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RESUMO
Santos, Natália Fernanda Teixeira dos. Ações da β-micrustoxina, uma
fosfolipase A2 do veneno da serpente Micrurus lemniscatus, sobre a
proliferação celular e a apoptose de astrócitos em cultura e os
mecanismos envolvidos. 2019. 145 f. Dissertação (Mestrado em Ciências
- Toxinologia) – Instituto Butantan, São Paulo, 2019.
Toxinas com atividade de fosfolipase A2 (FLA2) são encontradas em venenos de
serpentes das famílias Elapidae e Viperidae e são caracterizadas por sua atividade
neurotóxica, ocasionando o bloqueio da junção neuromuscular. Apesar de o alvo
dessas toxinas ser a junção neuromuscular, vários estudos utilizaram células
neuronais centrais para caracterizar seus mecanismos de ação e estas se mostraram
um bom modelo. Pouco se conhece, no entanto, sobre as atividades desempenhadas
por essas enzimas em células da glia, como os astrócitos, sendo que este tipo celular
desempenha funções importantes tanto no sistema nervoso central quanto periférico.
O objetivo deste estudo foi caracterizar as ações da toxina FLA2 β-micrustoxina,
isolada do veneno da serpente Micrurus lemniscatus, em astrócitos em cultura, quanto
à viabilidade celular, proliferação celular, distribuição das fases do ciclo celular,
expressão de proteínas regulatórias p53, p27 e p21, senescência celular e potencial
da membrana mitocondrial. Ainda, avaliou-se a expressão proteica e gênica do
receptor para FLA2 (FLA2R) e a ocorrência do processo de internalização da toxina
em astrócitos e neurônios hipocampais em cultura. A sequência primária parcial da
toxina foi identificada pela obtenção de fragmentos peptídicos por digestão proteolítica
e comparação com base de dados. Astrócitos e neurônios hipocampais de ratos
Wistar (CEUAIB – Protocolo n°1223/14) foram mantidos em cultura em meio DMEM
+ 10% SFB e meio Neurobasal + B27, respectivamente, a 37°C, 5% CO 2. Os astrócitos
foram tratados com a β–micrustoxina por diferentes períodos de tempo. A viabilidade
celular foi avaliada pelo método do MTT e a proliferação celular, as fases do ciclo
celular e as proteínas p53, p21 e p27 foram avaliadas por citometria de fluxo. A
senescência celular foi avaliada pelo ensaio de β- galactosidase e o potencial da
membrana mitocondrial foram avaliados utilizando a sonda TMRE. Para a análise da
internalização celular, a β-micrustoxina foi conjugada ao fluoróforo Alexa 488 e
observado o processo de internalização em microscópio confocal, em condições

normais ou com a inibição da atividade FLA2. A β-micrustoxina reduziu a viabilidade e
a proliferação celular de astrócitos e houve um predomínio da fase G2/M. Não houve
fragmentação do DNA nem alteração do potencial mitocondrial. A β-micrustoxina
induziu o aumento das proteínas regulatórias do ciclo celular p53, p21 e p27.
Observou-se a internalização da β-micrustoxina tanto em astrócitos como em
neurônios. Esse processo é dependente da atividade FLA2 em neurônios, mas não em
astrócitos. O FLA2R está expresso em astrócitos com muita intensidade, mas também
em neurônios hipocampais. Os dados obtidos permitem concluir que a β-micrustoxina
interfere na proliferação celular de astrócitos, induzindo a parada do ciclo celular na
fase G2/M, mediada pelas proteínas p53, p21 e p27, sem evidências de indução de
morte celular. Além disso, os dados evidenciam que a β-micrustoxina pode induzir os
seus efeitos através de sua internalização na célula. Este estudo contribui para o
melhor entendimento dos eventos celulares que levam à toxicidade induzida pela FLA2
β-micrustoxina isolada do veneno da serpente Micrurus leminiscatus e abre
perspectivas de desenvolvimento de novos fármacos com ações inibitórias sobre a
proliferação celular.

Palavras chaves: Veneno de Micrurus lemniscatus. Toxina Fosfolipásica A2.
Proliferação de Astrócitos. Receptor de fosfolipase A2. Internalização celular.

ABSTRACT
Santos, Natália Fernanda Teixeira dos. Actions of β-micrustoxin, a
phospholipase A2 of the venom of the snake Micrurus lemniscatus, on cell
proliferation and apoptosis of astrocytes in culture and the mechanisms
involved. 2019. 145 p. Master’s thesis (Master’s degree in Sciences - Toxinology) –
Instituto Butantan, São Paulo, 2019.
Toxins that exhibit phospholipase A2 (PLA2) activity are present in snake venoms from
Elapidae and Viperidae families. They are neurotoxic and act by impairing synaptic
transmission from the neuromuscular junction. Although the principal target of these
toxins is the neuromuscular junction, there are several studies that have used neuronal
cells from central structures in order to characterize their mechanism of action and this
model has proved to be very useful. In relation to glial cells, however, there are few
studies showing some effect of PLA2 from animal venoms. Glial cells, astrocytes in
particular, have important roles in the central and peripheral nervous system, being
part of the synapses. The objective of this study was to characterize the action of the
PLA2 toxin, β-micrustoxin, isolated from Micrurus lemniscatus snake venom, on
cultured astrocytes, addressing cell viability, cell proliferation, cell cycle phases
distribution, protein expression of p53, p27 and p21, cell senescence and
mitochondrial membrane potential. Gene and protein expression of the phospholipase
A2 receptor (PLA2R) was evaluated, as well as the internalization process in cultured
astrocytes and hippocampal neurons. The partial toxin primary sequence was also
characterized by proteolytic digestion and by comparison of the peptides acquired with
data bases. Astrocytes and neurons were obtained from Wistar rats (CEUAIB –
Protocolo n°1223/14) and maintained in culture in DMEM medium + 10% SFB or
Neurobasal medium + B27, respectively, at 37°C, 5% CO2. Astrocytes were incubated
with β–micrustoxin for several times. Cell viability was evaluated by MTT test; cell
proliferation, cell cycle phases and p53, p21 and p27 proteins were evaluated by flow
cytometry. Cell senescence was analyzed by β-galactosidase assay and mitochondrial
potential was also analyzed by using the TMRE probe. In order to investigate the
internalization process, β-micrustoxin was conjugated to Alexa 488 fluorophore and
the cells observed in confocal microscopy, in normal medium and with the PLA2 activity
inhibited. β-micrustoxin reduced cell viability and cell proliferation of astrocytes. The
G2/M phase was augmented and does not was verified DNA fragmentation nor

mitochondrial potential alteration. β-micrustoxin induced increase in the cell cycle
regulatory proteins, p53, p21 and p27. β-micrustoxin conjugated with Alexa 488
internalized in astrocytes and neurons. This process is dependent on PLA2 activity in
neurons, but not in astrocytes. PLA2R is expressed very acutely in astrocytes but it is
also expressed in hippocampal neurons, even though in minor quantities. The data
allowed to conclude that β-micrustoxin interferes in astrocytes cell proliferation, by
inducing a cell cycle arrest in G2/M phase and this effect is mediated by p53, p21 and
p27, without evidence of cell death. Moreover, there are evidences that β-micrustoxin
would induce its effects throughout its internalization in the cell cytosol. This study
contributes to a better understanding of the cell events involved in the toxicity induced
by the PLA2 β-micrustoxin, isolated from the venom of the snake Micrurus lemniscatus.
Besides, it opens a perspective of developing new drugs that could have inhibitory
actions on cell proliferation.

Keywords: Micrurus lemniscatus Venom. Phospholipase A2 Toxin. Astrocytes
proliferation. Phospholipase A2. Receptor. Cell internalization.
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Hank´s - Solução Salina Balanceada de Hank’s.
Hoechst - Coloração fluorescente de células fixas e vivas de DNA e núcleos.
L-929 - Células tumorais de fibroblastos de camundongos.
Mlx-8 - Toxina isolada do veneno de Micrurus lemniscatus.
Mlx-9 - Toxina isolada do veneno de Micrurus lemniscatus.
MTT- Brometo de 3-(4,5 dimetiltiazolil-2) - 2,5 – difeniltetrazólio.
MitoTracker - Corante vermelho fluorescente que marca as mitocôndrias.
mRNA - Ácido ribonucléico mensageiro.
NOAP- Laboratório de Animais Peçonhentos da Universidade Federal da Bahia.
Pla2r1 - versão 1 de primer desenhado para o receptor de FLA 2.
PBS - Tampão fosfato-salina.
PCRq - PCR quantitativo em tempo real.
Ppia - Constitutivo PCRq.
Rpl37 - Constitutivo PCRq.
SFB - Soro fetal bovino.
SNC - Sistema nervoso central.

SNP- Sistema nervoso periférico.
Tampão RIPA – Solução tampão para lise celular e solubilização de proteínas.
TMRE - Tetrametilrodamina.
TNF-α - Fator de necrose tumoral alfa (citocina).
U138 - Células tumorais de glioblastomas humanos.
U251 - Células tumorais de glioblastomas humanos.
3FTx - Proteínas com estruturas de 3 dígitos.
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1 INTRODUÇÃO

Serão apresentadas a introdução deste trabalho.

1.1 Serpentes da Família Elapidae

A família Elapidae abrange mais de 65 gêneros e cerca de 400 espécies de
serpentes, que se encontram com maior frequência em continentes como a Ásia,
África, Austrália e Oceania, incluindo espécies terrestres e marinhas (Silva, 2016) . As
serpentes dessa família pertencem a duas subfamílias, a Hydrophiinae, que inclui
espécies marinhas e se encontram na Austrália e Melanésia, e a Elapinae que possui
espécies africanas, americanas e asiáticas (Castoe et al., 2007).
As serpentes da família Elapidae são reconhecidas em todo o mundo pela alta
potencialidade de seus venenos, e acabam sendo consideradas de grandes
relevâncias médicas, instigando os pesquisadores a buscarem cada vez mais a
compreensão dos mecanismos de ação sobre o envenenamento de pessoas
(Hodgson e Wickramaratna, 2006; Carvalho et al., 2014).
No Brasil, as serpentes da família Elapidae estão representadas pelas cobras
corais, pertencentes a três gêneros: Micrurus, Leptomicrurus e Micruroides que
surgem posteriormente no Novo Mundo (Melgarejo, 2003; Silva, 2016).

1.2 Gênero Micrurus

O gênero Micrurus compreende 115 espécies de serpentes, as quais possuem
registro na base de dados de répteis (The Reptile Database-http://www.reptiledatabase.org/) (Lomonte et al., 2016; Silva, 2016), e dentre elas as identificadas no
Brasil são 37 espécies. Esse gênero é distribuído por vários continentes,
principalmente nas Américas, em locais como o Sul dos Estados Unidos, América
Central e América do Sul. No Brasil, estas serpentes distribuem-se do norte ao sul do
país e em biomas tão diversos como Mata Atlântica e Cerrado (Figura 1) (Campbell e
Lamar, 2004; Lomonte et al., 2016).
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Figura 1 - Dispersão do Gênero Micrurus

Figura 1. Distribuição geográfica das serpentes Micrurus, Micruroides e Leptomicrurus no
continente americano (Fonte: Lomonte et al., 2016).

As serpentes do gênero Micrurus são mansas, não possuem hábitos
agressivos, dispõem de olhos pequenos e pretos, a sua cauda é reduzida, as tiras
corporais são dispostas em bandas e manchas intercaladas, nas cores preta ou
marrom escuro, branca, vermelha ou amarela (França, 2009). Suas presas são
parcialmente reduzidas, imóveis, localizadas na parte superior da mandíbula e esse
tipo de dentição mandibular é denominado de proteróglifa. Elas possuem uma boca
pequena que acaba dificultando a injeção de veneno em suas presas, mas que é
compensada por um hábito típico de picar sem soltar, se assemelhando com a prática
mastigatória. (Roze, 1982; Roze, 1996; Peterson, 2006).
As serpentes corais verdadeiras são encontradas em buracos de tocos
pútridos, abaixo de pedras, nas margens de rios e em forragens no solo principalmente
em matas. Apresentam comportamento de escavar o solo, descrito como fossorial ou
semi-fossorial, vivendo sob as folhas que caem no chão das matas (Andrade et al.,
2006; Teixeira, 2012).
Essas serpentes são ovíparas, colocando cerca de 3 a 10 ovos por vez, sendo
que o tempo de incubação dos mesmos pode variar dependendo da localização da
serpente (Roze, 1996). Elas se alimentam especialmente de outras serpentes
menores, peixes, anfíbios, lagartos de pequeno e médio porte, que são encontrados
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facilmente na natureza (Jorge Da Silva e Aird, 2001). A Figura 2 mostra uma imagem
de um representante do gênero Micrurus e espécie lemniscatus.
Figura 2 - Imagem ilustrativa da serpente Micrurus lemniscatus

Figura 2. Serpente do gênero Micrurus e espécie lemniscatus. Por: Matt Cage, Peru Amazônia
2013. (Fonte: https://cages.smugmug.com/HerpGalleries/Peru-Amazon-2013-1/i-kWrTHRF acessado em 27/06/2018).

Não é simples manter essas serpentes em cativeiro, pois possuem uma
fisiologia bem vulnerável, e não aceitam roedores e nem outros mamíferos em sua
alimentação, pois têm uma dieta específica, se alimentando apenas de serpentes
menores ou lagartos. São também de difícil manutenção e manuseio, e,
consequentemente, por esses motivos o tempo de vida em cativeiro é bem reduzido,
se comparado com a sua vida na natureza (De Oliveira et al., 2006).
Além de ser uma serpente de pequeno a médio porte, a quantidade de veneno
é bem limitada, o que também depende do local onde as serpentes vivem e da
disponibilidade de alimento. Carvalho e colaboradores (2014) fizeram uma relação
entre a quantidade de veneno por espécie de Micrurus e o tamanho do corpo (Tabela
I), evidenciando a escassez da quantidade de veneno que essas serpentes produzem,
sendo na faixa de miligramas. Nesse estudo foram realizadas 277 extrações manuais,
através da massagem da glândula do veneno, de 12 espécies de Micrurus e cinco
subespécies sendo elas M. lemniscatus carvalhoi, M. lemniscatus helleri, M.
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lemniscatus lemniscatus, M. spixii obscurus e M. spixii spixii, e a quantidade média de
veneno encontrada foi de 18,87 mg. Quando se correlacionou o comprimento do corpo
com a produção de veneno, a menor quantidade média de veneno foi da serpente
Micrurus decoratus com 8,76 mg, e a maior média foi da Micrurus surinamensis com
40,47 mg (Carvalho et al., 2014; Silva, 2016). A Figura 3 representa a demonstração
gráfica da quantidade de veneno extraído das serpentes do gênero Micrurus em
relação à dimensão do corpo (Carvalho et al., 2014).
Tabela I. Quantidade de veneno extraído das serpentes do gênero Micrurus em
relação à dimensão do corpo.
Comprimento do corpo (mm)

Quantidade de veneno (mg)
Mínimo Máximo
Média

Espécie

Número

Mínimo - Máximo

Média

Micrurus albicintus

5

550,04 -675,18

609,01

8,04 - 10,81

9,63

Micrurus altirostris

20

679,25 - 825,23

753,3

15,88 - 19,66

17,76

Micrurus averyi
Micrurus
brasiliensis

3

566,42 - 676,41

619,85

12,44 - 13,13

12,88

8

675,89 - 766,89

722,76

15,45 - 18,12

16,87

Micrurus corallinus
Micrurus
decoratus

13

541,24 - 732,16

651,64

15,07 - 17,64

15,47

3

350,14 - 403,18

602,59

8,06 - 10,06

8,76

Micrurus frontalis
Micrurus
hemprichii
Micrurus
ibiboboca
Micrurus l.
carvalhoi

130

544,13 - 1.037,22

822,5

11,76 - 32,54

18,92

7

604,33 - 748,66

693,05

15,26 - 18,4

16,58

6

696,48 - 843,54

739,76

15,98 - 18,44

17,08

21

587,18 - 876,54

757,54

17,09 - 25,62

20,09

Micrurus l. helleri
Micrurus l.
lemniscatus
Micrurus s.
obscurus

10

806,57 - 924,15

861,02

21,18 - 24,13

22,7

9

669,45 - 833,71

779,92

17,24 - 24,18

19,79

14

712,44 - 956,67

837,62

17,78 - 32,23

23,59

Micrurus s.spixii
Micrurus
surinamensis

15

712,44 - 906,18

802,64

16,27 - 28,45

22,54

13

865,28 - 1.008,44

939,51

34,08 - 52,67

40,47

350,14 - 1.037,22

746,18

8,04 - 52,67

18,87

Total
277
Fonte: (Carvalho et al., 2014).
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Figura 3 - Demonstração gráfica da quantidade de veneno

Figura 3. Demonstração gráfica da quantidade de veneno extraído das serpentes do gênero Micrurus
em relação à dimensão do corpo. Comprimento do corpo (mm) eixo esquerdo do gráfico, média da
quantidade de veneno extraído das espécies de Micrurus (linha preta), eixo direito do gráfico (Fonte:
Adaptado Carvalho et al., 2014).

1.3 Acidentes Ofídicos com Micrurus

As serpentes que ocasionam mais acidentes no Brasil são das famílias
Viperidae e Elapidae, que incluem as serpentes dos gêneros Bothrops, Crotalus,
Lachesis, Micrurus e Leptomicrurus. Desta forma, as serpentes da Família Elapidae
estão entre os cinco gêneros de maior importância médica no Brasil. Apesar disso, o
número de acidentes causados pelas serpentes corais verdadeiras no Brasil é
relativamente baixo (Figura 4), segundo o Sistema de Informação de Agravos de
Notificação do Ministério da Saúde (SINAN), estando próximo a 1% de incidência.
Entretanto, mesmo com a baixa incidência de envenenamentos se comparados com
serpentes de outras famílias, reveste-se de importância o estudo destes acidentes
ofídicos, pois, em sua maioria, são fatais. Vale ressaltar que estes venenos possuem
toxinas com ações neurotóxica e miotóxica, podendo levar as vítimas ao óbito por
parada respiratória (Pires et al., 2014).
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Figura 4 - Acidentes ofídicos - SINAN 2017

8000
7000
6000
5000

1 Região Norte

4000

2 Região Nordeste

3000

3 Região Sudeste

2000

4 Região Sul

1000

5 Região Centro-Oeste

0

Fonte: Ministério da Sáude/SVS – Sistema de Informação de Agravos.
Figura 4. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretária de Vigilância Sanitária. Sistema de notificação
de agravos de notificação (SINAN): Acidente por Animais Peçonhentos. 2017. Disponível em:
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sinannet/cnv/animaisbr.def. Acesso em: 22 mar.
2019.

