiada do que as
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células cultivadas em colágeno IV (figura 15). Após verificar esta ação sobre a
migração celular decidimos verificar a expressão gênica de importantes
mediadores envolvidos nas principais etapas da cicatrização.

Figura 15 - Comparação de crescimento e morfologia das HUVECs cultivadas em
colágeno tipo I e IV.

4.12

Efeito da Jararagina-C sobre a transcrição gênica após estímulo de

células endoteliais

As células endoteliais foram submetidas aos tratamentos com 200 nM de JarC o-Phe e PBS por 24 horas. Após este período, o RNA total foi extraído e transcrito
para cDNA conforme descrito em Materiais e Métodos.
Desta forma indireta o RNA mensageiro foi quantificado e a expressão dos
seguintes genes foi analisada: Citocinas (IL-6 e IL-8), Quimiocinas (CXCL-6),
Moléculas de adesão (E-Selectina, VCAM-1, ICAM-1), Angiopoetina-2 (Fator que
aumenta a formação de novos vasos dependente de VEGF), CD-69 (marcador de
linfócitos ativados) e MMP-10 (metaloproteinase de matriz).
Na figura 16 a seguir, verificamos que houve um aumento aproximadamente
três vezes maior na expressão da citocina IL-6, comparado ao PBS nas primeiras 3
horas, porém em 6 horas esta expressão sofreu uma diminuição significativa.
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Figura 16 - Expressão gênica de IL-6 em HUVECS com Jar-C o-Phe. O
gráfico representa a expressão relativa do gene que codifica a
citocina IL-6 em células tratadas com PBS (fold change da
expressão gênica =1) ou 200 nM de Jararagina-C o-Pheo-Phe,
calculado pelo método do ΔΔ Ct. O símbolo * representa a
diferença significativa p< 0,05 e ** p<0,001 em relação às
amostras tratadas com PBS, o método de analise utilizado foi 2
way ANOVA, seguido de pós teste Bonferroni.
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Avaliando a expressão da quimiocina IL-8 observamos que as células
tratadas com Jar-C o-Phe apresentaram significativa alteração (Figura 17). Nos
tempos de 3 e 24 horas houve uma supressão da expressão desta quimiocina,
enquanto que em 6 horas a expressão foi duas vezes maior, se comparada as
células tratadas com PBS.
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Figura 17 - Expressão gênica de IL-8 em HUVECS tratadas com Jar-C oPhe. O gráfico representa a expressão relativa do gene que
codifica a quimiocina IL-8 em células tratadas com PBS (fold
change da expressão gênica =1) ou 200 nM de Jararagina-C oPhe, calculado pelo método do ΔΔ Ct. O símbolo * representa a
diferença significativa p< 0,05 e ** p<0,001 em relação às
amostras tratadas com PBS, o método de analise utilizado foi 2
way ANOVA, seguido de pós teste Bonferroni.
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A figura 18 mostra a alteração na expressão da quimiocina CXCL-6. As
células tratadas com jararagina-C o-Phe apresentaram aumento na expressão
gênica nas primeiras 3 horas e uma supressão desta expressão após o período de
24 horas de tratamento.
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Figura 18 - Expressão gênica de CXCL-6 em HUVECS tratadas com Jar-C
o-Phe. O gráfico representa a expressão relativa do gene que