Bucaretchi e colaboradores (2016) fizeram uma revisão de relatos da literatura,
entre os anos de 1867 e 2014, que reúnem dados sobre as picadas de serpentes
Micrurus ssp., descrevendo 194 casos, dos quais 44 não apresentaram nenhuma
manifestação clínica; em 150 casos notou-se a predominância de pacientes que eram
do sexo masculino, com idade média de 27 anos, tendo grande destaque os estados
do sul com 61,3% dos casos ocorridos, predominando o estado de Santa Catarina
com 60% dos casos; já no sudeste do Brasil ocorreram 20% dos acidentes e nos
outros estados do Brasil 18,7%. As serpentes foram descritas em 59 casos, cuja
ordem decrescente de frequência foi M. corallinus (36), M. frontalis (12), M.
lemniscatus (5), M. hemprichi (2), M. filiforme (1), M. ibiboboca (1), M. spixii (1) e M.
surinamensis (1) e o gênero Micrurus spp.em 22 casos. Os pacientes relataram
dormência e parestesia local (52,7%), dor local (48%), ptose palpebral (33,3%),
tontura (26,7%), visão turva (20,7%), fraqueza (20%), edema leve local (16%), eritema
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(16%), disfagia (14,7%), dispneia (11,3%), incapacidade de deambulação (10,7%),
mialgia (9,3%), salivação (8%) e insuficiência respiratória (4,3%).
O soro antielapídico, única terapêutica atualmente utilizada no tratamento das
vítimas de envenenamento por Micrurus, é produzido a partir da mistura dos venenos
de serpentes de várias espécies do mesmo gênero (Micrurus frontalis, Micrurus
corallinus e Micrurus lemniscatus). No caso do gênero Micrurus lemniscatus, ele
apenas está presente no conjunto se houver disponibilidade deste veneno. Desta
forma, pode-se sugerir que o soro antielapídico atual não é totalmente eficaz para o
tratamento de todos os acidentes causados por serpentes do gênero Micrurus. Neste
sentido, Tanaka e colaboradores (2010) demonstraram que o soro antielapídico,
testado para nove venenos diferentes de serpentes do gênero Micrurus, sendo estes:
M. frontalis, M. corallinus, M. hemprichii, M. spixii, M. altirostris, M. surinamensis, M.
ibiboboca, M. lemniscatus e M. fulvius por meio de ensaios in vivo e in vitro, não é
totalmente eficaz na neutralização de todos os venenos deste gênero. Foi sugerido
que a variabilidade dos venenos reflete a disponibilidade de alimento e a
adaptabilidade das serpentes a seus vários habitats. Além disso, neste mesmo estudo
foi demonstrado que o soro antielapídico não é capaz de neutralizar de forma eficiente
as atividades proteolíticas, hialuronidásicas e de fosfolipase A2 (FLA2) destes venenos
(Tanaka et al., 2010). Dessa forma, os estudos dos efeitos destes componentes,
obtidos a partir do veneno de serpentes Micrurus, se revestem de importância.

1.4 Ações neurotóxicas dos venenos elapídicos

Os venenos de serpentes contêm misturas complexas de proteínas, enzimas e
peptídeos, com várias funções biológicas. Sendo uma competência evolutiva das
serpentes, possuem a função de auxiliar na imobilização e digestão da presa e na
defesa contra predadores (Kochva et al., 1983; Mebs, 2001).
Nos venenos das serpentes do gênero Micrurus, especificamente os das corais
verdadeiras, apresentam a sua principal ação neurotóxica na junção neuromuscular.
As neurotoxinas presentes nesses venenos têm a sua ação evidenciada no sistema
nervoso periférico (SNP), pois a maior parte das mesmas não atravessa a barreira
hematoencefálica (Silva Jr et al., 2003; Bernarde, 2009; De Castro et al., 2015).
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A maior parte dos componentes dos venenos elapídicos é formada por
neurotoxinas e miotoxinas do tipo fosfolipase A2 secretada (sFLA2) e por toxinas que
atuam em receptores colinérgicos como aquelas em três dígitos (three-fingers - 3FTx).
As neurotoxinas com atividade de FLA2 são toxinas pré-sinápticas denominadas de βneurotoxinas. Elas atuam na membrana dos neurônios, alterando a sua conformação,
levando à fusão das vesículas sinápticas e uma depleção total de neurotransmissores,
ocasionando a paralisia do tipo flácida, podendo levar ao óbito por parada respiratória
(Oliveira et al., 2008; Ranawaka et al., 2013; De Carvalho et al., 2014; Vulfius et al.,
2014). As toxinas 3FTx são denominadas de α-neurotoxinas devido à sua estrutura e
por atuarem na pós-sinapse da junção neuromuscular. Estas são desprovidas de ação
enzimática e agem de modo direto como antagonistas de receptores colinérgicos
nicotínicos.

1.5 Análises proteômicas e transcriptômicas dos venenos de serpentes
Micrurus

Novas técnicas vêm sendo empregadas para a descoberta e caracterização
dos diferentes componentes biológicos que constituem as secreções ou os venenos
animais. Por exemplo, a transcriptômica é uma técnica que visa o estudo completo
dos transcritos, já a proteômica visa o estudo do conjunto completo de proteínas
oriundas da expressão gênica. Estas técnicas podem ser aplicadas para o estudo dos
transcritos/proteínas presentes em uma glândula, em um tecido específico ou um
organismo, por exemplo (Manzoni et al., 2018).
A análise do transcriptoma da glândula da serpente Micrurus corallinus,
demonstrou a presença de 10 tipos particulares de toxinas, com transcritos mais
abundantes para as proteínas 3FTx com 52,2% e as FLA2 com 33,3%. Em
porcentagens menores aparecem a lectina do tipo C com 10,4%, o peptídeo
natriurético com 2,2% e em menor proporção as proteínas L-aminoácido oxidase com
0,32%, serino-proteases com 0,16%, NGFs (família de fatores neurotróficos) com
0,16%, proteínas WAP (proteínas ácidas do soro), ou waprin ou nawaprin (descritas
primeiro em Naja nigricollis) com 0,16%, metaloproteases com 0,6%, Inibidores de
Kunitz com 0,5% (Leão et al., 2009).
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Em um outro trabalho foram feitos estudos transcriptômicos e proteômicos das
glândulas de veneno das serpentes M. altirostris e M. corallinus, e o transcriptoma
evidenciou a abundância das proteínas 3FTx e de FLA2s. A análise do material
proveniente da serpente M. altirostris mostrou a presença de 33 diferentes toxinas
3FTxs (79,5%), 13 proteínas FLA2 (13,7%) e outras proteínas com menor peso
molecular (6,8%). Ainda, segundo este trabalho o veneno de M. corallinus possui 10
proteínas 3FTx (81,7% do proteoma do veneno) e 4 proteínas FLA 2 (11,9%). Os dados
de transcriptomas forneceram as sequências de aminoácidos completas de 28 3FTxs
(18 de M. altirostris e 10 de M. corallinus) e 4 novas sequências de FLA2 (3 de M.
altirostris e 1 de M. corallinus). Nesses venenos foram detectadas toxinas menores,
três comuns (PIII-SVMP, Lectina do tipo C e L-aminoácido oxidase) e quatros famílias
de toxinas especificas (CRISP, inibidor do tipo Kunitz, ácido lisossômico lipase em M.
altirostris e serino proteinase em M. corallinus). No veneno da serpente M.altirostris
as toxinas 3FTxs curtas e longas demonstram semelhança com as α-neurotoxinas do
tipo I, as quais atuam na pós-sinapse, levando à neurotoxicidade e à paralisia
periférica. Já o veneno de M. corallinus contém α-neurotoxinas tipo I e da subfamília
XIX de 3FTxs, uma proteína de alta abundância correspondendo a 26% do proteoma
do veneno. Essas apresentam semelhança com a toxina bucandina de Bungarus
candidus, a qual intensifica a liberação de acetilcolina na pré- sinapse (Corrêa-Netto
et al., 2011).
Além disso, o estudo proteômico da peçonha da serpente coral Micrurus
mipartitus da Colômbia detectou toxinas 3FTx (61,1%), toxinas FLA2 (29%), e outras
toxinas em menor proporção (9,9%). Já no veneno da serpente da Costa Rica,
demonstrou-se a predominância de toxinas 3FTx (83%) e a presença de toxinas do
tipo FLA2 (8,2%) e outras toxinas (8,8%) em menor quantidade. Em ambos os venenos
foram evidenciados como predominantes as toxinas 3FTxs e as toxinas FLA2 (ReySuárez et al., 2011). Ainda, a análise proteômica da composição do veneno da
serpente coral Micrurus dumerilii, também da Colômbia, demonstrou que o veneno
possui 11 famílias de toxinas, sendo as mais abundantes as FLA2 (52%) e seguidas
das toxinas 3FTx (28,1%) e quantidades menores de outras toxinas (19,9%) (ReySuárez et al., 2016).
No veneno da serpente Micrurus fulvius, através de análises proteômicas foram
encontrados três peptídeos de toxinas 3FTxs com pouca toxicidade e FLA2 letais. As
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proteínas com massa molecular entre 13 -14 kDa compreendem 58,3% do veneno, as
com peso molecular de 6-7 kDa compreendem 24,9% do veneno e toxinas menores,
como lectina tipo C e metaloproteinases de zinco compõem 16,8% do veneno.
Foram realizadas também análises venômicas dos venenos de M. frontalis, M.
ibiboboca e M. lemniscatus. Esses demonstraram a presença de proteínas com peso
molecular que variam entre 6 e 8 kDa, 3FTxs, e proteínas de 12 a 14 kDa, do tipo
FLA2, as quais foram majoritárias na composição dos três venenos analisados. No
veneno da serpente M. lemniscatus foram detectadas sequências de quatro novas
toxinas através dos N-terminais, possuindo uma similaridade com as toxinas 3FTxs,
FLA2 e com o inibidor de protease do tipo Kunitz, estas presentes em outros tipos de
venenos de Micrurus e elapídicos (Ciscotto et al., 2011).
O veneno de duas serpentes da região caribenha da Costa Rica, M. alleni e M.
mosquitensis, foi estudado a partir de análises proteômicas. Este estudo evidenciou a
grande diferença entre as porcentagens de toxinas do tipo 3FTx e FLA2 predominantes
em cada peçonha. Ainda, no veneno da serpente M. alleni 77,3% das toxinas
pertencem à família de toxinas 3FTx, já no veneno da serpente M. mosquitensis 55,6%
são FLA2. Na peçonha da serpente M. alleni foi evidenciada a presença de proteínas
de outras famílias em menores quantidades, como a de L-aminoácido oxidase, lectina
do tipo C, metaloproteinases, vesprina/ohanina e hialuronidase (0,8-3%). O fator de
crescimento neural (NGF) também foi identificado constantemente em venenos de
serpentes das famílias Elapidae (Sunagar et al., 2013; Viala et al., 2014) e Viperidae
(Rodrigues et al., 2012; Lomonte et al., 2014; Fernández et al., 2015) .
Análises cromatográficas do veneno de Micrurus lemniscatus provenientes do
Estado da Bahia mostraram uma maior predominância de toxinas com atividade de
FLA2 e uma menor quantidade de toxinas 3FTx (Oliveira et al., 2008; Da Silva et al.,
2011; De Carvalho et al., 2014). Já a mesma análise de veneno das serpentes
Micrurus lemniscatus provenientes do estado de São Paulo mostrou a predominância
de 3FTxs seguidas das FLA2 (Dra. Roberta Trancredi Francesco Santos, comunicação
pessoal). O veneno coletado em São Paulo teve origem no Biotério do Instituto
Butantan e foi coletado de serpentes que vivem em cativeiro e que possuem uma dieta
completamente distinta se comparada com as das serpentes que foram coletadas na
Bahia. Assim, a composição dos venenos e as proporções das principais toxinas, FLA 2
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e 3FTx, podem variar segundo o habitat, ecossistema, hábitos alimentares e
sazonalidade, entre outros (Figura 6) (Aird et al., 2017).
Todas essas análises demonstraram a predominância de toxinas 3FTxs e
toxinas FLA2, sendo as principais responsáveis pelo processo de envenenamento.

Figura 4 - Classes de toxinas em % FLA2 e 3FTx

Figura 5. Quantificação dos teores de FLA2 e 3FTx presentes nos venenos das serpentes Micrurus,
sugerida anteriormente por Fernández e colaboradores (2015). Os dados trancriptômicos existentes
para as serpentes do gênero Micrurus, mostraram que as serpentes presentes do noroeste ao sudeste
e no norte do Brasil contém FLA2 em maior quantidade e menores concentrações de 3FTx, enquanto
as do sul contém mais 3FTx e baixas concentrações de FLA2 (Fonte: Adaptado Aird et al., 2017).

1.6 Mecanismo de ação das toxinas FLA2
As fosfolipases A2 surgiram de dois genes ancestrais distintos (Figura 5),
pertencentes a dois grupos, o IA e IIA, os quais foram sendo selecionados e expressos
de formas distintas nas secreções de glândulas de venenos das serpentes das
famílias Elapidae e Viperidae (Rey-Suárez et al., 2011; Lomonte e Rangel, 2012).
Essas transformações ocorreram por intermédio de um processo evolutivo
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denominado evolução convergente, e com o passar dos anos os genes foram
sofrendo mutações e, consequentemente, levaram ao surgimento das toxinas FLA2
neurotóxicas ou miotóxicas (Nakashima et al., 1995).

Figura 5 - Evolução gênica das FLA2

Figura 6. Evolução gênica e expressão de fosfolipases A2 (FLA 2) em venenos de serpentes. As
Fosfolipases A2 ancestrais do grupo I A e II A (linhas verdes), evoluíram para obter atividades
tóxicas (linhas vermelhas), nas famílias de serpentes Elapidae, Hidrophiidae e Viperidae. (Fonte:
Adaptado Lomonte e Rangel, 2012).

As enzimas FLA2 compreendem uma grande família cuja classificação se
baseia nas semelhanças entre as seqûencias, além do número e posição das pontes
de dissulfeto. Elas são distribuídas em quinze grupos e vários subgrupos, os quais
incluem cinco tipos diferenciados de enzimas, as FLA 2 secretadas (sFLA2), as FLA2
citosólicas (cFLA2), as FLA2s independentes de Ca2+ (iFLA2), o fator ativador de
plaquetas acetil-hidrolases (FAF-AH) e as FLA2 lisossomais (Schaloske e Dennis,
2006).
As sFLA2 têm peso molecular entre 13 – 19 kDa e possuem de cinco a oito
pontes de dissulfeto (Dennis et al., 2011; Murakami et al., 2011). As FLA2 neurotóxicas
de venenos pertencem aos grupos IA, IIA e IIIA, sendo as dos venenos das serpentes
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da família Elapidae pertencentes ao grupo IA, da família Viperidae pertencentes ao
grupo IIA e os venenos de abelhas pertencentes ao grupo IIIA (Pungercar e Krizaj,
2007; Lomonte e Rangel, 2012; De Carvalho et al., 2014; Zambelli et al., 2017).
As toxinas fosfolipásicas são classificadas como enzimas ativas (Asp 49) ou
não ativas (Lys49). As Asp49 são dependentes de cálcio para realizar as suas ações,
enquanto que as Lys49 são independentes do cálcio para desencadear seus efeitos
de miotoxicidade (Dennis et al., 2011). Entretanto, as enzimas FLA2 do veneno de
serpentes da família Elapidae da classe IA, possuem um local específico de ligação
que é denominado de alça elapídica (Elapid loop), que nada mais é do que a inserção
de dois ou três aminoácidos na região 52 - 65 da estrutura da enzima (Aird et al., 2017;
Zambelli et al., 2017).
As neurotoxinas pré-sinápticas FLA2 têm a sua ação evidenciada nos terminais
nervosos

e

intervêm

de

modo

direto

no

processo

de

liberação

dos

neurotransmissores, além de ocasionar a alteração da membrana dos neurônios,
acarretando a fusão e a liberação das vesículas contendo neurotransmissores,
levando a interdição posterior da fissão vesicular e reciclagem destas (Rossetto et al.,
2006). As FLA2 clivam os fosfolipídeos da membrana na posição éster sn-2,
acelerando a hidrólise dos fosfolipídeos, gerando lisofosfolipídeos e ácidos graxos
(Lambeau et al., 1989). As enzimas FLA2 estão presentes em grande abundância nos
venenos de serpentes, as quais tem uma participação indispensável nas funções
tóxicas na imobilização e digestão da presa e na defesa contra os predadores (Kini,
2003). Contudo, entre suas várias funções, uma grande relevância está relacionada
com a miotoxidade, que leva a danos teciduais graves causados por essa enzima,
sendo de grande importância clínica, além

das sequelas relacionadas ao

envenamento (Zuliani et al., 2005; Casais e Teixeira, 2017).
Segundo Kao e colaboradores (2007; 2012), somente a atividade enzimática
das FLA2s não explica todos os efeitos tóxicos observados. Nestes estudos, in vivo,
utilizou-se a toxina purificada, a notexina, do veneno da serpente Notechis scutatus
scutatus, sugerindo que exista algum outro evento biológico que favoreça a ação
dessas toxinas. Outro estudo deste mesmo autor (Kao et al., 2012), sugere que a
notexina atuaria causando o esvaziamento e fusão das vesículas sinápticas, por um
mecanismo independente da atividade de FLA2, possivelmente pela existência de um
receptor especifico (FLA2R) para toxinas fosfolipásicas. Neste sentido, foi proposta a
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existência de dois tipos de receptores para FLA2, um encontrado em músculos e
denominado receptor do tipo M, e outro detectado no sistema nervoso central e
denominado de receptor do tipo N. Assim as neurotoxinas se ligariam a esses
receptores específicos para desencadear as suas ações neurotóxicas, promovendo
toda uma cascata de eventos, dentro e fora das células (Lambeau, Barhanin, et al.,
1991; Lambeau, Lazdunski, et al., 1991; Lambeau e Lazdunski, 1999).
Além disso, há ainda a proposição de que ocorra um processo de internalização
das toxinas FLA2 nas células, sendo este um mecanismo de ação adicional destas
enzimas. Neste sentido, Neco e colaboradores (2003) utilizando células cromafins da
medula adrenal bovina, que se assemelham a um modelo neurondócrino, e a
taipoxina, uma toxina com atividade FLA2 da serpente taipan (Oxyuranus scutellatus)
da família Elapidae, demonstraram que a toxina migra para o interior da membrana
celular, se concentra na parte interna da membrana independente da presença de
cálcio (Ca2+) e, ainda, ocasiona a fragmentação da F-actina do citoesqueleto celular,
levando as células à morte celular. Desta forma, sugere-se que as ações das toxinas
FLA2 ocorram tanto pela parte externa da membrana celular em cooperação com a
parte interna, para que se tenha o evento completo. Neste sentido, Praznikar e
colaboradores (2008) demonstraram que as toxinas β-bungarotoxina, taipoxina,
notexina e textilotoxina são capazes de penetrar nos neurônios e se ligam
especificamente às mitocôndrias, levando à despolarização das mesmas. É
importante ressaltar que as neurotoxinas FLA2 elapídicas (beta-bungarotoxina,
taipoxina, notexina, textilotoxina) e viperídicas (amoditoxina) são de fato internalizadas
em neurônios durante a ação neurotóxica (Praznikar et al., 2008; Rigoni et al., 2008).

1.7 Caracterização da atividade neurotóxica das toxinas FLA 2
Oliveira e colaboradores (2008) utilizando toxinas com atividades FLA2,
denominadas Mlx-8, Mlx-9, Mlx-11 e Mlx-12 do veneno da serpente Micrurus
lemniscatus, e injeção intrahipocampal em ratos demonstraram alterações
comportamentais

como

agitação,

dispneia,

salivação

excessiva,

arranhões

compulsivos e imobilidade. Ainda, as toxinas Mlx-8 e Mlx-9 induziram convulsões
comportamentais e eletrencefalográficas, degeneração neuronal e perda neuronal nos
subcampos CA1, CA3 e CA4 do hipocampo e no giro denteado. A mesma
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degeneração neuronal foi observada após injeção intracerebroventricular de
paradoxina (Gandolfo et al., 1996), β-bungarotoxina (Hanley e Emson, 1979) e FLA2
da Naja Moçambique (Masroori et al., 2010) ou após injeção intraestriatal da FLA2
OS2 (Kolko et al., 1999; Kolko et al., 2002).
De Carvalho e colaboradores (2014), utilizando cultura primária de neurônios
do hipocampo, e toxinas com atividades FLA2 do veneno da serpente Micrurus
lemniscatus, as toxinas Mlx-8 e Mlx-9, demonstraram que essas levaram a um
aumento do Ca2+ citosólico livre, redução no potencial transmembranar mitocondrial e
alterações na morfologia celular. Também foi demonstrado que essas toxinas levaram
à fragmentação do DNA neuronal e à formação de corpos apoptóticos, levando à
morte celular. Essas mesmas alterações foram evidenciadas em trabalhos utilizando
toxinas de outras serpentes das Famílias Elapidae e Viperidae, como a paradoxina,
um análogo da taipoxina da serpente taipan (Oxyuranus scutellatus), a crotoxina da
serpente Crotalus durissus terrificus (cascavel sul americana), e a β-bungarotoxina da
serpente Bungarus multicinctus, tendo sido observada a apoptose neuronal através
do aumento das espécies reativas de oxigênio (ROS) em cultura primária de neurônios
do hipocampo (Clapp et al., 1995; Dorandeu et al., 1998; Shakhman et al., 2003;
Masroori et al., 2010).

1.8 Modelos celulares para estudo das FLA2 de venenos de serpentes
Sabe-se que as ações de FLA2 neurotóxicas de venenos de serpentes, quando
do envenenamento, ocorrem na junção neuromuscular (JNM), no neurônio présináptico, depletando o neurotransmissor que é a acetilcolina e levando à paralisia.
Porém, relatos da literatura descrevem a ação dessas toxinas no sistema nervoso
central (SNC), onde possuem funções tóxicas quando injetadas no ventrículo do
cérebro de ratos, ou até mesmo em culturas de neurônios, ocasionando a morte
celular (Kolko et al., 2002). O estudo das ações das FLA2 na JMN é de grande
interesse, mas, por apresentar uma alta complexidade em sua organização e
disposição anatômica extremamente delicada, se torna difícil utilizar esse modelo in
vitro (Rigoni et al., 2004). Desta forma, o emprego de cultura de neurônios, mesmo
não se equiparando a JNM, se mostra extremamente útil para melhor compreender
os mecanismos de ação das toxinas FLA2. Vale mencionar que muitos trabalhos da
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literatura têm utilizado modelos de cultura primária de neurônios do sistema nervoso
central ou células de linhagem neuronal para o estudo do mecanismo de ação de
toxinas FLA2.
Hodgson e colaboradores (2014), utilizando o veneno de serpentes das
espécies de Taipan da Ásia, isolaram quatro neurotoxinas pré-sinápticas,
importantíssimas

no

envenenamento,

tendo

sido

denominadas:

canitoxina,

paradoxina, taipoxina e textilotoxina. Neste estudo foram utilizadas preparações
neuromusculares biventer cervicis de pintinhos em cultura e demonstrou-se que a
sumarina, um antagonista do receptor P2Y, foi capaz de reverter os efeitos das ações
neurotóxicas causadas por essas toxinas.
Além disso, Okamura e colaboradores (2013), utilizando culturas de células
neuronais preparadas a partir do córtex cerebral de embriões de ratos SpragueDawley, demonstrou que a ação neurotóxica da FLA 2 do grupo IA obtida do veneno
da serpente Naja naja leva à apoptose dos neurônios através da ativação dos canais
de cálcio dependentes de voltagem do tipo L.
Tseng e colaboradores (2003) mostraram a morte celular dos neurônios
granulares do cerebelo de ratos induzida pela ação da β‐bungarotoxina isolada do
veneno da serpente Bungarus. Esta neurotoxicidade se deu pelo estímulo dos
receptores de NMDA, e quantidades aumentadas de cálcio, gerando assim uma
abundante produção de óxido nítrico, levando a perda da estabilidade da membrana,
desencadeando assim os processos apoptóticos e necróticos.
Chen (2005), utilizando neurônios granulares do cerebelo de ratos, mostrou que
a β‐bungarotoxina levou à morte celular.
Herkert e colaboradores (2001), utilizando também a β‐bungarotoxina em
cultura primária de neurônios do hipocampo, mostrou a indução de apoptose celular
dos neurônios por ligação com os canais de potássio e internalização da mesma.
Além disso, Petrovic e colaboradores (2004), a partir do veneno da serpente
Vipera ammodytes ammodytes testou a toxina amoditoxina em culturas primárias de
neurônios do hipocampo, mostrando a internalização da toxina no citoplasma dos
neurônios e sua dispersão por todo citosol celular até chegar ao núcleo.
Ainda, De Carvalho e colaboradores (2014), utilizando cultura primária de
hipocampo e duas toxinas FLA2 isoladas do veneno da serpente M. lemniscatus, Mlx8 e Mlx-9, que pertencem ao grupo IA de sFLA2, mostraram que ocorreu a diminuição
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da

viabilidade

celular,

alteração do potencial da membrana

mitocondrial,

fragmentação do DNA e formação de corpos apoptóticos que evidenciam a morte
celular dos neurônios do hipocampo.
Com o intuito de se estabelecer um modelo mais próximo à junção
neuromuscular (JNM), desenvolveu-se a linhagem híbrida celular da medula espinhal
e neuroblastoma de camundongo (NSC34) (Cashman et al., 1992), que se assemelha
aos motoneurônios. Jenko-Praznikar e colaboradores (2013), utilizando o modelo
celular NSC34, demonstraram que a amoditoxina levou a uma enorme liberação de
ácido araquidônico (AA) internamente e extracelularmente, ocasionando a morte das
células por apoptose pela via mitocondrial.
Herkert e colaboradores (2001) empregaram a cultura de astrócitos para avaliar
a internalização da toxina β‐bungarotoxina e não observaram a ocorrência desse
processo nessas células, diferentemente do que foi encontrado em neurônios.
Em cultura primária de astrócitos e linhagens celulares de neuroblastoma
neuronais indiferenciados (IMR-32 e SK-N-MC), a toxina β‐bungarotoxina não
ocasionou o mesmo efeito de citotoxicidade encontrado em neurônios, evidenciando
que esses tipos celulares respondem à ação destas toxinas de forma diferenciada
daquelas descritas para os neurônios (Chen, 2005) .
Dos relatos acima pode-se observar que poucos trabalhos utilizaram células da
glia como modelo, outro tipo celular importante do sistema nervoso central e periférico
e, desta forma, estudos que visem estudar as ações de neurotoxinas em células da
glia, como os astrócitos, são de suma importância.

1.9 Modelos de astrócitos e neurônios em cultura utilizados neste trabalho

No presente trabalho utilizou-se a cultura de astrócitos provenientes da
glândula pineal de ratos como modelo para a caracterização do mecanismo de ação
das toxinas FLA2 do veneno de Micrurus lemniscatus.
A glândula pineal possui origem neural, constituindo-se em uma evaginação a
partir do diencéfalo, tendo a mesma origem que a retina. Ela está localizada em
humanos no centro do cérebro, entre os hemisférios direito e esquerdo, na altura dos
olhos. Em roedores ela se localiza entre os dois hemisférios cerebrais, à frente do
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cerebelo e posteriormente aos colículos, de modo bem superficial (Figura 7). Essa
localização torna simples a sua retirada.

Figura 6 - Localização da glândula pineal em ratos

Figura 7. Glândula pineal proveniente de um rato Wistar adulto de 80 dias.
Fonte: Autoria própria.

O laboratório em que foi desenvolvido este estudo possui expertise na obtenção
da cultura de astrócitos obtidos a partir da glândula pineal de ratos Wistar adultos,
sendo, desta forma, um modelo bem estabelecido e caracterizado. Neste modelo,
para o isolamento dos astrócitos é realizada a remoção dos pinealócitos (células
secretoras de melatonina), que permanecem em suspensão, enquanto os astrócitos
permanecem aderidos (Villela et al., 2013; Villela et al., 2014). Foi confirmada a
predominância

quase

total

dos

astrócitos

nesta

cultura

por

ensaio

de

imunofluorescência com o marcador GFAP (proteína glial fibrilar ácida) (Villela et al.,
2013) (Figura 9).
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Figura 7 - Fotomicrografias da imunocitoquímica de culturas de astrócitos

Figura 8. Fotomicrografias da imunocitoquímica de culturas de astrócitos. É possível visualizar a
marcação de astrócitos em verde, utilizando um anticorpo monoclonal de rato contra a proteína ácida
fibrilar glial (GFAP). No inserto fotomicrografia da cultura de astrócitos em microscopia de campo claro,
no aumento de 200x (Fonte: Villela et al., 2013; Villela et al., 2014).

A cultura de células primárias do hipocampo foi utilizada também neste trabalho
e esta foi proveniente de hipocampos de embriões com 18 ou 19 dias (Banker e
Cowan, 1977; Huettner e Baughman, 1986; Garcia et al., 2012). Esta cultura possui
predominantemente a presença de neurônios (92%) e uma pequena porcentagem de
astrócitos (8%) (Figura 10). Para a caracterização dos tipos celulares presentes na
cultura foram utilizados os marcadores fluorescentes MAP2 para células neuronais e
GFAP para astrócitos (Garcia et al., 2012).
O hipocampo é uma estrutura pertencente ao telencéfalo; é um córtex mais
antigo (arquicórtex) e está envolvido nos processos de aprendizado e memória e em
doenças neurodegenerativas como a doença de Alzheimer.
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Figura 8 - Fotomicrografias das porcentagens de neurônios

Figura 9. Fotomicrografias representativas que ilustram as porcentagens de neurônios (A - verde) e
astroglia (B - vermelho) nas culturas neuronais primárias utilizadas neste trabalho. Em azul a
marcação nuclear com DAPI (C). Em (D) e (E) está mostrada a sobreposição das marcações, escala

1.10 Importância dos astrócitos na fisiologia do sistema nervoso
30 µm (Fonte: Garcia et al., 2012).

As células da glia e os neurônios são os principais componentes do sistema
nervoso central (SNC) de vertebrados (Ventura e Harris, 1999). A glia constitui a maior
parte da população celular do SNC e possui uma ampla variedade de espécies
celulares, relacionadas com a sua posição anatômica e com a sua função.
A primeira descrição do tipo glial foi feita por Heinrich Müller no ano de 1851,
utilizando células da retina de várias espécies como anfíbios, aves, humanos e peixes
e essas ficaram conhecidas como células de Müller (Gomes et al., 2013). O patologista
Alemão Rudolf Virchow, em 1858, pesquisando em tecidos cerebrais post mortem de
humanos, evidenciou a presença de uma substância a qual ele denominou de
“Nervenkitt” (cimento do nervo), posteriormente chamada de neuroglia. Virchow
descreveu essas células como se fossem “colas” para sustentação dos neurônios, não
havendo outra função (Gomes et al., 2013). Mal sabia o pesquisador, que mais adiante
sua descoberta seria de grande relevância para a continuidade das pesquisas dessas
células no sistema nervoso central, não apenas servindo como sustentação de células
neuronais e sim com amplas funções. Segundo Halassa e colaboradores (2007) essas
células participam em processos fisiológicos, patológicos e na homeostasia do SNC,
entre outros.
A glia compreende dois grupos diferenciados, conforme a sua origem. A glia de
origem ectodérmica é composta por células produtoras de mielina (oligodendrócitos),
que revestem os axônios de várias células do SNC (Curi e Procopio, 2017), e as
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células de Schwann que são responsáveis por mielinizar as células do sistema
nervoso periférico (SNP). Já a glia derivada da astroglia, compreende os astrócitos
protoplasmáticos, fibrosos, glia radial e glia de Bergman, tendo função de
tamponamento do meio extracelular, de dar suporte estrutural aos neurônios, de
realizar a captação de neurotransmissores e a co-liberação de gliotransmissores, além
de funções tróficas e de nutrição dos neurônios (2007; Halassa et al., 2010; Curi e
Procopio, 2017). Os astrócitos são células que possuem vários papéis importantes,
fazendo contato direto com os neurônios e com os vasos sanguíneos (Tsacopoulos e
Magistretti, 1996). Essas células ajudam a estabelecer a constituição da barreira
hematoencefálica (BHE) no sistema nervoso central (Lee et al., 2003; Li et al., 2008)
e modulam o estado parcial de contração dos vasos sanguíneos. Além disso,
equilibram a quantidade de água no meio extracelular, por intermédio do canal de
aquaporina-4 (AQP4) localizado na membrana (Dermietzel e Spray, 1993; Dermietzel,
1998; Theis et al., 2005; Montero e Orellana, 2015).
Parpura e colaboradores (1994) utilizando co-culturas de astrócitos-neurônios,
evidenciaram que os astrócitos ajustam os níveis de cálcio dos neurônios, por
intermédio da liberação do glutamato. Após essa descoberta, outras pesquisas foram
realizadas, utilizando várias culturas de células de astrócitos e de neurônios,
elucidando que há uma comunicação mútua entre estes tipos celulares
fundamentadas na sinalização glutamatérgica (Bezzi et al., 1998; Fellin et al., 2004;
Perea e Araque, 2005; Wang et al., 2006; Ding et al., 2007; Halassa et al., 2007;
Jourdain et al., 2007; Navarrete e Araque, 2008).
Com o avanço das pesquisas sobre os astrócitos, estas células foram deixando
de ser consideradas como apenas um suporte para os neurônios, e vem ganhando
destaque, como uma importância para a homeostasia do SNC (Huang et al., 2004;
Simard e Nedergaard, 2004). Ao longo dos anos acreditava-se que as conhecidas
sinapses químicas se davam através de um neurônio pré-sináptico e um neurônio póssináptico, sendo então uma sinapse denominada bipartida, mas com o passar dos
anos e os avanços de técnicas com microscópios de alta resolução essa evidência
ficou ultrapassada.
Os indícios de que existia outra célula compondo as sinapses, intrigaram os
pesquisadores, e no final dos anos 90 a equipe de Araque e colaboradores (1999),
descreveram a sinapse tripartida (Figura 7), composta por um neurônio pré-sináptico,
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um neurônio pós-sináptico e um astrócito. Nesta nova descrição de sinapse, os
astrócitos possuem receptores sensíveis à liberação de neurotransmissores e liberam
gliotransmissores como ATP, glutamato, D-serina e TNF-α, que atuam tanto no
neurônio pré-sináptico como no pós-sináptico, modulando a transmissão sináptica
(Araque et al., 1999; Halassa et al., 2007; 2009; 2010).
Os gliotransmissores liberados exercem uma interação com os receptores das
células neuronais, controlando as frequências das descargas e coordenando as
transmissões sinápticas. Os astrócitos são células reconhecidas como não
estimuláveis, não sendo capazes de gerar potencial de ação. O que ocorre de forma
distinta nos neurônios, que dispõem dessa capacidade (Parpura e Verkhratsky, 2012).
Recentemente foi proposta uma nova visão para as sinapses químicas,
nomeada sinapse quadripartida, composta por um neurônio pré-sináptico, um
neurônio pós-sináptico, um astrócito, com a participação da microglia, esta última
como um importante responsável pelo equilíbrio das sinapses (Schafer et al., 2013).
Os astrócitos estão envolvidos nos processos de aprendizado e memória,
proliferação celular, morte celular, e em processos patológicos como a doença de
Alzheimer, doença de Parkinson, epilepsia, esclerose lateral amiotrófica e,
atualmente, também é descrita a sua participação no autismo (Tian et al., 2005; Morris
et al., 2013; Yamamuro et al., 2015; Joe et al., 2018).

Figura 9 - Eletromicrografia de uma sinapse tripartida

Figura 10. Eletromicrografia dos terminais pré e pós-sinápticos neuronais envolvidos pelo astrócito
formando a sinapse tripartida. (Fonte: Halassa et al., 2007).
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1.11 Fator de necrose tumoral (TNF-α)

A citocina TNF-α é um dos gliotransmissores importantes liberados pelos
astrócitos na sinapse tripartida. Ela é uma citocina relacionada ao sistema imunológico
e é encontrada no sistema nervoso central em níveis basais e atua assegurando a
plasticidade neural. Foi sugerido que essa citocina regula a distribuição do receptor
glutamatérgico do tipo AMPA, e que influencia a exocitose do gliotransmissor
glutamato em astrócitos (Santello e Volterra, 2012).
O TNF-α após ser liberado se liga aos receptores específicos identificados
como TNFR1 e TNFR2, podendo desencadear uma cascata de sinalização
intracelular, ativando as vias de apoptose, vias pró-inflamatórias, ou vias antiapoptóticas (Kim et al., 2011; Steelman e Li, 2011). Recentemente foi demonstrado
que a citocina TNF-α leva ao envelhecimento precoce de células do núcleo pulposo
de ratos (NP) in vitro, por meio da via da PI3K / Akt e a atenuação dos telômeros,
levando a senescência celular prematura destas células (Li et al., 2017).
O TNF-α é um mediador químico que exerce diversos papéis fisiológicos
importantes, sendo um deles a sua atividade neuroprotetora (Sriram e O'callaghan,
2007; Bradley, 2008; Clark et al., 2010; Clark e Vissel, 2015; Probert, 2015). Além
disso, o TNF-α está envolvido em processos como a proliferação celular, morte
celular, e ativação de vias que levam a parada do ciclo celular ou senescência.

1.12 Proliferação e Ciclo celular

Nos organismos adultos não são todas as células que permanecem com
capacidade de proliferação. Células com capacidade proliferativa são encontradas no
tecido epitelial, sangue, medula óssea, fígado e outros. No sistema nervoso adulto, os
neurônios perdem a capacidade de se dividirem, sendo exceção as células tronco
neuronais encontradas em duas regiões particulares do encéfalo, que são a zona
subventricular do bulbo olfativo e a zona subgranular do giro denteado do hipocampo
(Horgusluoglu et al., 2017). Já as células gliais permanecem com capacidade
proliferativa, especialmente os astrócitos que estão envolvidos com processos
importantes como a glia reativa, disparando processos inflamatórios e participando
em processos de cicatrização na ocorrência de acidentes vasculares e outras lesões.
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As células com capacidade proliferativa passam por uma sequência de eventos
que levam ao crescimento e à divisão celular, sendo este processo denominado de
ciclo celular. O ciclo celular constitui-se em um fluxo contínuo de eventos que se
sucedem em diferentes estágios e que a célula percorre desde sua origem até sua
morte. Tem como finalidade a geração de duas células-filhas a partir da célula
progenitora, com a mesma quantidade de cromossomos análogos idênticos ao da
célula matriz (Alberts et al., 2017). O ciclo celular nada mais é do que um processo
complexo altamente sincronizado, dividido em etapas e que integra pontos de
checagens específicos para cada fase do ciclo, e que dá suporte às células para que
sintetizem e metabolizem proteínas e enzimas necessárias para a reprodução celular.
Os eventos celulares são coordenados e subdivididos em fases, sendo elas
G0, G1, S, G2 e M (Figura 11). Em G0 a célula permanece no seu estado de repouso
(quiescência), no qual ela não se divide, porém se mantém metabolicamente ativa,
seja porque a célula saiu do ciclo e parou de se diferenciar, ou porque este é o estado
normal dela, como por exemplo, os neurônios que não proliferam. Elas podem manterse neste estado por vários dias, meses e até anos, mas dependendo do trauma que
possam vir a sofrer ou de um estímulo extracelular, geralmente de um hormônio, essas
células podem retornar ao ciclo em qualquer momento e cumprir as suas funções
normalmente. Diferentemente de uma célula em estado de senescência, que não
consegue mais retornar para o ciclo habitual. A senescência pode se dar pela perda
da integridade dos telômeros, que após múltiplas replicações vão perdendo a
capacidade de se manterem estáveis, encurtando cada vez mais as extremidades dos
cromossomos ou pela insuficiência de telomerase (Hemann et al., 2000; Hemann et
al., 2001; D'adda Di Fagagna et al., 2003; Schuss et al., 2018). Na fase G1 a célula
amplia suas dimensões, recebe todos os nutrientes fundamentais para sintetizar
proteínas, carboidratos, enzimas, duplicar organelas celulares, para prosseguir para
as próximas fases. Já a etapa S é definida pela replicação dos cromossomos através
da duplicação do seu material genético, o DNA, no núcleo da célula. Da mesma forma
multiplicam-se os centromossos, cruciais para a separação do material genético no
estágio M. Ao concluir a fase S o ciclo segue para a etapa G2. Nessa fase acontece
a síntese de proteínas essenciais para iniciar o processo de mitose, a conferência da
fase S e a fosforilação de proteínas responsáveis pela transição de fases do ciclo
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celular G2/M. E na fase M, ocorre a mitose, divisão física da célula progenitora em
duas células-filhas (Alberts et al., 2017).
Além de ser regulado por pontos de checagem específicos, o ciclo celular
também é determinado por proteínas-cinases dependentes de ciclinas (Cdks),
conhecidos como complexos ciclina-Cdk. Estas proteínas atuam fosforilando
proteínas intracelulares, ativando-as, para que haja o avanço do ciclo celular (Draetta,
1990; Sherr, 1993; Sherr e Roberts, 1999; Alberts et al., 2017) e atuam conjuntamente
com as proteínas chaves, como a p21, p27 e p53, que inibem a ativação dos
complexos ciclina-Cdks, e/ou promovem a verificação de danos na transcrição do
DNA. Na ocorrência de danos ao DNA a progressão do ciclo é bloqueada, reparando
o DNA antes de passar para a fase seguinte (Cohen e Ellwein, 1990; El-Deiry et al.,
1993; Sherr e Roberts, 1995).