codifica a quimiocina CXCL-6 em células tratadas com PBS
(fold change da expressão gênica =1) ou 200 nM de
Jararagina-C o-Phe, calculado pelo método do ΔΔ Ct. O
símbolo * representa a diferença significativa p< 0,01 e **
p<0,001 em relação às amostras tratadas com PBS, o método
de analise utilizado foi 2 way ANOVA, seguido de pós teste
Bonferroni.
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A figura 19 apresenta a alteração na expressão da molécula de adesão Eselectina, comparando as células tratadas com PBS. Pode-se verificar que a
expressão desta molécula foi seis vezes maior no tempo de 6 horas de tratamento
com a Jar-C o-Phe.
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Figura 19 - Expressão gênica de E-Selectina em HUVECS tratadas com JarC o-Phe. O gráfico representa a expressão relativa do gene que
codifica a molécula de adesão E-selectina em células tratadas
com PBS (fold change da expressão gênica =1) ou 200 nM de
Jararagina-C o-Phe, calculado pelo método do ΔΔ Ct. O símbolo
* representa a diferença significativa (p<0,001) em relação às
amostras tratadas com PBS, o método de analise utilizado foi 2
way ANOVA, seguido de pós teste Bonferroni.
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A figura 20 apresenta o resultado da avaliação da expressão gênica de outra
molécula de adesão a VCAM-1. Comparando a expressão das células tratadas com
PBS, as células estimuladas com a jararagina-C o-Phe no período de 6 horas
apresentaram significativo aumento da expressão desta molécula.
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Figura 20 - Expressão gênica de V CAM-1 em HUVECS tratadas com JarC o-Phe. O gráfico representa a expressão relativa do gene
que codifica a molécula de adesão V CAM-1 em células
tratadas com PBS (fold change da expressão gênica =1) ou
200 nM de Jararagina-C o-Phe, calculado pelo método do ΔΔ
Ct. O símbolo * representa a diferença significativa (p<0,05)
em relação às amostras tratadas com PBS, o método de
analise utilizado foi 2 way ANOVA, seguido de pós teste
Bonferroni.
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A figura 21 mostra que ao comparar as células tratadas com PBS e células
tratadas com a jararagina-C o-Phe, é possível verificar que houve um aumento de
cerca de seis vezes na expressão do gene ICAM-1 no tempo de 6 horas.
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Figura 21 - Expressão gênica de ICAM-1 em HUVECS tratadas
com Jar-C o-Phe. O gráfico representa a expressão
relativa do gene que codifica a molécula de adesão I
CAM-1 em células tratadas com PBS (fold change da
expressão gênica =1) ou 200 nM de Jararagina-C oPhe, calculado pelo método do ΔΔ Ct. O símbolo *
representa a diferença significativa (p<0,001) em
relação às amostras tratadas com PBS, o método de
analise utilizado foi 2 way ANOVA, seguido de pós
teste Bonferroni.
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A figura 22 representa a avaliação da expressão gênica da molécula de
superfície CD-69 em células tratadas com PBS e células tratadas com Jar-C o-Phe.
Podemos observar que apenas no período de 24 horas de tratamento, houve uma
supressão significativa na expressão desta molécula nas células tratadas com Jar-C
o-Phe.