Figura 10 - Imagem ilustrativa do ciclo celular

Figura 11. Autoria própria.

1.13 Proteínas-chaves do ciclo celular: p53, p21 e p27

A proteína p53 é um fator de transcrição que é encontrado em células normais
em quantidades baixas, pois é degradado rapidamente (Reihsaus et al., 1990). Por
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vários anos a proteína p53 foi considerada como uma das responsáveis pela
progressão de tumores, por estar envolvida em grande parte dos tumores descritos
na literatura, como câncer de mama, câncer de ovário, câncer de bexiga, câncer de
pulmão, entre outros (Guo e White, 2016; Denisenko et al., 2018). Mais recentemente
essa proteína vem sendo cada vez mais estudada e caracterizada, sendo
imprescindível para manter a estabilidade do genoma (Speidel, 2015).
Alguns trabalhos vêm demonstrando a ativação de numerosos genes próapoptóticos em função da ativação da proteína p53, que envolve as proteínas PUMA,
Noxa, Bax, Bcl-2. Além da participação na regulação do ciclo celular, é uma proteína
crucial que, dependendo do estimulo lesivo ocasionado no DNA, pode levar a um
bloqueio inalterável do ciclo celular, por exemplo, em conjunto com a proteína ou gene
do retinoblastoma (Rb), desencadeando uma parada do ciclo celular, levando a um
estado celular denominado de senescência (Sherr e Mccormick, 2002; Tasdemir et
al., 2008; Beckerman e Prives, 2010).
No ciclo celular quando há lesão do DNA, inúmeras proteínas-cinases são
atraídas para o local, iniciando uma cascata bioquímica de sinalização intracelular. As
iniciadoras desse processo são as cinases ATM ou ATR, logo após Chk1 e Chk2
(checkpoint kinase), que são ativadas, levando à fosforilação da proteína reguladora
de transcrição p53. A MDM2 se conecta com p53 levando à sua degradação pelo
proteossoma. A fosforilação da proteína p53, estabiliza-a, dissociando de MDM2. P53
ativa a proteína p21 que associada com as ciclinas D e E interditam as cinases
dependentes de ciclinas (Cdks), cdk 2 e cdk 4, e assim ocasionam a parada nos
pontos de controle G1/S e G2/M em virtude de danos sofridos no DNA (Hemmati et
al., 2008; Denisenko et al., 2018).
Já a proteína p27 está correlacionada com os níveis basais de nutrientes e
substâncias mitogênicas que promovem a proliferação celular (Besson et al., 2008).
Foi descrito que a p27-Kip1 interage com a proteína MCM7, ligando-se ao domínio de
controle do minicromossomo (MCM). MCM7 dá início à replicação do DNA e mantém
a integridade genômica, e sua interação com a p27 pode interromper o início
inapropriado da duplicação do DNA antes da fase S do ciclo celular. Neste caso a
ação de p27 independe de sua interação com o complexo ciclina-Cdk (Nallamshetty
et al., 2005).
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Se houve a ativação da proteína p53, essa promove a estimulação das
proteínas p21 e p27 que são responsáveis por avaliar se está tudo correto para a
célula passar para outra fase do ciclo celular; caso haja algum problema as mesmas
levam à parada no ciclo celular, podendo ocasionar a senescência ou a apoptose das
células.

1.14 Proposição deste trabalho

Tendo em vista o exposto sobre os modelos de células em cultura utilizados
para o estudo do mecanismo de ação de toxinas FLA2, pensou-se em utilizar os
astrócitos por serem células pouco estudadas, pela sua relevância na fisiologia do
sistema nervoso central e pela sua capacidade proliferativa, diferentemente dos
neurônios que são células pós-mitóticas.
Anteriormente já haviam sido caracterizadas as ações dessa toxina em cultura
de neurônios hipocampais mostrando a indução de morte celular. Os astrócitos,
diferentemente dos neurônios, são células com capacidade proliferativa, o que
possibilita explorar os efeitos da toxina FLA2 sobre a proliferação celular, ciclo celular
e senescência, além dos efeitos sobre a apoptose.
A senescência, tanto de astrócitos como de neurônios, tem um papel
importante nas doenças neurodegenerativas (Pertusa et al., 2007; Jurk et al., 2012;
Piechota et al., 2016). O quadro de senescência envolve não apenas a parada do ciclo
celular, com a perda da capacidade proliferativa, mas também um perfil inflamatório.
Estando as FLA2 envolvidas com a resposta inflamatória e com o processo de
senescência celular, torna-se relevante o estudo das ações de fosfolipases A2 sobre
astrócitos em cultura.
Além disso, este estudo permitirá a melhor compreensão dos efeitos exercidos
pelas FLA2s neste tipo celular de forma a possibilitar a comparação com os efeitos já
observados e descritos em neurônios, o que conduzirá a uma melhor compreensão
da especificidade de ação dessa toxina FLA2 nestes dois tipos celulares.
Ainda, a caracterização dos mecanismos de interferência nos processos de
proliferação celular permitirá, futuramente, utilizar essa toxina como ferramenta de
estudo em processos de senescência celular, bem como testá-la em modelos de
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células tumorais, uma vez que a interrupção dos processos de senescência é uma
das causas importantes da indução tumorigênica.
Assim, a proposta deste trabalho é a caracterização dos efeitos da toxina FLA2
β-micrustoxina isolada do veneno da serpente Micrurus lemniscatus em astrócitos em
cultura, investigando especialmente os seus efeitos sobre a viabilidade celular,
proliferação celular, ciclo celular e proteínas regulatórias e na indução de senescência.
Outro aspecto importante é a investigação da presença do receptor para FLA 2
nos dois tipos celulares, astrócitos e neurônios, e a possível correlação entre as ações
da FLA2 mediada por este receptor e os efeitos específicos nos tipos celulares
estudados.
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2 OBJETIVOS

Serão apresentados os objetivos deste trabalho.

2.1 Objetivos gerais
Avaliar as ações da toxina fosfolipásica A2 β- micrustoxina, isolada do
veneno da serpente Micrurus lemniscatus, sobre a proliferação celular, ciclo
celular, senescência, proteínas regulatórias do ciclo celular e a apoptose de
astrócitos em cultura. Analisar também os processos de internalização desta
toxina em astrócitos e neurônios hipocampais em cultura. Investigar a
presença do receptor para FLA2 em astrócitos e neurônios hipocampais.
Caracterizar a estrutura primária desta toxina.

2.2 Objetivos específicos
1. Avaliar os efeitos da toxina fosfolipásica A2 β- micrustoxina, em astrócitos em
cultura, com relação aos seguintes aspectos:
•

Viabilidade celular - ensaio do MTT;

•

Proliferação celular - ensaio do CSFE em citometria de fluxo;

•

Liberação do TNF-α – avaliado pela sensibilidade de células
tumorais L929;

•

Envolvimento do TNF-α nos efeitos da β- micrustoxina sobre a
proliferação celular;

•

Fases do ciclo celular (G0/G1, S, G2/M) e danos ao DNA - em
citometria de fluxo.

•

Expressão das proteínas p53, p21, p27 – citometria de fluxo e
western blot;

•

Imunocitoquímica para a proteína p53;

•

Expressão gênica e protéica do receptor FLA 2R, em astrócitos e
neurônios hipocampais;

•

Senescência celular – ensaio da β-galactosidase;
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•

Viabilidade Mitocondrial – sonda mitrotracker;

•

Potencial da membrana mitocondrial (Δψm) – sonda TMRE;

2. Analisar o processo de internalização da β- micrustoxina em astrócitos e
neurônios hipocampais em cultura e caracterizar a importância da atividade FLA2
nesse processo – conjugação da toxina com o fluoróforo Alexa 488 e análise em
microscópio confocal;
3. Avaliar os efeitos da β- micrustoxina sobre a viabilidade de células tumorais,
glioblastomas humanos U138 e U251 – ensaio de MTT.
4. Realizar ensaios bioquímicos visando caracterizar a estrutura primária da βmicrustoxina – obtenção de fragmentos peptídicos pela digestão com tripsina e
quimiotripsina e análise em banco de dados;
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

Serão apresentados os materiais e métodos deste trabalho.

3.1 Animais

Foram utilizados ratos Wistar machos e fêmeas adultos pesando 200-250g. Os
animais foram fornecidos pelo Biotério do Instituto Butantan e foram alojados no
Biotério do Laboratório de Farmacologia até sua utilização. Neste, os animais ficaram
alojados em caixas de polipropileno (5 animais/caixa), em sala com iluminação (ciclo
claro:escuro de 12h:12h) e temperatura controladas (21±3ºC) e sistema de exaustão,
com água e alimento à vontade. Para a obtenção dos fetos de 18 e 19 dias, 2 fêmeas
foram colocadas na presença de 1 macho por gaiola, sendo um total de 4 fêmeas e
dois machos por experimento. Este projeto foi aprovado pela Comissão de Ética para
o Uso de Animais de Laboratório do Instituto Butantan (CEUAIB – Protocolo n°.
1223/14).
3.2 Obtenção da toxina β- micrustoxina

Para o presente estudo o veneno da serpente Micrurus lemniscatus foi fornecido
pelo Laboratório de Animais Peçonhentos da Universidade Federal da Bahia (NOAP).
O mesmo possui habilitação pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renováveis, sob licença IBAMA nº 016/2002, para recolher as serpentes e
mantê-las em cativeiro para investigações cientificas. A peçonha foi coletada por meio
de extração manual da glândula de veneno das espécies de Micrurus lemniscatus
encontradas no Estado da Bahia, Brasil.
O veneno bruto de M. lemniscatus passou por uma etapa cromatográfica no
Laboratório de Bioquímica e Biofísica do Instituto Butantan, em colaboração com o
pesquisador Dr. Ivo Lebrun. O material foi analisado através da Cromatografia Líquida
de Alta Eficiência (CLAE) em fase reversa e originou 19 frações denominadas: P1 –
P19 (Figura 12) (Oliveira et al., 2008). Dentre estas, relatos na literatura descrevem a
presença de FLA2 nas frações P8, P9, P11 e P12 (Oliveira et al., 2008; De Carvalho
et al., 2014).
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A β-micrustoxina, uma fosfolipase A2 cataliticamente ativa e anteriormente
denominada de toxina MlTx-9, foi cedida gentilmente pela pesquisadora Dra. Maria
Regina Lopes Sandoval, do Laboratório de Farmacologia do Instituto Butantan. Para
este estudo foi utilizado o pico 9 da cromatografia citada, o qual está circulado na cor
vermelha na Figura 12. Ainda, para realização dos experimentos foi aferida a
concentração da toxina no laboratório de Biologia Molecular do Instituto Butantan,
utilizando Espectrofotômetro UV/Vis da Biochrom, modelo Biodrop µLite. A partir de
sua massa e PM calculou-se a molaridade, unidade utilizada neste trabalho.
A β-micrustoxina isolada foi aliquotada em microtubos, seca a vácuo e mantida
a -20°C até a sua utilização. O peso molecular da β-micrustoxina (13568 Da) foi
anteriormente estabelecido por espetrometria de massa, assim como a presença de
atividade fosfolipásica, a qual foi avaliada utilizando um substrato adequado e por
ensaio colorimétrico (Oliveira et al., 2008).
Figura 11 – cromatograma do veneno da serpente Micrurus lemniscatus

Figura 12. Perfil cromatográfico do veneno da serpente Micrurus lemniscatus obtido por CLAE em
fase reversa. A toxina utilizada neste estudo β-micrustoxina elui em 36,04 min, sendo o seu pico (de

JUSTIFICATIVA

número 9) ressaltado em vermelho no cromatograma (Fonte: Oliveira et al., 2008).
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3.3 Análise Proteômica da β-micrustoxina

3.3.1 Digestão em solução
Alíquotas da β-micrustoxina (± 5 µg da toxina em cada alíquota) foram secas e
ressuspendidas com 10 µL de 100 mM Tris-HCL (pH. 8,5), 40 µL de 8 M de ureia (em
100 mM Tris-HCL, pH. 8,5) e 1,2 µL de 100 mM tris (2- carboxyethyl) phosphine
(TCEP) (em água). As amostras foram homogeneizadas e incubadas em temperatura
ambiente, durante 1h. Em seguida, acrescentou-se 4,6 µL de 100 mM de
iodoacetamida (IAA) (diluída em água) e as amostras foram incubadas em
temperatura ambiente, durante 1h, e na ausência de luz. Depois disto, adicionou-se
120 µL de 100 mM Tris-HCl (pH 8,5) (para reduzir a concentração de ureia a < 2 M) e
em uma das amostras acrescentou-se 10 µL de quimotripsina (40 nmol/µL), enquanto
que na outra amostra foram adicionados 10 µL de tripsina (10 nmol/µL). As amostras
foram incubadas a 37 ºC, durante 24h (incubação com quimotripsina) ou 18 h
(incubação com tripsina). A reação enzimática foi finalizada acrescentando-se 50 %
acetonitrila (ACN) / 5 % ácido trifluoroacético em ambas as amostras. Logo em
seguida as amostras foram secas (Beraldo Neto et al., 2018).

3.3.2 Cromatografia Líquida acoplada a Espectrometria de Massas (LC-MS)

As amostras digeridas por quimotripsina ou tripsina foram analisadas por LCMS, utilizando um sistema UFLC binário (20A Prominence, Shimadzu Co., Japan)
acoplado ao espectrômetro de massas do tipo Electrospray - Ion Trap - Time of Flight
(ESI- IT-TOF) (Shimadzu Co., Japão). Para as análises, as amostras foram
ressuspendidas em água / 0,1% ácido acético e analisadas em uma coluna C18
(Discovery C18, 5 μm, 50 mm x 2.1 mm), tendo como solventes (A) ácido acético /
água (1:999) e (B) ácido acético / ACN / água (1:900:99). Por meio de um fluxo
constante de 0,2 mL/min, o gradiente variou de 0 a 40% de solvente B, durante 35
minutos, a 37 °C, e foi monitorado a 214 nm por um detector Shimadzu SPD-M20A
PDA. Seguida a etapa cromatográfica, foram realizadas as análises por
espectrometria de massas, de acordo com os seguintes parâmetros: a voltagem
utilizada da interface foi de 4,5 KV e a voltagem do detector, 1,8 KV, com temperatura
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de 200 °C; a fragmentação foi causada por gás de colisão argônio, com 50% de
energia; os espectros MS foram adquiridos no modo positivo e coletados na faixa de
350 - 1400 m/z; os íons entre 390 - 1400 m/z foram selecionados automaticamente
para serem fragmentados; os espectros MS/MS foram coletados na faixa de 50 - 1950
m/z (Beraldo Neto et al., 2018).

3.3.3 Análise dos dados obtidos na análise proteômica

Os dados brutos (LCD Shimadzu raw data) foram convertidos para o formato
mascot generic format (mgf). Em seguida, os arquivos mgf foram analisados pelo
programa Peaks Studio V7 (BSI, Toronto, ON, Canada) (Manzoni et al., 2018), para
sequenciamento ‘de novo’ e análises proteômicas e de comparação de sequências. A
identificação proteica foi realizada de acordo com os seguintes parâmetros: erro de
massa: 0,2 Da para MS e MS/MS; oxidação da metionina e carbamidometilação como
modificações variáveis e fixas, respectivamente; tripsina ou quimotripsina como
enzimas proteolíticas; o número máximo de clivagens perdidas foi 3. As amostras
foram analisadas contra o banco de dados proteico obtidos a partir de uma análise
transcriptômica da glândula de veneno de 6 serpentes do gênero Micrurus (NCBI Accession: PRJDB5628; ID: 383534) (Aird et al., 2017). Logo após as identificações
proteicas, foram alinhadas as sequências identificadas da β-micrustoxina com outras
sequências proteicas através da ferramente BLASTp.

3.4 Procedimento para obtenção da cultura primária de astrócitos

Em cada processo de dissociação foram utilizados 8 ratos. Os animais foram
sacrificados por decapitação e as glândulas pineais foram retiradas para posterior
dissociação enzimática. A dissociação foi realizada utilizando o Kit de digestão
proteolítica com papaína (Papain Dissociation System, Worthington Biochemical
Corporation, Freehold, New Jersey). Sob o fluxo laminar, as glândulas foram lavadas
com solução de Hanks, retiraram-se os vasos sanguíneos e as mesmas foram
cortadas em pedaços menores. O tecido foi transferido para um frasco contendo a
solução enzimática de papaína e DNAse, sendo colocado em banho maria com
agitação plana a 37° C, por 40 minutos.
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Em seguida, as células foram dispersas mecanicamente com 3 pipetas Pasteur
com pontas de diâmetros decrescentes. Após a dispersão mecânica, a suspensão foi
centrifugada a 300 g (Eppendorf 5415C, Brinkman Instruments Inc., Westburg, N.Y.,
USA) por 5 minutos, a 20°C. O precipitado foi suspendido em uma solução contendo
EBSS, ovomucóide e DNAse, interrompendo a proteólise. Esta solução contendo as
células foi depositada sobre uma solução de ovomucóide, não havendo mistura entre
as fases, e foi novamente centrifugada a 300g por 5 minutos a 20°C. O precipitado foi
suspendido em meio DMEM acrescido de soro fetal bovino (SFB) 10%.
A viabilidade e o número de células obtido foram avaliados usando o corante
azul de Tripano. As células foram colocadas em garrafas de cultura, mantidas em
estufa de CO2 a 37o C.
No dia seguinte, após 16h, os pinealócitos em suspensão foram retirados,
juntamente com o meio de cultura, e os astrócitos aderidos ao fundo da garrafa,
tiveram o meio de cultura reposto (Villela et al., 2013; Villela et al., 2014).
Os astrócitos permaneceram em cultura durante uma semana quando foi feita
a repicagem das células e expansão em novas garrafas de cultura. Os astrócitos
obtidos na 2ª passagem foram plaqueados em quantidade e placa específicas para
cada método.

3.5 Procedimento para obtenção da cultura primária de neurônios

Os neurónios hipocampais foram obtidos pela digestão enzimática de
hipocampos de fetos de ratos Wistar E18-E19 (Banker e Cowan, 1977; 1979; Huettner
e Baughman, 1986; Jahr e Stevens, 1987). Ratas prenhes foram sedadas, com 90
mg/kg de Cloridrato de Cetamina, associado com 10 mg/Kg Cloridrato de Xilazina,
administrados via intraperitoneal e os fetos foram rapidamente decapitados para a
dissecção dos hipocampos sob lupa.
Os tecidos foram colocados numa placa de Petri em meio Neurobasal gelado
(Gibco) contendo 100 U/mL de penicilina e 100 µg/mL de estreptomicina (Gibco). O
material foi lavado com solução de Hank’s (HBSS) e cuidadosamente picado e
transferido para uma solução contendo 0,25% de tripsina em EBSS, pH 7.2 – 7.4 e
incubado por 10 minutos a 37°C. Os tecidos foram transferidos para uma solução de
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EBSS contendo 277,5 U/mL DNAse e 10% SFB e centrifugados a 300g (Eppendorf
5804R) por 2 minutos a 20°C.
As células foram obtidas por dissociação mecânica utilizando pipetas Pasteur
com diâmetros decrescentes na mesma solução de EBSS + DNAse + 10% de SFB.
Após centrifugação a 300 g por 5 minutos, as células foram suspendidas em meio
Neurobasal (Gibco, EUA) contendo 0,5 mM L-glutamina, 0,25 um L-ácido glutâmico,
100 U/mL penicilina-100 µg/mL estreptomicina e 2% suplemento B27 (GIBCO) e, em
seguida, semeadas em placas de cultura tratadas com 0,01% poli-L-lisina ou placas
para microscopia.
A análise da viabilidade e a contagem das células foram realizadas pela
coloração com o corante azul de tripano e uso da câmara de Neubauer. As culturas
foram mantidas a 37° C com atmosfera umidificada e 5% CO2.
No segundo dia, metade do meio foi reposto por meio novo. No sétimo dia,
foram realizados os tratamentos. Neste período de 7 dias essa cultura neuronal
primária relativamente homogênea forma uma rede de contatos sinápticos, adquirindo
as características de neurônios maduros (Rigoni et al., 2004).