CD69

Fold Change

2.0

PBS
Jar-C

1.5
1.0

*

0.5
0.0
3

6

24

Tempo
Figura 22 - Expressão gênica de CD69 em HUVECS com Jar-C oPhe. O gráfico representa a expressão relativa do gene
que codifica a molécula de superfície CD-69 em células
tratadas com PBS (fold change da expressão gênica =1)
ou 200 nM de Jararagina-C o-Phe, calculado pelo
método do ΔΔ Ct. O símbolo * representa a diferença
significativa (p<0,01) em relação às amostras tratadas
com PBS, o método de analise utilizado foi 2 way
ANOVA, seguido de pós teste Bonferroni.
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A angiopoetina-2 um fator envolvido na neovascularização também teve sua
expressão gênica analisada (Figura 23). As células tratadas com Jar-C o-Phe
mostraram um aumento significativo na expressão de ANG-2 no período de 6 h,
apresentando o dobro da expressão deste fator se comparado às células tratadas
com PBS.
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Figura 23 - Expressão gênica de ANG-2 em HUVECS tratadas com
Jar-C o-Phe. O gráfico representa a expressão relativa
do gene que codifica a angiopetina-2 em células tratadas
com PBS (fold change da expressão gênica =1) ou 200
nM de Jararagina-C o-Phe, calculado pelo método do ΔΔ
Ct. O símbolo * representa a diferença significativa
(p<0,001) em relação às amostras tratadas com PBS, o
método de analise utilizado foi 2 way ANOVA, seguido
de pós teste Bonferroni.
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Avaliamos também a expressão de MMP-10, uma metaloproteinase da matriz.
A figura 24 mostra que quando comparado com o controle (PBS), as células tratadas
com Jar-C o-Phe tiveram um aumento significativo na expressão de MMP-10 nas
primeiras 6 h de tratamento, contudo, após este período houve redução da
expressão gênica desta metaloproteinase de matriz.
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Figura 24 - Expressão gênica de MMP-10 em HUVECS tratadas com
Jar-C o-Phe. O gráfico representa a expressão relativa do
gene que codifica a metaloproteinase de matriz MMP-10 em
células tratadas com PBS (fold change da expressão gênica
=1) ou 200 nM de Jararagina-C o-Phe, calculado pelo
método do ΔΔ Ct. O símbolo * representa a diferença
significativa (p<0,001) em relação às amostras tratadas com
PBS, o método de analise utilizado foi 2 way ANOVA,
seguido de pós teste Bonferroni.
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A Tabela 1 reúne os valores de fold change (Fc) dos gráficos de expressão
gênica (Fig. 16 à 24), para uma avaliação comparativa dos resultados.