3.6 Determinação da viabilidade celular pelo método do MTT

O Brometo de 3-(4,5 dimetiltiazolil-2) - 2,5 - difeniltetrazólio, ou simplesmente
brometo de tetrazólio (MTT), pode ser utilizado para medir a atividade metabólica de
células viáveis (Mosmann, 1983; Liu e Schubert, 1997). O MTT é reduzido a formazan
(precipitado de coloração violeta) pela enzima succinato desidrogenase mitocondrial,
uma enzima que é ativa em células com metabolismo da cadeia respiratória intacto.
Assim, o formazan é quantificado por espectrofotometria e possui correlação direta
com o número de células viáveis. Para este estudo, os astrócitos (2 x 104 células/poço)
permaneceram em cultura por vinte quatro horas e após esse período foram
incubados apenas com o meio de cultura (controle) ou com a β–micrustoxina nas
concentrações de 0,22 nM, 2,2 nM, 22 nM ou 222 nM, pelo período de 24 h. Ao final
dos tratamentos, o meio de cultura foi substituído por meio DMEM sem SFB (90 µL),
ao qual foram adicionados 10 µL de solução de MTT (5 mg/ mL em PBS). Após 3
horas de incubação a 37°C, ao meio contendo MTT foram adicionados 100 µL da
solução de lise (dimetilsulfóxido – DMSO) em cada poço. A placa foi agitada por 30
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minutos para a solubilização dos cristais formados e, em seguida, foi feita a medida
de absorbância em 570 nm. Os resultados foram expressos em porcentagem em
valores relativos ao grupo controle.

3.7 Ensaio de proliferação celular por CFSE

Para caracterizar a atividade proliferativa dos astrócitos, as células foram
colocadas em placas de 6 poços (6 x 105 células/poço) em meio DMEM + 10% SFB,
a 37ºC, 5% de CO2. As mesmas foram tratadas com o fluoróforo CFSE (CFSE – Éster
succinimidílico de carboxifluoresceína – Molecular Probes), diluído em PBS e 0,1%
albumina humana e após 24 horas foram realizados os tratamentos com meio de
cultura apenas (controle) ou com a β–micrustoxina nas concentrações de 0,22 nM,
2,2 nM, 22 nM ou 222 nM por um período de 24h. Após os tratamentos, as células
foram lavadas três vezes com 20 mL de meio DMEM e 10% de SFB, centrifugadas e
suspendidas em 1 mL do mesmo meio.
Uma alíquota de células foi separada para verificar a intensidade de marcação
com CFSE no dia da marcação (dia zero) em citômetro de fluxo e analisado pelo
programa FlowJo. O programa FlowJo fornece os índices para avaliação da
proliferação espontânea das células marcadas com CFSE, e foi utilizado o índice de
divisão celular. O índice de divisão celular é a média do número de divisões celulares
que as células sofreram, ignorando as células que permanecem na geração zero, ou
seja, que não dividiram.

3.8 Avaliação do papel do TNF-α na proliferação celular
Para avaliar o papel do TNF-α nos efeitos da toxina sobre a proliferação celular,
as células foram semeadas (6 x 105 células/poço) em placas de 6 poços e mantidas
em meio DMEM + 10% SFB, a 37ºC, 5% de CO2, por 24h. Após esse período elas
foram tratadas com o fluoróforo CFSE (CFSE –– Éster succinimidílico de
carboxifluoresceína –– Molecular Probes), diluído em PBS e 0,1% albumina humana
e após 24 horas foram realizados os tratamentos com meio de cultura apenas
(controle), TNF-α recombinante (9 ng/mL), β – micrustoxina (2,2 nM), ou com a β –
micrustoxina (2,2 nM) + anticorpo anti-TNF-α (2µg/mL), por 24h. Após os tratamentos,
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as células foram lavadas três vezes com meio DMEM e 10% de SFB, centrifugadas e
suspendidas em 1 mL do mesmo meio.
A análise dos dados foi realizada como descrito no item 3.7. “Ensaio de
proliferação celular”.
3.9 Quantificação da liberação do TNF-α pelos astrócitos
Para quantificação do TNF-α liberado, os astrócitos foram semeados em placas
de 6 poços (6x105 células/poço), e incubados em meio de cultura DMEM + SFB 10%
(controle), com a β – micrustoxina (2,2 e 22nM), com a β – micrustoxina (2,2 e 22nM)
+ anticorpo anti-TNF-α (2µg/mL), com o TNF-α recombinante (9 ng/mL), ou com
anticorpo anti-TNF-α (2µg/mL) + TNF-α recombinante (9 ng/mL), por 5 h (ou 24h), a
37ºC, 5% de CO2. Após este período os meios foram colhidos em microtubos estéreis
e centrifugados por 5 minutos a 14.000 rpm (Eppendorf 5415C, Brinkman Instruments
Inc., Westburg, N.Y., USA). Os sobrenadantes coletados foram congelados em gelo
seco e estocados em freezer -80 °C.
A produção de TNF-α foi avaliada por ensaio de citotoxicidade sobre células
tumorais da linhagem L929 (Flick e Gifford, 1984). As células L929, uma linhagem
tumoral de fibroblastos de camundongo, sensíveis à ação lítica do TNF (Flick e Gifford,
1984), foram cultivadas em meio de cultura RPMI, suplementado com gentamicina (40
µg/mL), L-glutamina (2 mM) e SFB (10%), em garrafas plásticas de 250 mL. A cultura
foi mantida em estufa, a 37°C, em atmosfera úmida, contendo 5% de CO 2.
Ao formarem uma camada contínua na superfície da garrafa, normalmente a
cada 3 dias, as células foram retiradas por tratamento com uma solução de tripsina
0,05%, por 5 minutos, à temperatura de 37°C. Posteriormente, as monocamadas
foram lavadas com meio completo e, então, utilizadas para o ensaio de citotoxicidade.
Estas células, suspensas em meio RPMI completo, foram semeadas (3,5 x 10 4
células/poço) em placas de cultura de 96 poços, com fundo chato e incubadas, durante
24 horas, em estufa a 37°C, 5% de CO 2. A seguir, 200 µL dos sobrenadantes das
culturas de astrócitos foram adicionados a cada poço das placas de cultura de células
L929 e diluídos de modo seriado.
Foi adicionada actinomicina D (0,2 µg/mL) para inibição da síntese proteica.
Seguiu-se uma incubação por mais 20 horas em estufa, nas mesmas condições
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descritas acima. Para a determinação da lise celular, foram adicionados 10 µL/poço
de solução de cristal violeta a 0,5%, em ácido acético 30%. Após 15 minutos, as placas
foram lavadas em água corrente e o cristal fixado nas células remanescentes foi
dissolvido com 100 µL de metanol absoluto. A absorbância foi determinada em leitor
de ELISA, a 620 nm.
A porcentagem de lise foi calculada através da seguinte fórmula:
% de lise = [1 – (A amostra/A controle)] x 100
Onde a amostra corresponde à absorbância obtida em uma determinada
diluição da amostra titulada e, A controle, à absorbância obtida no controle das células
alvo. O título de TNF, em U/mL, é definido como a recíproca da diluição onde se
observa 50% da lise de célula L929. Uma curva padrão foi realizada com TNF
recombinante murino, sendo 50% de citotoxicidade equivalente a 1ng de TNF
recombinante.

3.10 Análise das fases do ciclo celular por Citometria de Fluxo
Para análise das fases do ciclo celular, os astrócitos (6x105 células/poço) foram
mantidos em meio DMEM + 10% SFB, a 37ºC, 5% de CO 2, por 24h. Em seguida,
foram tratados apenas com meio de cultura (controle) ou com a β – micrustoxina (0,22,
2,2, 22 ou 222 nM), por um período de 24 horas. As células foram tripsinizadas e
suspendidas em PBS, centrifugadas duas vezes a 3000 rpm em solução PBS e
suspendidas em 200 µL de solução de iodeto de propídio (18ug) (Sigma-Aldrich),
contendo 20 uL Triton X-100 (Sigma-Aldrich) e 4 mg RNAse A (Molecular Probes), por
30 minutos à temperatura ambiente e protegidas da luz. Após este período, as
amostras foram transferidas para tubos de citometria e as imagens foram capturadas
em citômetro de Fluxo (Facscalibur- Becton e Dickson). As fases do ciclo celular (subG1, G0/G1, S e G2/M) foram expressas em porcentagem.
As fases G0/G1 e G2 são fases de crescimento e síntese de organelas, sendo
a fase G2, em que ocorre a duplicação do DNA, preparatória para o início da mitose
(M) propriamente dita ou a fase de divisão celular. A fase sub-G1 corresponde às
células com fragmentação do DNA e expressa a morte celular por apoptose.

3.11 Análise das proteínas p53, p21 e p27 por citometria de fluxo
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Os astrócitos foram semeados em placas de 6 poços (6x10 5 células/mL), em
meio DMEM + 10% SFB, a 37ºC, 5% de CO2. Assim permaneceram por 24h antes de
serem tratados com o meio de cultura apenas (controle) ou com a β – micrustoxina
(2,2 nM ou 22 nM), por 2h e 6h. Alíquotas de 100 μL das suspensões das células de
cada grupo foram fixadas com paraformaldeído 4% e incubadas por 1 h a 4ºC, com 1
μg dos anticorpos específicos para cada proteína: p53 (mouse - ab26), p21 (rabbit –
ab7960), p27 (rabbit – ab32034). Após este período as células foram centrifugadas a
1500 rpm e lavadas com PBS gelado. A seguir, o sobrenadante foi desprezado e o
precipitado suspendido em 200 µL de Tampão Facs (Beckman-Coulter). A leitura e
análise da expressão das proteínas foi realizada em citômetro de fluxo FACScalibur
(BD) em intensidade de fluorescência FL-1 e os histogramas adquiridos e analisados
pelo programa Cell-Quest - BD.

3.12 Análise das proteínas p53, p21 e p27 em astrócitos por Western Blot
Os astrócitos (2,5 x 105 células/poço) foram semeados em placas de 24 poços em
meio DMEM + 10% SFB, a 37ºC, 5% de CO2, por 24h. Em seguida, foram tratados
com com o meio de cultura apenas (controle) ou com a β – micrustoxina (2,2 nM ou
22 nM) por um período de 2h. As células foram lisadas pela adição de 30 μL, de
tampão RIPA com um coquetel de inibidor de proteases (Roche Diagnostsics) e 10%
de fluoreto de fenilmetilsulfonil (PMSF) 0,1M. A seguir, foi adicionado 10 µl de tampão
Laemeli (BioRad) aos extratos proteicos na proporção de 1:2, seguindo-se de
aquecimento das amostras a 95°C por 5 minutos. Alíquotas destas amostras foram
submetidas a eletroforese e separadas por SDS-PAGE (20 μg/poço). As proteínas
separadas foram transferidas imediatamente, eletroforeticamente, para membranas
de nitrocelulose utilizando-se o kit de transferência e equipamento FASTBLOT
(BioRad), conforme instruções do fabricante. As membranas foram bloqueadas por 1h
a temperatura ambiente com 5% de BSA em TBST [20 mM Tris–HC1(pH 7,6)
contendo 150 mM NaCl e 0,1% (v/v) Tween 20]. Em seguida, as membranas foram
incubadas, overnight a 4°C, com os seguintes anticorpos primários: p21 (Abcam;
ab109199), p27 (Abcam; ab32034) ou p53 (Abcam; ab26). As membranas foram
então incubadas com os anticorpo secundário IRDye 800CW ou IRDye 680CW
(1:10,000, Li-COR) durante 45 minutos, diluído em TBS-T. Após 3 ciclos de lavagens
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de 10 min as proteínas foram visualizadas e analisadas utilizando o sistema Odyssey
(Li-COR), conjugados a fluoróforos em TBST por 1h em temperatura ambiente. A
fluorescência das bandas foi detectada através do equipamento ODYSSEY (LI-COR
Biosciences), os Blots foram normalizados pela análise de Ponceau e a densidade
óptica das bandas foi determinada através do software Image J (NIH).

3.13 Imunocitoquímica para p53
Astrócitos (2x104 células/poço), aderidos a lamínulas de vidro de 13 mm, foram
cultivados em meio DMEM + 10% SFB, a 37ºC, 5% de CO2. As células foram tratadas
com meio de cultura apenas (controle), 2,2 e 22 nM da β-micrustoxina, ciclofosmida 1
mM ou doxorrubicina 1 µM, por 24h. Após esse período, as lamínulas foram lavadas
duas vezes com 500 µl de solução balanceada de Hank´s (HBSS 1X), sem cálcio, sem
magnésio e sem fenol red (cod: 14175-095, Gibco). A seguir, as células foram fixadas
com 250 µl de paraformaldeído a 2% (P6148, Sigma-Aldrich), 30 min, em temperatura
ambiente. Após esse período, as lamínulas foram lavadas com 500 µl de solução
balanceada de Hank´s. Após permeabilização e bloqueio dos sítios inespecíficos com
250 µl de solução de tampão PB 0,1 M + 0,5% albumina + 0,2% triton, por 30 minutos,
em temperatura ambiente, foi feita nova lavagem das lamínulas. A seguir, as células
foram incubadas com solução de anticorpo primário anti-p53 (ab26, Abcam) na
diluição de 1:150, overnight, a 4°C. Após a incubação, as lamínulas foram lavadas
com a solução balanceada de Hank´s e foi feita incubação com solução de anticorpo
secundário anti-mouse alexa 488 (A-11017, Thermofisher), na diluição de 1:300,
contendo Hoechst (2:5000, cod:33342, Thermofisher), por 1h, em temperatura
ambiente. Após nova lavagem com solução balanceada de Hank´s as lamínulas foram
montadas em lâminas para microscopia com 10µl do anti-fade Fluoromount-G (cód:
00-4958-02, Invitrogen). As imagens foram obtidas por microscópio confocal Leica
DMi8 (modelo: TCS SP8, Leica), pelo software LAS X, em aumento de 63X.

3.14 Avaliação da expressão gênica do receptor FLA2R por qPCR
3.14.1 Extração do RNA total
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Para a extração do RNA total foram utilizadas amostras de cultura de astrócitos,
cultura de neurônios hipocampais, tecido hipocampal e rim (controle positivo) para a
caracterização do receptor FLA2R. As células foram homogeneizadas em 800 µL de
Trizol® Reagent (Invitrogen, Carlsbad, California, EUA) com o auxílio de um pistilo.
Esse macerado foi deixado por 5 min em temperatura ambiente. A seguir, adicionouse a cada amostra 160 μL de clorofórmio e as amostras foram submetidas à
homogeneização. Essa mistura foi deixada mais uma vez em temperatura ambiente
durante 10 min (com homogeneização a cada 2 min) e então levada à centrífuga
refrigerada (5417R, Eppendorf, Alemanha) durante 15 min a 4ºC e a 12000 g. Em
seguida, o sobrenadante aquoso foi transferido para uma nova série de tubos
Eppendorf® com 10 μl de glicogênio. As amostras foram deixadas em temperatura
ambiente e em cada uma acrescentou-se 400 μL de isopropanol. Após misturá-las por
inversão, as amostras foram acondicionadas a -20ºC por 24 horas. Após esse período,
as amostras foram centrifugadas por 20 min a 4ºC e 12000 g, para a formação do
precipitado. Após descarte do sobrenadante, adicionou-se ao precipitado 800 µL de
álcool etílico gelado 75%. A seguir, as amostras foram centrifugadas durante 10 min
a 4ºC, 12000 g. Mais uma vez o sobrenadante foi descartado e as amostras deixadas
por 10 min em temperatura ambiente para que o álcool anteriormente adicionado
evaporasse por completo. Após esse período, foi adicionado em cada amostra 12 μL
de H2O deionizada previamente tratada com DEPC (dietilpirocarbonato) para
dissolução do precipitado. As amostras foram centrifugadas para garantir a completa
dissolução do precipitado e armazenadas a -80ºC até a realização do tratamento com
DNase. Após a extração de RNA, todas as amostras sofreram o tratamento com
DNase utilizando-se o kit Turbo DNA- free™ (Ambion, Austin, Texas, EUA). Para o
tratamento, em cada amostra com volume final de 12 μL, foram adicionados 1,2 μL da
enzima Turbo DNase e 1 μL de Tampão Turbo DNase. Posteriormente, foram
misturadas por inversão e centrifugadas rapidamente. Em seguida, foram deixadas a
37ºC por 30 min. Ao término desse período foram colocadas em gelo e sofreram a
adição de 2,2 μL do reagente de inativação do kit. Todos os tubos foram mantidos em
temperatura ambiente por 5 min com homogeneização a cada 2 min. As amostras
foram centrifugadas por 1,5 min a 10000 g. O sobrenadante foi transferido para uma
nova série de tubos Eppendorf® e o precipitado foi descartado.
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As amostras de RNA, livres de DNA, foram quantificadas no NanoDrop 2000
Spectrophotometer (ThermoScientific, EUA). Os dados obtidos a partir dessa análise
foram utilizados para calcular o volume necessário oriundo da extração de RNA total
para a conversão de 1 μg de RNA (em volume final de 11 μl) em cDNA e também para
aferir a qualidade da amostra. Amostras com razão 260/280 menores de 1,8 não foram
utilizadas.

3.14.2 Obtenção de cDNA
Para a obtenção do cDNA foi utilizado o kit SuperScript™ III Antisense
Transcriptase (Invitrogen, Carlsbad, California, EUA). Às amostras foram adicionados
1 μL de dNTP mix e 1 μL de random primers, tendo, portanto, volume final de 13 μL.
Em seguida foram colocadas no termociclador MyGene™ Series Gradient Thermal
Cycler (LongGene®, EUA), programado de acordo com as seguintes especificações
de ciclo descritas pelo fabricante do kit: 65ºC por 5 min (momento no qual as amostras
serão retiradas e à elas adicionadas 7 μL de um solução previamente preparada),
25ºC por 5 min, depois a 50ºC por 60 min e por fim 70ºC por 15 min para a
desnaturação da enzima. Composição da solução: 4 μL de tampão de enzima, 1 μL
de DTT, 1μL de transcriptase reversa e 1 μL de H2O estéril. Ao término da reação as
amostras foram armazenadas a -20ºC.

3.14.3 Análise quantitativa da expressão gênica por reação em cadeia da polimerase
(PCR) em tempo real
As amostras foram descongeladas e diluídas dez vezes em água UltraPure™
Distilled Water (Gibco, EUA) para a concentração final de 5 ng/μL de cDNA. Em placas
apropriadas para o PCR em tempo real foram colocados em cada poço a amostra e
também a solução composta por SYBR® Green (AppliedBiosystems, Foster City,
California, EUA), água Ultra-Pure e o par de primers (sense e antisense, na
concentração de 10 µM), para cada gene investigado. As placas foram seladas e
centrifugadas rapidamente. Em seguida, foram levadas para o aparelho de PCR em
tempo real 7500 Fast Real-Time PCR System (Applied Biosystems, EUA). Os primers
utilizados foram desenhados de modo que suas localizações lhes permitissem
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flanquear um íntron, impossibilitando a amplificação de DNA genômico. A eficiência
dos pares de primers foi testada e determinada por reação de PCR em tempo real
através da utilização de diluições dos primers. Essa eficiência se deu pela análise da
regressão linear utilizando o software 7500, versão 2.0.3 (Applied Biosystems, EUA).
Analisaram-se os seguintes primers: os constitutivos Actina-B, Rpl37a e Ppia e o alvo,
Pla2r1 versão 1 os quais foram desenhados a partir da sequência genômica de rato
disponível no GenBank® (NCBI – NIH, EUA). Para a amplificação do material contido
na placa, foram utilizados os seguintes parâmetros: etapa inicial de ativação da
enzima mantendo as amostras à 50ºC durante 1 min e 95ºC por 10 min. Em seguida
as amostras foram submetidas a 40 ciclos que incluíram a desnaturação à 95ºC por
15 s, seguida por anelamento dos primers e a extensão a 60ºC por 1 min. As
sequências do primers utilizados estão descritos na tabela II.
Tabela II – Primers de PCR em tempo real.
Gene

Número de acesso
GenBank

Actin-B

NM_031144.2

Pla2r1

NM_001100837.1

Ppia

NM_017101.1

Rpl37a

NM_001108801

Sequência dos Primers (5’-3’)

Tamanho
do produto

F: CCCTGGCTCCTAGCACCAT
R: GAGCCACAATCCACACAGA

75bp

F: CCGAGAAGGGCATAAAGAGCA
R: TGTAGAGGTAGGATCTGGGC

97bp

R: AAGACTGAGTGGCTGGATGG
F: GGCTTCCACCCTGCTCATGC
F: CGCTAAGTACACTTGCTCCTTCTG
R: GCCACTGTTTTCATGCAGGAAC’

72bp
93bp

Fonte: Autoria própria.