Genes
IL-6

Fold Change
3h

6h

3.0

-0,5

IL-8

CXCL-6

2.0

1.8

-0.5

-0.3

E-Selectina

6.0

VCAM-1

1.5

ICAM-1

7.0

CD-69

-0.4

Angiopetina-2
MMP-10

24 h

2.5
2.5

2.0

Tabela 2: Expressão gênica em células HUVECs tratadas com
Jararagina-C ao longo de 24 horas. O fold change (Fc) foi
calculado por PCR em tempo real, pelo método do ΔΔct.
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5. DISCUSSÃO

No veneno de Bothrops jararaca são encontradas duas formas da jararagina.
A jararagina íntegra contendo um domínio metaloproteinase, tipo-disintegrina e rico
em cisteínas, e a jararagina-C, uma molécula contendo apenas os domínios tipodisintegrina e rico em cisteínas, sendo esta última um produto de clivagem
proteolítica da jararagina (MOURA-DA-SILVA et al., 2003).
A jararagina é uma toxina de 52 kDa, capaz de promover hemorragia local e
sistêmica (LAING; MOURA-DA-SILVA, 2005; ESCALANTE et al., 2003). Este efeito
hemorrágico é devido à sua ação proteolítica sobre componentes da membrana
basal vascular (MARKLAND, 1998, BALDO; MOURA-DA-SILVA, 2012), e a inibição
da agregação plaquetária acentua este efeito (KAMIGUTI et al, 1996), pois a
jararagina é capaz de interagir com receptores de plaquetas, bloqueando ou
degradando, além de ser capaz de clivar fatores importantes na agregação como o
fator de von Willebrand (KAMIGUTI et al., 1996a; KAMIGUTI et al., 1996b)
Durante o desenvolvimento de nosso estudo observamos que a metodologia
utilizada para isolar a jararagina-C não foi totalmente eficiente, apresentando um
contaminante com massa molecular entre 30 e 59 kDa e com evidente atividade
hemorrágica. Isto nos sugeriu que o contaminante se tratava da jararagina.
Decidimos, então, aquecer a jararagina-C que apresentava o contaminante a 37 oC
por uma hora, pois nesta temperatura a jararagina se autolisa parcialmente e perde
sua atividade enzimática. O intuito deste experimento foi verificar se este
procedimento seria suficiente para eliminar a ação do contaminante sem que
houvesse a necessidade de adição de um composto químico.
As metaloproteases do veneno de serpente (SVMP) fazem parte da super
família das Metzincinas. Todas as Metzincinas são zinco-dependentes e possuem
um resíduo de metionina na porção carboxi terminal na volta abaixo do sítio ligante
de zinco (met-turn). Por isso, estas toxinas podem ser inibidas por agentes
quelantes como o EDTA ou o-fenantrolina (MATSUI et al., 2000). Buscando uma
metodologia eficiente na inibição da ação enzimática do contaminante, utilizamos a
Jar-C aquecida e/ou tratada com o-fenantrolina, um composto capaz de quelar o
zinco de maneira irreversível, assim após esse tratamento esperamos avaliar
essencialmente a atividade biológica da Jar-C.
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Após o tratamento das amostras iniciamos a avaliação da atividade
hemorrágica, sendo possível verificar uma evidente lesão hemorrágica no tecido
subcutâneo da pele de camundongos, causado pela Jar-C nativa. A proteína
aquecida induziu uma lesão hemorrágica de menor intensidade comparada à
proteína nativa. Por outro lado, a proteína tratada com o-fenantrolina não apresentou
nenhuma lesão hemorrágica, o que sugere que esse tratamento foi capaz de quelar
o zinco do domínio metaloprotease, presente no contaminante, inibindo a atividade
enzimática da jararagina e consequentemente a atividade hemorrágica.
Após esta etapa, fomos verificar se havia alguma alteração na viabilidade de
células endoteliais, pois em estudos realizados no período de iniciação científica,
observamos que o domínio tipo-disintegrina/rico em císteina (Jararagina-C) não se
mostrou capaz de diminuir a viabilidade destas células, entretanto, a molécula
integra com a presença do domínio metaloprotease (jararagina) induz descolamento
celular com consequente morte por anoikis. Após o período de tratamento (24 h) das
células com a jararagina, observamos que a viabilidade celular foi reduzida em cerca
de 50%. A análise morfológica da cultura celular como um todo, mostrou que as
células apresentaram evidente descolamento do substrato. Como esperado, as
células tratadas com a Jar-C o-Phe não apresentaram nenhuma alteração na
viabilidade celular, e mantiveram sua estrutura morfológica e confluência inalteradas
durante o período de tratamento. Todos os experimentos seguintes foram realizados
apenas com a Jar-C o-Phe.
Para demonstrar que a atividade biológica da proteína se manteve intacta
após o tratamento com a o-Phe realizamos o ensaio de agregação plaquetária.
Usami e colaboradores (1994) demonstraram que a Jar-C é capaz de inibir 100% da
agregação plaquetária (utilizando plasma rico em plaquetas) com uma dose de 0,2
µM desta proteína, no entanto, neste trabalho não foram demonstradas as condições
de pureza da amostra testada. A Jar-C testada em nosso trabalho foi capaz de inibir
a agregação plaquetária em cerca de 85%, em uma dose final de 4,8 µM utilizando
plaquetas lavadas desafiadas com colágeno, demonstrando que sua atividade
biológica se manteve inalterada após o tratamento com a o-Phe.
A integrina é um receptor celular composto de uma parte extracelular e outra
intracelular. O domínio extracelular se liga em ligantes específicos, enquanto o
domínio citoplasmático desencadeia diferentes vias de sinalização intracelular
através do recrutamento e ativação de kinases especificas e moléculas
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intermediárias de sinalização. As integrinas agem controlando os processos de
adesão, migração, morfologia, invasão, proliferação e sobrevivência celular (WEIS;
CHERESH, 2011).