Finalmente após essa série de ciclos, foram submetidas a 1 ciclo para análise
do melting que consiste em 95ºC por 15 s, 60ºC por 1 min e posterior aumento
gradativo da temperatura até atingir 95ºC. As curvas de melting foram determinadas
pelo software do equipamento a fim de se verificar os fragmentos amplificados. Para
análise dos resultados obtidos pelo PCR foi utilizado o método de 2- ΔΔCT (Livak e
Schmittgen, 2001).

3.15 Análise proteica do receptor FLA2R
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As células, astrócitos e neurônios hipocampais, e o tecido hipocampal e do
fígado (controle positivo) foram homogeneizadas em tampão Ripa [1% Triton X-100,
0.5% Sódio deoxicolato, 0.1%, dodecil sulfato de sódio (SDS), 150 mMNaCl, 50 mM
Tris, pH 7.4] enriquecido com um coquetel de inibidores de proteases e fosfatases
(1:100, Sigma). As amostras foram centrifugadas por 20 minutos a 14.000 rpm, o
sobrenadante foi separado e dosado quanto ao conteúdo protéico por ensaio
colorimétrico (Pierce BCA Protein Assay, ThermoScientific). Após quantificação, 50
μg de proteínas foram submetidas à eletroforese em gel de acrilamida (Criterion 415%, Bio-Rad) e, em seguida, foram eletrotransferidas para membranas de
nitrocelulose. Após a transferência e os ciclos de lavagens, foi feito o bloqueio durante
1 hora com 5% de BSA. As membranas foram incubadas por 16h a 4°C com os
anticorpos primários para FLA2R (Biorbyt: orb 312775 e Abcam: ab99466) e β-tubulina
em 1% de BSA diluído em TBS-T (25 mM de Tris, 125 mM de NaCl e 0,1% de Tween
20). Após 3 ciclos de lavagens de 10 min cada, as membranas foram incubadas com
o anticorpo secundário IRDye 800CW ou IRDye 680CW (1:10,000, Li-COR) durante
45 minutos, diluído em TBS-T. Após 3 ciclos de lavagens de 10 min as proteínas foram
visualizadas e analisadas utilizando o sistema Odyssey (Li-COR). Os blots foram
normalizados pela análise de Ponceau, pois o constitutivo utilizado para normalização
das bandas, a bβ-tubulina teve uma expressão mais acentuada em astrócitos. A
densidade óptica das bandas foi determinada através do software Image J (NIH).
3.16 Avaliação da senescência celular por ensaio da β-galactosidase
Os astrócitos foram plaqueados em uma concentração de 15x103 células/poço
em 500µL de meio de cultura DMEM suplementado com SBF 10%, em placas de 24
poços, em estufa com 5% de CO2 à 37ºC por 24 h. Inicialmente, foi feita a
padronização usando peróxido de hidrogênio (2,68nM) para a indução de
senescência. Em outro experimento, as células foram tratadas por 24 horas com o
meio de cultura apenas (controle) ou com a β-micrustoxina nas concentrações de 2,2
ou 22 nM. A seguir, para análise da senescência celular foi utilizado o kit para
avaliação da atividade da enzima β-galactosidase nos lisossomas em pH 6,0 (Cell
Signaling) (Dimri et al., 1995). As células foram fixadas com paraformaldeído a 3% em
PBS, em temperatura ambiente durante 5 minutos. Após três lavagem em PBS, as
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células foram incubadas em solução de coloração contendo 1 mg/mL de βgalactosidase e SA-β-gal (ácido cítrico 40 mM / fosfato de [pH 6,0], ferrocianeto de
potássio 5 mM, ferricianeto de potássio 5 mM, NaCl 150 mM, MgCl 2 mM e 2, 1 mg /
mL de 5-bromo-4-cloro-3-indolil-X-galactosidase) durante 16h a 37°C. As células
coradas em azul foram contadas no microscópio de campo claro em 10 campos
selecionados aleatoriamente e a taxa de senescência foi expressa em porcentagem
em relação ao número total de células.
3.17 Análise da despolarização da membrana mitocondrial (Δψm) com a sonda
TMRE e MitoTracker

Com o objetivo de detectar as variações no potencial de membrana
mitocondrial e a quantidade de mitocôndrias ativas em astrócitos, as células foram
plaqueadas (1x104 células/poço) em placas de 96 poços, em meio DMEM + 10% SFB,
a 37°C, 5% de CO2. As células foram tratadas com meio de cultura apenas (controle)
ou com a β-micrustoxina nas concentrações de 2,2 nM ou 22 nM, por 24 h. Após esse
período, as células foram lavadas duas vezes com 200 µl de solução balanceada de
Hank´s (HBSS 1X), sem cálcio, sem magnésio e sem fenol red (cod: 14175- 095,
Gibco), para toda retirada do meio de cultura. Em seguida, as células foram incubadas
com 100 µl da solução balanceada de Hank´s contendo 250 nM da sonda TMRE
(Tetrametilrodamina) (cód: T669 - Thermofisher, MA, EUA) ou com 250 nM da sonda
MitoTracker (cód: M7512- Thermofisher, MA, EUA) e o marcador nuclear Hoechst
2:2000 (cód:33342

Thermofisher, MA, EUA), por meia hora em estufa a 37°C

protegidas da luz. Posteriormente as células foram lavadas duas vezes com 200 µl de
solução balanceada de Hank´s, para remoção do fluoróforo não ligado. (Farrelly et
al., 2001; Condo et al., 2006; Mitra et al., 2009).
As imagens foram obtidas no equipamento InCell Analyzer (General Eletric,
Boston, Massachutts, EUA). Após a aquisição das imagens essas foram analisadas
pelo programa Investigador (General Eletric, Boston, Massachusetts, EUA).
3.18 Marcação da β – micrustoxina com Alexa 488 para estudos de internalização
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A β-micrustoxina foi conjugada com Alexa 488 (β-micrustoxina/Alexa 488) de
acordo com as instruções do fabricante (Molecular Probes). Resumidamente, a toxina
foi dialisada contra o tampão bicarbonato de sódio 0,1M pH 7,3, na concentração de
10mg/mL. Em seguida, 100 μL da toxina foram adicionados a 10 μL de Alexa 488 (10
mg/mL em DMSO) e incubados por 1 hora, em temperatura ambiente, protegidos da
luz. A reação foi interrompida com a adição de 50 μL de cloreto de amônio 50 mM. A
separação das proteínas conjugadas foi realizada em coluna de gel filtração Sephadex
G-25 em tampão fosfato, pH 7,0. A eficiência da marcação foi verificada pela leitura
da absorbância a 280 nm e 495 nm, de acordo com as instruções do fabricante.

3.19

Obtenção

das

imagens

de

internalização

do

conjugado

β-

micrustoxina/Alexa 488 em astrócitos e neurônios
Os astrócitos foram colocados em placas próprias para microscopia (3 x 10 4
células/poço), em meio DMEM + 10% SFB, 24 horas antes dos tratamentos.
As células foram tratadas com β–micrustoxina 22 nM / Alexa 488, somente
Alexa 488 ou meio de cultura (grupo controle) e a aquisição das imagens foi realizada
a partir de 10min.
Para a análise da importância da atividade FLA2 no processo de internalização,
foram utilizados meio DMEM sem cálcio, com cloreto de estrôncio (2mM), ou o inibidor
da atividade FLA2, o Deda (ácido 7,7-dimetil-eicosadienoico - 100µM).
As imagens dos astrócitos foram obtidas em microscópio confocal (LSM-780NLO, Carl Zeiss; CEFAP-USP) no formato 512x512 pixels, utilizando a objetiva ECPlan Neofluar 40x /1.3 Oil DIC, Z= 0,57 µm. Foram utilizados os lasers 488 nm (18%)
e 543 nm (25%) e dois canais de detecção 497 nm/583 nm – 567 nm/752 nm.
As culturas de astrócitos dos grupos β-micrustoxina/Alexa 488 e controle, após
a aquisição das imagens tiveram a F-actina marcada com rodamina-faloidina. Para
isso, foram lavadas duas vezes com PBSO 0,1M pH 7,4 e posteriormente fixadas com
tampão PEM com 4% PFA durante 15 minutos a 37°C e 5% de CO2. Os sítios
inespecíficos foram bloqueados por tratamento com BSA 0,5% por 15 minutos em
temperatura ambiente. Em seguida a cultura foi incubada com Rodamina-Faloidina e
DAPI na diluição de 200x por 15 minutos. As imagens com marcação dos três
fluoróforos citados foram adquiridas no formato 1024x1024 pixels utilizando a objetiva

72

EC-Plan Neofluar 40x/1.3 Oil DIC, Z= 0,57 µm. Foram utilizados os lasers 543 nm
(25%), 488 nm (18%) e 405 nm (8%) e três canais de detecção 410-473 nm (DAPI),
497 nm/583 nm (Alexa488) e 567 nm/752 nm (Rodamina).
Os neurônios hipocampais (3x104 células/poço) foram colocados em placas
próprias para microscopia, previamente tratadas com poli-L-lisina 0,01%, em meio
Neurobasal + B27, e mantidos por 5 ou 6 dias em estufa de CO2, a 37oC. Após esse
período, as células foram tratadas com a β-micrustoxina 22 nM/Alexa-488 e a
aquisição das imagens realizada a partir de 10 min.
As imagens foram obtidas das culturas de neurônios dos grupos Alexa 488
(100ng/mL), β-micrustoxina/Alexa-488 (22 nM) e controle (sem tratamento) em
microscópio confocal (LSM-780-NLO, Carl Zeiss; CEFAP-USP) no formato 1024 x
1024 pixels utilizando a objetiva EC-Plan Neofluar 40 x /1.3 Oil DIC, Z= 0,57 µm.
Foram utilizados os lasers 543 nm (5%) e 488nm (12,2%) e um canal de detecção 464
nm-695 nm.
Para a análise da importância da atividade FLA2 no processo de internalização,
foram utilizados meio Neurobasal sem cálcio, com cloreto de estrôncio (2mM), ou o
inibidor da atividade FLA2, o Deda (ácido 7,7-dimetil-eicosadienoico - 100µM).
Para obtenção da aquisição sequencial de imagens (time series) as culturas de
neurônios e de astrócitos foram incubadas com o conjugado toxina β-micrustoxina
22nM/Alexa-488 e a aquisição das imagens foi realizada por 12 horas.
A aquisição sequencial de imagens foi realizada com intervalos sucessivos de
10 min, com aproximadamente 6 imagens por hora, totalizando 70 frames (41401,05
segundos ou 11,50 horas). As imagens foram adquiridas utilizando a objetiva EC-Plan
Neofluar 40x/1.3 Oil DIC, em Z=0,57 µm com 7 slices para a cultura de astrócitos e 10
slices para a cultura de neurônios. As imagens foram adquiridas no formato de 512 x
512 pixels em 2 canais (Alexa488 e DIC-contraste de interferência diferencial). Foram
utilizados os Lasers 633nm (6,1%) e 488nm (12,2%).

3.20 Determinação da viabilidade celular dos glioblastomas U251 e U138 pelo
método do MTT

Para este estudo, as células tumorais U138 e U251, de glioblastoma humano
(2 x 104 células/poço) permaneceram em cultura por 24h e após esse período foram
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incubadas com a β- micrustoxina nas concentrações de 0,22 nM, 2,2 nM, 22 nM ou
222 nM, por 24h. Ao final dos tratamentos, o meio de cultura foi substituído por meio
DMEM sem SFB (90 µL), ao qual foram adicionados 10 µL de solução de MTT (5 mg/
mL em PBS). Após 3 horas de incubação a 37°C, ao meio contendo MTT foram
adicionados 100 µL da solução de lise (dimetilsulfóxido – DMSO) em cada poço. A
placa foi agitada por 30 minutos para a solubilização dos cristais formados e, em
seguida, foi feita a medida de absorbância em 570 nm. Os resultados foram expressos
em porcentagem em valores relativos ao grupo controle.

3.21 Análise estatística

Os dados foram expressos como média e erro-padrão da média ou em
porcentagem. Foi utilizado o programa Prism 7.0. Os dados foram analisados por
ANOVA unifatorial ou bifatorial seguido do pós-teste de Bonferroni.
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4 RESULTADOS

4.1 Análise Proteômica
As análises proteômicas identificaram a presença de duas proteínas em βmicrustoxina: a DN112835_C3_g9_i1/m.9019 e a LAA24104.1 (Tabela III). Ao se
digerir o material com diferentes enzimas proteolíticas (quimotripsina e tripsina), foi
possível identificar 7 peptídeos na proteína DN112835_C3_g9_i1/m.9019, (Figura
13A, Anexos 1-2; 4). No entanto, identificou-se apenas 1 peptídeo para a proteína
LAA24104.1 (Figura 13B; Anexo 3-4).
Tabela III. Lista das proteínas identificadas em β – micrustoxina
-10lgP
Enzima

Transcrito ID

(Peaks
score)

Quimotripsina

DN112835_C3
_g9_i1/m.9019

DN112835_C3
_g9_i1/m.9019

Cobertura
(%)

Peptídeos

Organismo

M.
85.27

33

5

lemniscatus
lemniscatus
M.

40.03

25

2

lemniscatus
lemniscatus

Tripsina

M.
LAA24104.1

44.81

10

1

lemniscatus
carvalhoi

Fonte: Autoria própria.

Após o alinhamento da sequência proteica do DN112835_C3_g9_i1/m.9019
através da ferramenta BLAST, observou-se que esta alinha-se com várias FLA2
presentes no veneno de diferentes serpentes da família Elapidae. A Figura 14 mostra
o alinhamento entre a proteína DN112835_C3_g9_i1/m.9019 e as FLA2 do veneno
das serpentes M. altirostris e Naja naja, por exemplo, destacando as regiões
conservadas entre as 3 sequências. Pode-se observar a presença do aminoácido
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aspartato na posição 49, mostrando seu caráter de FLA 2. A sequência obtida para a
proteína DN112835_C3_g9_i1/m.9019 aparenta estar incompleta.
Utilizando esta mesma abordagem, a proteína LAA24104.1 alinhou-se com
uma toxina three finger presente no veneno da serpente M. altirostris (86 % de
identidade, E-value 1.00E-44 – UniProt AED89561).
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Figura 12 - Sequência proteica de duas toxinas identificadas em β-micrustoxina

Figura 13. A-B: Sequência proteica de duas toxinas identificadas em β-micrustoxina. O material foi submetido a uma digestão em solução utilizando as enzimas
quimotripsina e tripsina. As análises proteômicas foram realizadas contra o banco de dados proteico obtido a partir da glândula de veneno de seis serpentes
do gênero Micrurus (NCBI - Accession: PRJDB5628; ID: 383534). Os peptídeos identificados estão destacados em azul (obtidos pela clivagem com
quimotripsina) e em vermelho (clivagem com tripsina). Duas proteínas foram identificadas: (A) DN112835_C3_g9_i1/m.9019 and (B) LAA24104.1.
Fonte: Autoria própria.

Figura 13 - A fosfolipase A2, identificada a partir da análise proteômica realizada contra o banco de dados proteico da
glândula de veneno de seis serpentes do Gênero Micrurus

Figura 14. A fosfolipase A2 (DN112835_C3_g9_i1/m.9019), identificada a partir da análise proteômica realizada contra o banco de dados proteico da glândula
de veneno de seis serpentes do gênero Micrurus, foi alinhada com outras duas fosfolipases descritas na literatura (Fosfolipase A2 2 ácida, da Naja naja
(UniProtKB P15445) e Fosfolipase A2, da M. altirostris (UniProtKB F5CPF1). O alinhamento múltiplo de sequências foi realizado pelo programa Clustal Omega
(1.2.4) e a escala de cores representa a porcentagem de identidade (os resíduos são coloridos de acordo com a porcentagem do resíduo em cada coluna que
concorda com a sequência consenso). É possível perceber que a fosfolipase identificada em β-micrustoxina possui uma semelhança muito grande com outras
FLA2 descritas na literatura. Legenda de cores: Azul escuro: Possuem o mesmo resíduo nas 3 sequências; azul claro: possui o mesmo resíduo em 2 sequências;
branco: possuem diferentes resíduos. Fonte: Autoria própria.
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4.2 Efeito da β- micrustoxina sobre a viabilidade celular de astrócitos em cultura
A Figura 15 mostra que os astrócitos incubados com a β-micrustoxina (0,22;
2,2; 22 e 222nM) apresentaram uma redução da viabilidade celular em torno de 20%.
Esta foi avaliada através da integridade da atividade mitocondrial e analisada após 24
horas de incubação, mostrando uma redução significativa em comparação com as
células controle.
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Figura 14 - Viabilidade dos astrócitos em cultura em 24h
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Figura 15. Efeito da β-micrustoxina sobre a viabilidade celular de astrócitos em cultura avaliada pelo
método do MTT. Os astrócitos foram incubados com a β-micrustoxina (0,22 nM, 2,2 nM, 22 nM e 222
nM) ou meio de cultura (controle), por 24h, a 37°C e 5% de CO2. Foram realizadas três repetições dos
experimentos. ANOVA unifatorial; Pós-teste Bonferroni: **p<0,01; ***p<0,001, em comparação com o
grupo controle.
Fonte: Autoria própria.
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4.3 Efeito da β- micrustoxina sobre a proliferação celular de astrócitos em
cultura
A Figura 16 mostra que a β-micrustoxina, nas concentrações de 2,2 nM, 22 nM
e 222 nM, reduziu significativamente a proliferação celular dos astrócitos (avaliada
pelo índice proliferativo) em relação às células controle, após 24h de incubação. O
mesmo não foi observado para a concentração de 0,22 nM.

Figura 15 - Proliferação celular em 24h
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Figura 16. Índice proliferativo avaliado pelo método de CSFE e citometria de fluxo de astrócitos em
cultura incubados com a β-micrustoxina (0,22 nM, 2,2 nM, 22 nM e 222 nM) por 24 horas. O grupo
controle não recebeu nenhum tratamento. N=5 por grupo. ANOVA unifatorial: p<0,01; Bonferroni:
**p<0,01; ***p<0,001, em comparação com o grupo controle.
Fonte: Autoria própria.
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4.4 Participação do TNF-α nos efeitos da β- micrustoxina sobre a proliferação
celular de astrócitos em cultura
Ao se analisar a participação do TNF-α nos efeitos inibitórios sobre a proliferação
celular de astrócitos observou-se que esse efeito independe dessa citocina, uma vez
que o anticorpo anti-TNF-α não reverteu esse efeito da toxina. As células incubadas
com a β-micrustoxina (2,2nM) apresentaram redução da proliferação celular como
mostrado anteriormente (Figuras 16 e 17). Pode-se observar que o TNF-α por si só
reduziu a proliferação celular dos astrócitos.