A resposta intracelular desencadeada por ligações das

integrinas aos seus alvos pode ser modulada por diversos fatores, dentre eles as
disintegrinas.
A interação cruzada entre integrinas e fatores de crescimento constitui um dos
mecanismos que resulta em angiogênese vascular. A literatura descreve algumas
destas relações, como por exemplo, o fator de crescimento básico de fibroblastos
(bFGF) que requer a função da integrina αvβ3. Enquanto a angiogênese induzida por
fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF) requer a função da integrina αvβ5
(FRIEDLANDER, 1995; WEIS; CHERESH, 2011). Sabendo que existe uma íntima
relação entre fator de crescimento e integrinas, realizamos o experimento de
proliferação celular utilizando meio de cultura sem fatores de crescimento para que
não houvesse um resultado falso-positivo. Em nossos resultados observamos que a
a Jar-C o-Phe, induziu a um discreto aumento na proliferação de células cultivadas
em colágeno I tratadas com 50 e 100 nM da proteína, porém não induziu efeito
sobre a proliferação em nenhuma das doses testadas, tanto no substrato de
colágeno IV como fibronectina. Resultados descritos na literatura demonstram que
proteínas ECD como a alternagina-C e acuragina-C são capazes de inibir a
proliferação de HUVECs. A alternagina-C desempenha um papel interessante na
proliferação destas células, pois esta proteína na dose de 5 nM é capaz de estimular
a proliferação celular, enquanto que na dose de 100 nM é capaz de inibir tal
resposta (SELISTRE-DE-ARAÚJO, 2005). Já a acuragina-C na dose de 1,6 µM é
capaz de inibir a proliferação destas células (WANG, 2010).
Para verificar a interação das HUVECs com a Jar-C frente aos diferentes
substratos, realizamos o ensaio de inibição da adesão celular. Nós verificamos que a
Jar-C não inibiu a adesão das HUVECs a nenhum dos substratos testados com as
doses de 0,05 à 0,2 µM. A única molécula ECD, descrita na literatura, testada na
inibição da adesão de HUVECs foi a Acuragina-C, capaz de inibir a adesão de
HUVECs frente à fibronectina, colágeno I, e vitronectina de maneira dose
dependente com IC50 de aproximadamente 0,6, 0,3 e 0,1 µM, respectivamente
(WANG, 2010). Enquanto outras moléculas ECD descritas foram capazes de inibir
células tumorais, como a alternagina-C capaz de inibir a adesão de células K562
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(leucemia eritromieloblastoide) transfectada com a integrina α2β1 na dose se 0,1 µM
(SELISTRE-DE-ARAÚJO, 2005), e a leberagina-C que inibiu a adesão de células
IGR39 (melanoma) frente aos substratos de laminina e fibrinogênio, apresentando
uma dose inibitória ótima com 25 µg/mL.
Alguns resultados obtidos anteriormente por nosso grupo mostraram que a
jararagina é capaz de ligar-se com alta afinidade ao colágeno I e ao colágeno IV,
demonstrando que esta afinidade está relacionada à expressão da atividade
hemorrágica desta toxina (MOURA-DA-SILVA et al., 2008). Além disso, a afinidade
da jararagina à matriz foi avaliada em modelo murino sendo possível verificar que
esta toxina se localiza ao redor dos vasos sangüíneos e co-localiza-se com o
colágeno IV, um importante componente da membrana basal vascular, sugerindo
que esta afinidade é um fator determinante para o dano das células endoteliais e
conseqüente hemorragia (BALDO et al., 2010).

Tanjoni e colaboradores (2010)