Figura 16 - Envolvimento do TNF-α na Proliferação celular dos astrócitos
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Figura 17. Efeito da β-micrustoxina sobre o Índice proliferativo de astrócitos em cultura. Os astrócitos
foram incubados com o meio de cultura apenas (controle), TNF-α (9ng/mL) (controle positivo) ou com a
β-micrustoxina (2,2 nM) associadamente ou não com o anticorpo anti-TNFα (2µg/mL), por 24h. N=4 por
grupo. ANOVA unifatorial: p<0,0001. Bonferroni: ***p<0,001 em relação ao controle.
Fonte: Autoria própria.
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4.5 Efeito da β-micrustoxina na liberação de TNF-α por astrócitos em cultura
A Figura 18 mostra que os astrócitos incubados com a β-micrustoxina nas
concentrações de 2,2 e 22 nM não produziram a liberação de TNF-α, após 5 horas de
incubação. Da mesma forma, quando as células foram tratadas com a β-micrustoxina
nas mesmas concentrações, mas no período de 24 h, não foi detectada produção de
TNF-α pelos astrócitos (dados não-mostrados). Os controles do experimento, os
grupos TNF-α e anti-TNF-α, mostram a eficiência do método, o qual permitiu detectar
o TNF-α recombinante e revelar o antagonismo do anticorpo anti-TNF-α.
Figura 17 - Avaliação da liberação do TNF-α por células L929
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Figura 18. Liberação de TNF-α, por astrócitos em cultura, avaliada pela sensibilidade de células
tumorais L-929. Os controles do experimento estão representados pelos grupos TNFα (9ng/mL) e TNFα
+ anti-TNFα (Anti, 2µg/mL). ANOVA unifatorial: p<0,0001; Bonferroni: ***p<0,001, em comparação com
os outros grupos. Os números de amostras estão representados entre parênteses. Foram realizadas
três repetições dos experimentos.
Fonte: Autoria própria.
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4.6 Efeito da β-micrustoxina sobre a distribuição das fases do ciclo celular e na
indução de danos ao DNA de astrócitos em cultura
A Figura 19 mostra que a incubação das células com a β- micrustoxina nas
concentrações de 22 e 222 nM, foi capaz de aumentar o número de astrócitos na fase
G2 do ciclo celular, de modo significativo em relação às células controles, após 24
horas de incubação. O mesmo não foi observado para as concentrações de 0,22 e
2,2 nM. Além disso, a avaliação da fase sub-G1, que expressa a fragmentação do
DNA, mostrou que a β-micrustoxina, em todas as concentrações testadas, não induziu
danos ao DNA no período de tempo avaliado de 24 h (Figura 20).
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Figura 18 - Avaliação do ciclo celular tratado com a β-micrustoxina
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Figura 19. Análise da distribuição das fases do ciclo celular de astrócitos em cultura incubados com a βmicrustoxina por 24h. Fases G0/G1, S-síntese, G2/M, expressas em porcentagem. N=4 por grupo. ANOVA
bifatorial; Bonferroni: **p<0,01; ***p<0,001, em relação ao controle.
Fonte: Autoria própria.

Figura 19 - Avaliação da Fragmentação do DNA
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Figura 20. Representação em porcentagem dos astrócitos em cultura em fase sub-G1,
representando o DNA fragmentado, quando incubados com a β- micrustoxina por um período de 24h.
N=4 por grupo. ANOVA unifatorial.
Fonte: Autoria própria.
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4.7 Efeito da β-micrustoxina sobre a expressão das proteínas regulatórias do
ciclo celular p53, p21 e p27 por citometria de fluxo
O efeito da β-micrustoxina na expressão das proteínas regulatórias do ciclo
celular p53, p21 e p27 de astrócitos foi avaliado pela análise em citometria de fluxo. A
incubação das células com a β-micrustoxina tanto na concentração de 22 quanto na
de 222 nM, induziu o aumento da expressão das proteínas p53, p21 e p27, após 2 e
6h de incubação, de forma significativa em relação às células controles (Figura 21).
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Figura 20 - Expressão das proteínas p53, p21 e p27 por citometria de fluxo
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Figura 21. Análise da expressão das proteínas p53, p27 e p21 em astrócitos estimulados pela βmicrustoxina. Os astrócitos em cultura foram incubados com meio de cultura (controle) ou com a βmicrustoxina (2,2 e 22 nM) por 2h ou 6h e processados para análise da expressão das proteínas do ciclo
celular por citometria de fluxo. N=3 por grupo. ANOVA unifatorial: p<0,001; Bonferroni: ***p<0,001 em
relação ao respectivo grupo controle.
Fonte: Autoria própria.
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4.8 Análise da expressão proteica das proteínas regulatórias do ciclo celular
p53, p21 e p27 por western blotting.

A análise das proteínas de ciclo celular p53, p21 e p27 também foi realizada
usando a metodologia de Western blotting. As figuras 19 A, B e C (à esquerda)
representam as bandas imunorreativas das proteínas p53, p21 e p27 em células
incubadas com a β- micrustoxina, onde se observa diferença nas bandas de astrócitos
incubados com esta toxina, em relação aos controles, no período de 2h para a
concentração de 22nM. A análise densitométrica dessas bandas, representadas nas
Figuras 22 A, B e C (à direita), mostram o aumento significativo da expressão destas
proteínas nos astrócitos em cultura, confirmando o resultado já observado em
citometria de fluxo para a concentração de 22 nM.

86

Figura 21 - Expressão das proteínas p53, p21 e p27 por western blot
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Figura 22. Análise proteica das proteínas p53, p27 e p21 por Western blot em astrócitos em cultura após
incubação ou não (grupo controle – C) com a β-micrustoxina (2,2 e 22 nM) por 2h. N=3 por grupo. ANOVA
unifatorial: p<0,001; Bonferroni: **p<0,01; ***p<0,001, em relação ao controle.
Fonte: Autoria própria.
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4.9 Imunocitoquímica para a proteína p53
Para ilustrar a ativação de p53 pela β-micrustoxina realizou-se a
marcação da p53 por imunocitoquímica. A p53 ativada, por ser um fator de transcrição,
localiza-se preferencialmente no núcleo das células. A Figura 23 mostra uma
marcação mais intensa no núcleo dos grupos tratados com a β-micrustoxina (2,2 e 22
nM) por duas horas e com a Ciclofosfamida (1mM) e Doxurrubicina (1 µM), ativadores
da p53, usados como controles positivos, indicando a presença desse fator de
transcrição no núcleo, onde atua sobre a transcrição gênica.

Figura 22 - Fotomicrografias obtidas por microscopia confocal de astrócitos
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β-micrustoxina 2,2 nM

β-micrustoxina 22 nM

E
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Figura 23: Fotomicrografias obtidas por microscopia confocal de astrócitos em cultura incubados com o
anticorpo anti-p53. A) Astrócitos sem tratamento (controle); B) Astrócitos incubados com a βmicrustoxina (2,2 nM) por 2 horas; C) Astrócitos incubados com a β-micrustoxina (22 nM) por 2 horas;
D) Astrócitos incubado por 2 horas com ciclofosfamida (1mM); E) Astrócitos incubados com
Doxorrubicina (1µM) por 2 horas. Aumento de 63x.
Fonte: Autoria própria.
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4.10 Análise da expressão gênica do receptor FLA2R em astrócitos e neurônios
hipocampais.
Para avaliar a presença de um possível aceptor para a β-micrustoxina, nos
astrócitos, neurônios hipocampais e em tecido hipocampal, foi realizada a análise da
expressão gênica do receptor de fosfolipase A2 (FLA2R). A amplificação por qPCR do
RNAm do FLA2R demostrou expressão significativa deste receptor nos astrócitos em
cultura. Ainda, esse receptor se mostrou presente, em menor quantidade, em
neurônios hipocampais e no tecido hipocampal de ratos em idade fetal. O tecido renal
foi utilizado como controle positivo (Figura 24).

Figura 23 - Expressão gênica do receptor FLA2R
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Figura 24. Expressão gênica do receptor FLA2R em amostras de rim, neurônios, astrócitos e tecido
hipocampal fetal. ANOVA unifatorial: p<0,001; Bonferroni: #p<0,05 em relação ao tecido hipocampal;
***p<0,001 em relação aos neurônios.
Fonte: Autoria própria.
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4.11 Análise da expressão proteica do receptor FLA2R em astrócitos, neurônios
hipocampais e tecido hipocampal.

Para a quantificação proteica do receptor de FLA2 por Western Blot foi utilizado
o tecido hipocampal de fetos no 19° dia de ratos Wistar, células de astrócitos e
neurônios hipocampais e o fígado que foi utilizado como controle positivo. Foram
testados dois anticorpos distintos, um anticorpo proveniente da empresa Biorbyt (cod:
orb 312775), o único existente para ratos e outro da empresa Abcam (cod: ab99466),
que possui a homologia de 76% com ratos.
O anticorpo da Biorbyt não revelou bandas na faixa de peso molecular
esperada (Figura 25). Esse procedimento resultou em marcação de uma proteína de
peso molecular bem menor que o esperado, entre 75 e 100kDa (verificado pelos
marcadores de PM), enquanto o receptor apresenta PM de 150kDa. Já o da Abcam
mostrou uma banda fraca com esse peso molecular, mas muitas outras bandas
inespecíficas. Com o anticorpo da Biorbyt houve a presença de uma banda com peso
molecular menor, porém não há correspondente na amostra de controle positivo.
A amostra de fígado, utilizado como controle positivo, apresentou uma banda
forte na faixa de peso molecular esperada, mas também muitas bandas inespecíficas.
Não se obteve um resultado satisfatório com estes anticorpos, no entanto, não
há outros anticorpos disponíveis para este receptor.
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Figura 24 - Imagem representativa do imunoblot para o receptor de FLA 2
(PLA2R)

Figura 25. Imagem representativa do imunoblot para o receptor de FLA2 (PLA2R). Acima está apresentado
o resultado utilizando o anticorpo da Byorbit e abaixo utilizando o anticorpo da Abcam. As amostras foram
de hipocampo, neurônios hipocampais e astrócitos. A amostra de fígado foi utilizada como controle
positivo. N=3/grupo.
Fonte: Autoria própria.
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4.12 Avaliação da senescência em astrócitos em cultura

Para a análise da ocorrência de senescência nos astrócitos realizou-se a
padronização da técnica de histoquímica utilizando o Kit da β-galactosidase, na qual
se avalia a atividade desta enzima presente no lisossoma apenas em pH 6,0. As
células sem tratamento (Figura 26 A), utilizadas como controle, não apresentaram
nenhum tipo de marcação conforme esperado. Quando as células foram tratadas com
peróxido de hidrogênio (H2O2) (2,68 nM) (Figura 26B), ocorreu a marcação na cor
azul, mostrando a ocorrência de senescência celular. Uma vez padronizado o método
foi investigado o efeito da β-micrustoxina na senescência celular dos astrócitos em
cultura. A Figura 27 mostra que a incubação das células com a β-micrustoxina, nas
concentrações de 2,2 e 22 nM, por 24h, não alterou a porcentagem de células em
senescência.
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Figura 25 - Padronização do kit de senescência celular
B
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Astrócitos Peróxido
de Hidrogênio (2,68 mM)

Figura 26. Fotomicrografia de astrócitos: A: sem tratamento; B: tratados na concentração de 2,68 mM
de Peróxido de Hidrogênio. Aumento de 200 x figura A, e aumento de 400 x figura B.
Fonte: Autoria própria.

Figura 26 - Avaliação da senescência de astrócitos
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Figura 27. Marcação da β-galactosidase lisossomal para avaliação da senescência de astrócitos em
cultura induzido pela β-micrustoxina (2,2 e 22 nM). Foram contados 10 campos distintos e aleatórios em
cada poço. Não há diferença entre os grupos. N= 20/grupo.
Fonte: Autoria própria.
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4.13 Análise do potencial de membrana mitocondrial com o TMRE e viabilidade
mitocondrial com o Mitotracker.

Para a análise do potencial de membrana mitocondrial dos astrócitos em cultura
realizou-se primeiramente um experimento piloto da marcação com os fluoróforos
TMRE, marcador do potencial de membrana mitocondrial, mitotracker, marcador de
mitocôndrias ativas, e DAPI, um marcador nuclear, para padronizar a quantidade de
células a serem utilizadas no experimento e verificar a marcação em células sem
tratamento (controle).
Nas imagens abaixo pode-se observar a marcação de células não estimuladas
(controles) com esses fluoróforos (Figuras 28 e 29).

Figura 27 - Astrócitos marcados com TMRE

Figura 28. Astrócitos controle, sem tratamento, marcados com TMRE em vermelho e o núcleo
marcado com DAPI em azul. Imagem à direita é a sobreposição das duas marcações.
Fonte: Autoria própria.

Figura 28 - Astrócitos marcados com Mitotracker

Figura 29. Astrócitos controle sem tratamentos marcados com Mitotracker em verde e o núcleo
marcado em azul com DAPI. Imagem à direita é a sobreposição das duas marcações.
Fonte: Autoria própria.
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Em um experimento realizado com a β-micrustoxina nas concentrações 2,2 nM
e 22 nM observou-se que este tratamento não alterou o potencial mitocondrial e
reduziu muito pouco a viabilidade mitocondrial apenas na concentração de 22 nM
(Figura 30). Esses dados ainda não são conclusivos, pois trata-se de um único
experimento em que aparentemente a concentração de células foi pequena,
necessitando a sua repetição com quantidades maiores de células.
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Figura 30. Astrócitos marcados com TMRE (esquerda), marcador do potencial de membrana
mitocondrial, e Mitotracker (direita), marcador de mitocôndrias, independentemente do potencial de
membrana mitocondrial, incubados com meio de cultura (controle) ou com a β-micrustoxina, nas
concentrações de 2,2 e 22 nM, por 2 horas. Anova e Bonferroni *p<0,05. N=8.
Fonte: Autoria própria.
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4.14 Análise da internalização da β-micrustoxina em astrócitos e neurônios
hipocampais em cultura
Para analisar o processo de internalização da β-micrustoxina utilizou-se tanto
astrócitos como neurônios em cultura. Observou-se a internalização da β-micrustoxina
quando conjugada com o Alexa-488 nesses dois tipos celulares. As imagens
apresentadas se referem ao tempo de 60 minutos após a incubação.
Na Figura 31 A é possível observar a cultura de neurônios hipocampais sem
nenhum tratamento pelo contraste de interferência. A Figura 31 B mostra a cultura de
neurônios hipocampais incubados com o fluoróforo Alexa 488 na concentração de 22
nM, utilizado como controle, não havendo internalização do fluoróforo por si nos
neurônios.
A Figura 31 C mostra a cultura de neurônios hipocampais incubada com o
conjugado β-micrustoxina / Alexa-488 (22 nM) demonstrando a internalização da
toxina. Os resultados para a incubação de 30 minutos foram os mesmos que os
obtidos para 1hora, mostrando a internalização da toxina β-micrustoxina /Alexa-488 já
em períodos mais curtos de incubação.
A Figura 31 D mostra em detalhes a fluorescência da imagem 31 C decorrente
da internalização da β-micrustoxina conjugada ao fluoróforo Alexa488.
Realizou-se também um experimento de “time series” onde as aquisições foram
realizadas em intervalos sucessivos de tempo resultando em um arquivo de vídeo que
corresponde a 12 horas de aquisição, sendo 1 imagem a cada 10 minutos. O resultado
deste experimento demonstra o acúmulo da toxina ao longo do tempo, revelando que
aos 10 minutos a toxina já está internalizada, mas que ocorre um aumento progressivo
na internalização da mesma (dados não mostrados).
Para avaliar a importância da atividade FLA2 no processo de internalização,
utilizou-se meio sem cálcio ou com um inibidor da atividade FLA2, o DEDA. A figura
32 A mostra o contraste de interferência da cultura de neurônios quando tratado com
o meio neurobasal sem cálcio. A Figura 32 B mostra o contraste de interferência da
cultura de neurônios incubada com o meio neurobasal sem cálcio e com o conjugado
β - micrustoxina 22 nM / Alexa 488 por 1h, evidenciando que não houve internalização
da toxina nos neurônios. Parece haver um acúmulo de toxina na superfície externa
dos prolongamentos axonais. A Figura 32 C mostra o contraste de interferência da
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cultura de neurônios incubada por 1 hora com o reagente DEDA. A Figura 32 D mostra
o contraste de interferência da cultura de neurônios com o reagente DEDA + β –
micrustoxina 22 nM / Alexa 488 22 nM, incubada por 1 hora evidenciando que não
houve internalização da toxina no interior das células.
Na Figura 33 A é possível observar a cultura de astrócitos sem nenhum
tratamento pelo contraste de interferência. A Figura 33 B mostra a cultura de astrócitos
incubados com o fluoróforo Alexa 488, utilizado como controle, não havendo
internalização do fluoróforo isoladamente nos astrócitos.
A Figura 33 C mostra a cultura de astrócitos incubada com o conjugado βmicrustoxina / Alexa 488 (22 nM) demonstrando a internalização da toxina. Os
resultados para a incubação de 30 minutos foram os mesmos que os obtidos para 1h,
mostrando a internalização da toxina β-micrustoxina / Alexa 488 já em períodos mais
curtos de incubação. A Figura 33 D mostra em detalhes a fluorescência da imagem
33 C decorrente da internalização da β-micrustoxina / Alexa 488.
Realizou-se também um experimento de “time series” para os astrócitos da
mesma forma que já descrito para os neurônios. O resultado deste experimento
demonstra o acúmulo da toxina ao longo do tempo, revelando que aos 10 minutos a
toxina já está internalizada, mas que ocorre um aumento progressivo na internalização
da mesma (dados não mostrados).
A Figura 33 E mostra a marcação da actina dos astrócitos utilizando o marcador
rodamina-faloidina em células sem tratamento. Esse resultado representa a
padronização da metodologia para estudar possíveis alterações do citoesqueleto pela
β-micrustoxina, além de permitir a visualização do citoplasma da célula e de seus
limites pela membrana citoplasmática. Em vermelho é possível observar os filamentos
de actina do citoesqueleto dos astrócitos e o núcleo em azul marcado com o fluoróforo
DAPI, imagem essa obtida por microscopia confocal, no aumento de 40x.
Essa marcação do citoesqueleto também foi utilizada para verificar a
colocalização da β-micrustoxina / Alexa 488 (marcação em verde) no citoplasma das
células nos experimentos de internalização em astrócitos (Figura 33 F). Como pode
ser observado na Figura 33 F, o processo de fixação com paraformaldeído para a
marcação com rodamina-faloidina promoveu uma redução acentuada da marcação
para o conjugado β-micrustoxina / Alexa 488. Por este motivo nos experimentos
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seguintes utilizou-se apenas a marcação com o conjugado β-micrustoxina / Alexa 488
em células vivas, sem fixação.
A figura 34 A mostra o contraste de interferência da cultura de astrócitos
controle em meio DMEM sem cálcio. A Figura 34 B mostra o contraste de interferência
da cultura de astrócitos com o meio DMEM sem cálcio com β-micrustoxina / Alexa 488
na concentração de 22 nM, incubada por 1h. Evidenciou-se um atraso na
internalização de aproximadamente 40 minutos, porém a toxina internalizou no
citoplasma da célula. Já a Figura 34 C mostra o contraste de interferência da cultura
de astrócitos controle incubada com o reagente DEDA (2 µM). A Figura 34 D mostra
o contraste de interferência da cultura de astrócitos com o reagente DEDA incubado
com a β- micrustoxina 22 nM / Alexa 488 por 1h, demonstrando que também houve a
internalização da toxina nas células.
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Neurônios
Figura 30 - Fotomicrografias de neurônios tratados com a β-micrustoxina 22 nM
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Figura 31. Fotomicrografias de neurônios hipocampais em cultura obtidas por microscopia confocal. A)
Contraste de interferência da cultura de neurônios sem tratamento; B) Contraste de interferência da
cultura de neurônios incubada por 1 hora com o fluoróforo Alexa 488 (22 nM); C) Contraste de
interferência da cultura de neurônios incubada por 1 hora com a β-micrustoxina associada ao fluoróforo
Alexa 488 β-micrustoxina / Alexa 488 – 22 nM); D) A mesma imagem dos neurônios em C, mostrando a
fluorescência do conjugado β-micrustoxina / Alexa 488. Aumento de 40x.
Fonte: Autoria própria.
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Neurônios
Figura 31 - Fotomicrografias de neurônios sem Ca2+ ou DEDA + β-micrustoxina
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Figura 32. Fotomicrografias de neurônios hipocampais em cultura obtidas por microscopia confocal. A)
Contraste de interferência da cultura de neurônios sem tratamento e em meio sem cálcio; B) Contraste
de interferência da cultura de neurônios incubada por 1 hora com a β-micrustoxina / Alexa 488 (22 nM);
C) Contraste de interferência da cultura de neurônios incubada com Deda (2µM) por 1h; D) Contraste
de interferência da cultura de neurônios incubada com Deda (2µM) e com a β-micrustoxina / Alexa 488
por 1h. Aumento de 40x.
Fonte: Autoria própria.
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Astrócitos
Figura 32 - Fotomicrografia dos astrócitos tratados com a β- micrustoxina
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Figura 33. Fotomicrografias de astrócitos em cultura obtidas por microscopia confocal. A) Contraste de
interferência da cultura de astrócitos sem tratamento. B) Contraste de interferência da cultura de astrócitos
incubada por 1 hora com o fluoróforo Alexa 488 (22 nM). C) Contraste de interferência da cultura de
astrócitos incubado por 1 hora com a β-micrustoxina associada ao fluoróforo Alexa 488 (β-micrustoxina /
Alexa 488– 22 nM). D) A mesma imagem dos astrócitos em C, mostrando a fluorescência do conjugado
β-micrustoxina / Alexa 488. No aumento de 40x. E) Marcação em vermelho da actina do citoesquelo com
Rodamina/faloidina, e o núcleo em azul marcado com DAPI em células controle. F) Marcação em vermelho
da actina do citoesqueleto com Rodamina/faloidina, do núcleo em azul marcado com DAPI, e da toxina
marcada com o fluoróforo Alexa 488 (β-micrustoxina / Alexa 488 – 22 nM) em verde, mostrando a
localização no citosol do astrócitos. No aumento de 40x.
Astrócitos
Fonte: Autoria
própria.
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Astrócitos
Figura 33 - Fotomicrografias de astrócitos sem Ca2+ ou DEDA + β-micrustoxina
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Figura 34. Fotomicrografias de astrócitos em cultura obtidas por microscopia confocal. A) Contraste de
interferência da cultura de astrócitos sem tratamento e em meio DMEM sem cálcio. B) Contraste de
interferência da cultura de astrócitos em meio sem cálcio incubada por 1 hora com a β-micrustoxina /
Alexa 488 (22 nM). C) Contraste de interferência da cultura de astrócitos com o reagente DEDA (2µM)
inibidor da atividade de FLA2. D) Contraste de interferência da cultura de astrócitos com o reagente
DEDA (2µM) incubado por 1 hora com a toxina β-micrustoxina / Alexa 488– 22 nM. Aumento de 40x.
Fonte: Autoria própria.
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4.15 Efeito da β-micrustoxina sobre a viabilidade celular de células tumorais,
glioblastomas U251 e U138
Para avaliar o efeito da β-micrustoxina sobre a viabilidade celular de células
tumorais de glioblastomas U138 e U251 foi realizado o ensaio do MTT. Para tanto os
astrócitos foram tratados com meio de cultura (controle), ou com β - micrurustoxina
nas concentrações 0,22 nM, 2,2 nM, 22 nM e 222 nM por 24h. A Figura 35 mostra que
a β-micrustoxina induziu uma redução significativa do número de células viáveis em
todas as concentrações testadas, após 24h de incubação, tanto em células de
glioblastoma U138 quanto U251, em relação às células controles (Figura 35).
Figura 34 - Viabilidade celular das células tumorais U138 e U251
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Figura 35. Viabilidade celular avaliada pelo MTT de células de glioblastoma humano, U138 (A)
e U251 (B). Anova e Bonferroni ***p<0,001 em relação ao grupo controle. N=6-8/grupo.
Fonte: Autoria própria.
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5 DISCUSSÃO