demonstraram que a região da jararagina que se liga ao colágeno é distinta da
região que se liga à integrina α2β1, que estão localizadas no domínio tipo-disintegrina
e rico em cisteína, repectivamente.
Tanto o processo de proliferação quanto o de adesão e migração são
modulados pela expressão de integrinas, através da ligação a componentes de
matriz. As integrinas possuem ligantes de matriz específicos, tais como, a integrina
α1β1 que tem como ligante específico colágeno IV, a α2β1 se liga a colágeno I, α4β1
interage com fibronectina e V-CAM-1, α4β7 se liga aos mesmos ligantes de α4β1 e
também é um receptor para MdCAM (molécula de adesão celular encontrada em
células endoteliais vasculares), α5β1 é a integrina que se liga com maior afinidade a
fibronectina, as integrinas α3β1, α6β1 e α7β1 representam as integrinas com maior
afinidade à laminina, α8β1 e α9β1 se ligam a tenascina, αvβ1 e αvβ3 são os maiores
receptores para vitronectina e αIIbβ3 é receptor de fibrinogênio em plaquetas e está
relacionada com a agregação plaquetária (CALVETE, 2013). A compreensão desta
relação de afinidade entre ligante-integrina é importante, pois auxilia a compreensão
e melhor análise dos nossos resultados. Quando comparamos o crescimento celular
nos substrato de colágeno I e colágeno IV, observamos que em colágeno I as
células HUVECs cresceram e espraiaram de maneira superior as células cultivadas
em colágenos IV, sugerindo que a quantidade de integrinas α2β1 expressas na
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superfície celular facilitaram o crescimento e espraiamento destas células em tal
substrato.
Uma vez constatado que a Jar-C, nas doses utilizadas, não apresentou efeito
sobre a adesão das células endoteliais frente aos diferentes substratos, a próxima
etapa foi avaliar o papel desta proteína tipo-disintegrina sobre a migração celular em
diferentes substratos de matriz. Além de dar o suporte às células, a matriz também
pode desencadear a ativação de integrinas gerando uma sinalização intracelular
(BERRIER; YAMADA, 2007). Essa mesma sinalização pode ocorrer pela ligação de
uma disintegrina, pois dependendo da afinidade desta à integrina, é gerada uma
resposta de estímulo ou inibição modulando os sinais intracelulares. De maneira
bastante interessante, neste trabalho observamos que a Jar-C o-Phe foi capaz de
induzir a migração das células endoteliais tanto sobre o substrato de colágeno I
quanto de colágeno IV. Percebemos que em colágeno tipo I houve uma maior
migração nas doses de 100 e 50 nM, enquanto a migração mais evidente em
colágeno IV foi com a dose de 50 nM. Nenhuma molécula tipo-disintegrina ECD foi
analisada quanto à migração celular em modelo de cicatrização. Porém Wang e
colaboradores (2010) analisaram a transmigração de HUVECs utilizando o substrato
de vitronectina, neste trabalho estas células tiveram 50% da transmigração inibida
com a acuragina-C na dose de 200 nM. Já a alternagina-C inibiu a transmigração de
células MDA-MB231 (melanoma) em colágeno I a partir de uma dose de 10 nM.
Porém uma resposta inversa foi encontrada, onde houve aumento de células
transmigradas a partir da dose de 0,1 nM (SELISTRE-DE-ARAÚJO et al., 2005).
A ativação das integrinas por vias de sinalização intracelulares pode levar à
indução da transcrição gênica, organização do citoesqueleto, progressão do ciclo
celular ou apoptose (HYNES et. al., 1999). Utilizamos a técnica de PCR em tempo
real para uma análise de quantificação relativa da expressão gênica de alguns
mediadores, como citocinas, moléculas de adesão, molécula de superfície, fator
angiogênico, metaloproteinase de matriz e quimiocinas.
As citocinas são proteínas de baixa massa molecular, produzidas por
diferentes células e atuam na comunicação entre as diversas células do sistema
imune, regulando seus processos ou apresentando função efetora direta. Citocinas
como IL-1β atuam próximo à célula em que foi liberada e ativam a liberação de TNFα pelos macrófagos, células endoteliais, linfócitos, fibroblastos e IL-6 por macrófagos
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e células hepáticas. Tanto o TNF-α como a IL-1β, além da IL-6, estimulam a
produção e a liberação de IL-8, uma importante quimiocina responsável pela
quimiotaxia neutrofílica (HIETBRINK et al., 2006). Neste trabalho tratamos as
HUVECs com a Jar-C ao longo de 24 horas para quantificar a expressão gênica,
analisando se esta alterava de alguma maneira a expressão de IL-6 e IL-8.
Interessantemente nos resultados obtidos neste trabalho foi possível verificar que
houve um aumento da expressão gênica de IL-6 nas primeiras 3 horas do
tratamento e em seguida o aumento da expressão de IL-8 nas próximas 6 horas, o
que pode ser justificado pelo fato da IL-6 (estimulada nas primeiras horas) estar
relacionada com o estímulo da expressão de IL-8.
A IL-8 promove a proliferação e sobrevivência das células endoteliais.
Entretanto, o exato papel da IL-8 na angiogênese ainda não está bem estabelecido,
mas sabe-se que esta quimiocina é capaz de estimular a ativação de MMPs, que
atuam na degradação da matriz extracelular, promovendo a migração e invasão das
células endoteliais, bem como a organização dos tubos capilares (KOCH et.al.,
1992; LI et al., 2003).
A característica mais incomum das integrinas em comparação com outras
moléculas de adesão é a capacidade de seus domínios extracelulares serem
ativados em uma escala de tempo <1 s por sinais dentro da célula (SHIMAKOA,
2002). Moléculas de adesão podem ser expressas na superfície de células
endoteliais humanas após uma estimulação com histamina, trombina, C5b-9 e
outros fatores de ativação. Estas moléculas de adesão como, por exemplo, a Eselectina, identificada por 2 diferentes anticorpos monoclonais por Bevilacqua e
colaboradores (1987), tem sua porção extracelular composta por três unidades
básicas, o domínio de ligação lectina, domínio EGF-like e o domínio CR (que
provavelmente está envolvido na promoção de adesão aos seus ligantes). Esta
selectina atua na mediação de leucócitos durante os estágios iniciais da resposta
inflamatória (LEY, 2007). No presente trabalho a expressão gênica de E-selectina
nas células tratadas com a Jar-C o-Phe foi cerca de cinco vezes maior do que a
observa nas células tratadas com PBS. Este tipo de molécula de adesão é expressa
a partir de um estímulo de mediadores inflamatórios tais como TNF-α, IL-1β, LPS e
outros (LEY, 2007), por este motivo despirogenizamos as amostras antes utilizá-las
no experimento, evitando resultados falso-positivo.
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A molécula de adesão ICAM-1 é uma glicoproteína transmembranar com
ampla distribuição tecidual, expressa na superfície de células endoteliais vasculares,
epitélio, fibroblasto e outros. Sua expressão é aumentada por mediadores
inflamatórios e também pela combinação de citocinas que levam ao aumento
sinérgico da expressão desta glicoproteína no endotélio. A indução desta expressão
pode ser modulada por citocinas anti-inflamatórias tais como TGF-β e IL-10 (LEY,
2007). Em nosso trabalho verificamos que a expressão de ICAM-1 em células
tratadas com Jar-C o-Phe foi seis vezes maior do que nas células que foram
tratadas com PBS.
A molécula de adesão de célula vascular (VCAM-1) possui como ligante
primário a integrina α4β1 . A expressão desta molécula em cultura de HUVEC é baixa
ou ausente, porém esta expressão pode ser induzida rapidamente por IL-1, TNF-α e
LPS, como citado anteriormente para o estimulo das moléculas de adesão
anteriormente descritas. A citocina IL-4 combinada com TNF aumenta a expressão
de VCAM-1 e suprime parcialmente a expressão de ICAM-1 e E-selectina. O que
justifica os resultados obtidos neste trabalho, onde o aumento na expressão de
VCAM-1 foi muito inferior ao aumento na expressão de I CAM-1 e E-Selectina. Já a
IL-6 estimula a expressão de um fator de transcrição denominado Oct-1, que reprime
a expressão de VCAM-1, E-selectina e o fator de Von Willebran (LEY, 2007). Assim,
corroborando os nossos resultados, o aumento na expressão de IL-6 e a baixa
expressão de VCAM-1 e E-Selectina nas 3 primeiras horas, além da supressão de
IL-6 e aumento na expressão destas moléculas de adesão em 6 horas de tratamento
pode estar relacionado com o efeito indireto de modulação que a IL-6 tem sobre V
CAM-1 e E-Selectina.
Segundo a literatura, as moléculas de superfície CD-69 são membros da
superfamília

das

lectinas

cálcio

dependentes

e

pertencem

a

receptores

transmembrana tipo II. Esta proteína codificada é classificada como marcador de
linfócito ativado, tendo sua expressão induzida após a ativação dos linfócitos T, e
pode desempenhar um papel na proliferação. Além disso, a proteína pode agir para
transmitir sinais em células natural killer e plaquetas. Neste trabalho as HUVECs
tratadas com a Jar-C o-Phe apresentaram um leve aumento da expressão desta
molécula nas primeiras 3 horas, e em 24 horas a expressão foi suprimida pela
metade, quando comparado às células tratadas com PBS.
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As angiopoetinas são fatores de crescimento endoteliais responsáveis pela
manutenção da integridade vascular, que além do papel no balanço pró e antiangiogênicos possuem importante papel na regulação da inflamação (FIEDLER;
HELLMUT, 2006b; DAMICO, 2007). Elas são importantes na maturação e
estabilização de neovasos e altamente específicas para o endotélio vascular, assim
como o VEGF. A angiopoetina-1 promove maturação dos neovasos, enquanto a
angiopoetina-2 aumenta a neovascularização estimulada pelo VEGF (AMBATI, et.
al., 2003). As células tratadas com a Jar-C o-Phe apresentaram um aumento da
expressão deste fator de crescimento no período de 6 horas do tratamento,
indicando participação no processo inflamatório e efeito pró-angiogênico desta
molécula.
As MMPs são sintetizadas por células do tecido conectivo, a maior parte na
forma latente (zimogênios ou pró-enzimas), que são proteoliticamente clivadas e
ativadas no espaço extracelular. Elas degradam a membrana basal e a maioria dos
componentes da matriz extracelular, como colágeno, laminina, fibronectina e
elastina, que são barreiras normais para a migração das células e invasão vascular
(VISSE; NAGASHI, 2003). Um estudo desenvolvido por Saunders e colaboradores
(2005) mostra que a ação de MMP-10, ativada por serino proteases, em células
endoteliais pode representar um novo mediador na regressão de tubos capilares.
Além disso, a MMP-10 é capaz de ativar outras MMPs, especificamente colagenases
intersticiais (MMP-1 e MMP-8). A expressão de MMP-10, também denominada
estromelisina-2, apresentou uma aumento significativo nas primeiras 6 horas de
tratamento com a Jar-C.
As quimocinas são classificadas em diferentes famílias, tendo como principais
famílias C-X-C e C-C. As quimiocinas da família C-X-C se ligam a receptores com
sete domínios transmembranares (C-X-CR1 e C-X-CR2) (DI CIOCCIO et al., 2004) e
segundo Speyer e colaboradores (2004) estas fazem a quimiotaxia especificamente
de

neutrófilos,

enquanto

que

as

C-C

regulam

a

migração

das

células

mononucleares. Analisamos a expressão da quimiocina CXCL-6 em HUVECs
tratadas com Jar-C o-Phe, nas primeiras 3 horas houve um aumento da expressão,
porém, no período de 24 horas a expressão desta quimiocina foi suprimida.
Resultados obtidos por Lopes e colaboradores (2012) mostram que HUVECs
tratadas com Jararagina, nas mesmas condições dos experimentos realizados com
a Jar-C o-Phe, apresentaram significativo aumento na expressão dos genes que
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codificam E-Selectina, VCAM-1, IL-8, CD-69, ANG-2 e MMP-10 no período de 6
horas, enquanto que após 24 horas apenas E-Selectina, VCAM-1, CD69 e ANG-2
apresentaram aumento na expressão. Diferente da molécula íntegra, a Jar-C
(molécula processada) pode estimular a expressão de alguns genes nas primeiras 3
horas de tratamento, como CXCL-6 que está relacionado à interação e sinalização
célula-célula, MMP-10 que está envolvido com doenças inflamatórias e a IL-6 que
além de participar dos processos citados para CXCL-6 e MMP-10, participa também
do processo de morte celular. Demonstrando assim a capacidade pró-inflamatória
desta proteína.
Este trabalho foi importante para demonstrar pela primeira vez a ação de uma
molécula

tipo-disintegrina

na

expressão

gênica

dos

mediadores

descritos

anteriormente. Permitiu verificar o efeito estimulante da jararagina-C sobre a
migração de células endotelias em cultura, importante processo presente durante a
cicatrização tecidual. E, além disto, este estudo facilitou a compreensão do papel
deste domínio (tipo-disintegrina/rico em cisteínas) dentro da molécula integra
(Jararagina)
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6.

CONCLUSÕES



A jararagina-C o-Phe foi capaz de estimular a migração células frente aos

substratos de colágeno I e IV, apresentando melhor crescimento frente ao colágeno
I.


A Jararagina-C o-Phe não estimulou ou inibiu a proliferação e adesão celular

de HUVECs frentes aos substratos em nenhuma das doses testadas.


A Jararagina-C foi capaz de estimular a expressão gênica de importantes

mediadores e metaloproteinase de matriz.


Este trabalho contribui com a literatura, pois é capaz de esclarecer o papel da

jararagina-C sobre importantes respostas celulares nas células endoteliais.
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