Os venenos são misturas complexas de proteínas, enzimas e peptídeos, que são
utilizados na defesa contra predadores, na imobilização da presa além de auxiliar na
digestão (Kochva et al., 1983; Mebs, 2001). Nos venenos de serpentes da Família
Elapidae predominam toxinas com ações na junção neuromuscular, levando à
paralisia da presa. Essas toxinas atuam na pré-sinapse e na pós-sinapse, ou seja, no
terminal do motoneurônio, esgotando a acetilcolina, e no receptor colinérgico
nicotínico muscular, como antagonista. As toxinas pré-sinapticas, conhecidas como βneurotoxinas, são enzimas com atividade de FLA2 e as toxinas pós-sinápticas são
conhecidas como α-neurotoxinas e são do tipo 3FTXs. Esses componentes são
predominantes no veneno e tem grande participação no quadro de envenenamento.
As FLA2 de venenos de serpentes são FLA2 secretadas e pertencem aos grupos
IA e IIA das famílias Elapidae e Viperidae, respectivamente (Schaloske e Dennis,
2006; Zambelli et al., 2017). As FLA2 atuam de modo direto nos fosfolipídeos da
membrana plasmática clivando a ligação éster sn-2, ocasionando a liberação de
lisofosfolípideos e ácidos graxos (Rossetto et al., 2006; Murakami et al., 2015) e as
FLA2 secretadas possuem peso molecular entre 13 e 19 kDa, contendo 5 a 8 pontes
de dissulfeto (Murakami et al., 2001; Dennis et al., 2011; Rey-Suárez et al., 2011;
Murakami et al., 2015; Zambelli et al., 2017).
A toxina utilizada neste trabalho foi purificada a partir do veneno da serpente
Micrurus lemmiscatus pertencente à família Elapidae, oriunda do estado da Bahia
(Oliveira et al., 2008). A mesma foi denominada anteriormente Mlx-9 (Oliveira et al.,
2008), e foi renomeada neste trabalho para β-micrustoxina, pela sua ação présináptica neurotóxica de β-neurotoxina, e pela nomenclatura da serpente Micrurus. A
β-micrustoxina possui massa molecular de

13.568 Da, caracterizada por

espectrometria de massa, e a sua atividade FLA2 foi determinada através de ensaio
colorimétrico (Oliveira et al., 2008).
A análise proteômica identificou a proteína DN112835_C3_g9_i1/m.9019 em βmicrustoxina. Recentemente, Aird e colaboradores (2017) realizaram um estudo
transcriptômico e proteômico com 6 espécies de serpentes do gênero Micrurus. Os
autores identificaram mais de 120 novas FLA2 presentes nos venenos estudados. A
FLA2 DN112835_C3_g9_i1/m.9019 foi identificada no veneno de M. lemniscatus
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lemniscatus, a qual apresentou as mesmas sequências dos fragmentos peptídicos
encontrados na β-micrustoxina, que foram obtidos por digestão proteolítica. Este
componente foi predominante na β-micrustoxina e foi possível identificá-lo a partir de
7 diferentes fragmentos peptídicos obtidos pela digestão enzimática com as enzimas
tripsina e quimiotripsina, o que possibilitou uma identificação bastante apropriada
através da sua similaridade com a toxina identificada no trabalho de Aird e
colaboradores (2017). Assim, pode-se obter a sequência primária parcial da toxina βmicrustoxina por similaridade com a toxina DN112835_C3_g9_i1/m.9019.
Uma outra toxina foi encontrada na β-micrustoxina (LAA24104.1). Pelo processo
de digestão utilizado só foi possível identificar um fragmento peptídico desta toxina e
pela comparação com dados da literatura foi identificada a similaridade com uma
toxina do tipo 3FTX (LAA24104.1), descrita no trabalho de Aird e colaboradores
(2017). A sequência desta toxina alinhou-se com outras toxinas do tipo 3FTX (three
finger). De fato, no trabalho de Oliveira e colaboradores (2008) já havia sido
identificada a presença em torno de 5% de outra toxina, juntamente com a toxina FLA 2
predominante, a Mlx-9.
Os estudos farmacológicos com a β-micrustoxina visaram entender o seu
mecanismo de ação em células da glia, os astrócitos, uma vez que os seus efeitos in
vivo e in vitro em células neuronais já haviam sido previamente caracterizados. Esta
toxina induz morte neuronal em neurônios hipocampais levando a convulsões e crises
epilépticas em ratos, assim como leva à morte neuronal em neurônios hipocampais
em cultura, devido ao aumento do cálcio intracelular e de alterações mitocondriais
(Oliveira et al., 2008; De Carvalho et al., 2014).
A incubação com a β-micrustoxina em astrócitos em cultura promoveu uma
diminuição da sua viabilidade celular em cerca de 20%, o que foi observado de forma
mais acentuada em cultura de neurônios hipocampais, com uma redução de 40% da
viabilidade celular (De Carvalho et al., 2014). Isso indica uma maior resistência dos
astrócitos quanto ao efeito da β-micrustoxina em relação aos neurônios do hipocampo.
Herkert e colaboradores (2001) em estudos com a β-bungarotoxina de indução de
apoptose e sobre o processo de internalização em neurônios granulares do cerebelo,
mostraram que os processos encontrados em neurônios não foram observados em
astrócitos. Além disso, Tseng e Lin-Shiau (2003) mostraram que a β-bungarotoxina
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ocasionou a morte celular dos neurônios granulares do cerebelo de ratos (CGNs),
sem, no entanto, ocorrer a morte celular em astrócitos.
Neste trabalho, diferentemente do que foi observado nos trabalhos citados, foi
observado um efeito da toxina FLA2 em astrócitos, levando a uma redução de sua
viabilidade. Pelos resultados obtidos pode-se sugerir que a toxina não leva à morte
celular, mas sim a uma redução da proliferação celular de astrócitos. Este dado é novo
na literatura, pois não existem trabalhos que demonstrem a ação de toxinas FLA 2 de
venenos animais sobre a proliferação celular de astrócitos. Os únicos trabalhos que
citam os astrócitos em cultura estudaram a ação da toxina FLA 2 β-bungarotoxina
isolada do veneno da serpente Bungarus, como já citado anteriormente.
Foi verificada, de fato, uma redução da proliferação celular induzida pela βmicrustoxina e avançou-se na compreensão dos mecanismos que levam a esse efeito.
Após avaliar a diminuição na proliferação celular ocasionada pelo tratamento com a
β-micrustoxina investigou-se o que motivaria os resultados obtidos, uma vez que a
toxina poderia estar influenciando o ciclo celular. Os ensaios demonstraram uma
redistribuição das fases do ciclo celular com aumento da fase G2/M, fase essa que
representa um ponto de checagem e reparo de possíveis danos ao DNA que possam
ter ocorrido na fase precedente, a fase S de síntese e duplicação dos cromossomos.
O ciclo celular compreende um conjunto de transformações pelas quais a célula
passa desde a sua formação até a sua divisão em células filhas. A fase G2 (GAP 2) é
caracterizada pelo intervalo após a síntese de DNA, ocorrendo uma preparação
celular para que haja a divisão. Por sua vez a fase M é o período de divisão celular
propriamente dito ou processo mitótico, que envolve dois grandes processos: a divisão
nuclear e cromossômica e a divisão citoplasmática (Alberts et al., 2017). Todo este
processo envolve síntese proteica específica, gerando um “feedback” positivo para a
continuação do ciclo celular, parada ou morte celular.
De modo a melhor entender as ações sobre o ciclo celular, verificou-se quais
proteínas estariam envolvidas no processo de parada do ciclo celular induzido pelo
tratamento com a β-micrustoxina. Os resultados obtidos demonstraram um aumento
da expressão das proteínas regulatórias do ciclo celular p53, p21 e p27.
Esses resultados foram obtidos pelas metodologias de citometria de fluxo e
western blot. Em ambos os procedimentos se observou o aumento da expressão
proteica de p53, p21 e p27 induzido pela β-micrustoxina.
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Com o objetivo de ilustrar a localização de p53 na célula, foi realizada a
marcação por imunocitoquímica. Os resultados mostraram uma intensa marcação
nuclear da p53 induzida pela toxina β-micrustoxina em 2h. A proteína p53 é um fator
de transcrição e como tal exerce seus efeitos no núcleo da célula. Uma vez estimulada
a p53 se transloca para o núcleo onde atua sobre a transcrição gênica.
A proteína p53 tem um importante papel como vigia da divisão do DNA
garantindo que durante esse processo possíveis erros na divisão sejam reparados por
meio da ativação dos inibidores das quinases dependentes de ciclinas (CDKs)
(Besson et al., 2008). Em consequência a danos no DNA, em virtude de algum
estímulo ou estresse que a célula tenha sofrido, a p53 é ativada tanto para a via de
morte programada (apoptose), reparação de danos ao DNA, ou para a parada do ciclo
celular (estado quiescente ou G0), ou até mesmo pode ativar a via de senescência
(Fridlyanskaya et al., 2015; Terzi et al., 2016).
Trabalhos mais atuais vêm descrevendo a importância do fator de transcrição
p53 como um guardião da vigilância mitótica. Em consequência de danos nos
centrossomos que são essenciais para a formação do fuso mitótico e na divisão dos
cromossomos para as células filhas, a p53 é ativada (Lambrus e Holland, 2017). Uma
lesão nos centrossomos pode levar a má formação do fuso mitótico e alterações
celulares no citoesqueleto das células, levando a uma parada no ciclo celular
(Hinchcliffe et al., 2001; Khodjakov e Rieder, 2001). O fator de transcrição p53 tenta
proteger esta instabilidade ativando as proteínas responsáveis para o reparo do ciclo
celular (Lambrus et al., 2015; Lambrus e Holland, 2017).
Uma possibilidade a ser considerada é que a β-micrustoxina levou a uma
parada do ciclo celular em virtude da ativação do fator de transcrição p53 em
consequência de danos nos centrossomos levando à desorganização do fuso mitótico,
devido a alterações no citoesqueleto celular dos astrócitos, uma vez que a
composição dos centrossomos depende da tubulina, uma proteína do citoesqueleto.
O aumento da expressão proteica de p21 e p27, inibidores de CDKs, foi
observado nos tratamentos com a toxina FLA 2 β-micrustoxina, sugerindo que a
ativação destas proteínas possa ter ocorrido em virtude da ativação do fator de
transcrição p53. Foi demonstrado por Karimian e colaboradores (2016) que a proteína
p53 ativa a proteína p21 pela via de transcrição, ligando-se ao promotor do gene de
p21 e ativando a transcrição gênica. O mesmo acontece com a proteína p27, que é
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estimulada pela proteína p21, ligando-se às ciclinas D e E, bloqueando as quinases
dependentes de ciclinas (cdk 2 e cdk 4) primordiais para que haja a sequência do ciclo
celular (Sherr e Roberts, 1999; Hydbring et al., 2016). A proteína p27 está altamente
expressa na fase M do ciclo celular ou na fase G0 na qual a célula está no estado
quiescente, e a partir do momento que a célula retorna ao ciclo celular a proteína p27
permanece expressa em níveis basais (Coats et al., 1996; Besson et al., 2006). Junge
e colaboradores (2018), utilizando uma linhagem de câncer de ovário (OC),
demonstraram que as proteínas p21 e p27 bloqueiam o ciclo celular, em função da
deterioração da proteína 2 vinculada a quinase na fase S (Skp2); estas proteínas tem
uma importância crucial na interdição do avanço do ciclo celular. A literatura descreve
essas moléculas como alvos chaves para o estudo do ciclo celular (Terzi et al., 2016).
A senescência celular pode ser o resultado de uma parada no ciclo celular pela
ativação de p53. Ela é caracterizada por alterações em níveis moleculares e
morfológicos, e a célula nesta fase possui fenótipos distintos mudando a sua estrutura
física e ocorrendo a perda da capacidade de se dividir (Diaz-Moralli et al., 2013). Nas
células quiescentes ocorre apenas a parada do ciclo celular, e em algum momento,
por algum estímulo, em geral um hormônio, estas células são capazes de voltar ao
ciclo e exercer suas funções (Campisi e D'adda Di Fagagna, 2007). No entanto,
células senescentes não saem deste estado, mesmo que se estimule com fatores de
crescimento que estão presentes, por exemplo, no soro fetal bovino (SFB) ou
realizando replicações das células para estimular a proliferação (Hayflick e Moorhead,
1961). Os autores KIM e colaboradores (2009) demonstraram que FLA2 secretadas
levaram a indução de senescência em cultura de fibroblastos dérmicos humanos
(HDFs), pela produção de espécies reativas de oxigênio (ROS). Ainda, Augert e
colaboradores (2009) evidenciaram a relação do receptor das FLA2 com a via de
sinalização do fator de transcrição p53 atuando na via de senescência.
Utilizando-se modelos in vitro de células de astrócitos humanos, demonstrouse que a senescência nessas células pode ser um dos fatores responsáveis pela
doença de Alzheimer, que expressa o processo de degeneração do sistema nervoso
central (Bhat et al., 2012).
Com relação ao resultado para senescência celular em astrócitos, realizou-se
a padronização da técnica empregando o kit que contém a enzima β-galactosidase,
um marcador essencial em células que perderam a capacidade de se proliferar
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(senescentes). No entanto, durante o tempo dos tratamentos nas células com a βmicrustoxina, não foi detectada a ocorrência de senescência celular nos astrócitos em
cultura. Mas houve uma variabilidade bastante grande nos resultados, talvez por essa
técnica apresentar a exigência de precisão no pH utilizado, pois só em pH=6 a
expressão da enzina β-galactosidase no lisossomo está relacionada ao processo de
senescência. É possível que esta metodologia, isoladamente, não esclareça
totalmente a indução de senescência celular. Pensou-se em utilizar a expressão de
p16 como representante da senescência celular, mas como se trata de uma proteína
pequena não foi possível obter um bom resultado com a metodologia de western blot.
Indiretamente, o estudo das proteínas p53, p21 e p27 poderia indicar a
ocorrência do processo de senescência celular visto que o mesmo pode estar
diretamente relacionado a problemas no ciclo celular (Terzi et al., 2016).
A senescência também poderia ser induzida pelo TNF-α, pois tem se mostrado
que este pode estar relacionado tanto com a ativação de vias de senescência quanto
com a ativação de vias de morte celular.
Por essa razão investigou-se se o TNF-α poderia estar mediando os efeitos da
β-micrustoxina na redução da proliferação celular dos astrócitos e também se está
sendo liberado pelos astrócitos. O TNF-α é um mediador químico que exerce diversos
papéis fisiológicos importantes, sendo um deles a sua atividade neuroprotetora
(Sriram e O'callaghan, 2007; Bradley, 2008; Clark et al., 2010; Probert, 2015). Essa
citocina é liberada em forma de gliotransmissor pelos astrócitos e poderia estar agindo
de forma autócrina/parácrina, pela estimulação da β-micrustoxina, nos receptores de
TNF–α (TNFR1 e TNFR2) ativando a via de senescência celular ou apoptose.
Segundo Li e colaboradores (2017) a citocina TNF-α leva ao envelhecimento precoce
de células do núcleo pulposo de ratos (NP) in vitro, por meio da via da PI3K/Akt e
atenuação dos telômeros. Contudo, os resultados obtidos com o tratamento com a βmicrustoxina demostraram que o TNF-α solúvel não foi liberado pelo astrócitos nos
períodos analisados de 5h e 24h. Mostrou-se também que o TNF-α não participa da
ação da β-micrustoxina de redução da proliferação celular, corroborando os dados de
ausência de liberação de TNF-α pelos astrócitos.
Os resultados obtidos com relação à ausência da fragmentação do DNA,
avaliado em citometria de fluxo pela fase sub-G1, podem sugerir e reforçar a não
ocorrência de morte celular por ativação da via apoptótica, sugerindo que a β-
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micrustoxina pode ativar outras vias em astrócitos, diferentes daquelas já descritas
anteriormente para os neurônios hipocampais. Anteriormente, Teixeira (2012)
mostrou que as toxinas FLA2 Mlx-8 e Mlx-9 do veneno da serpente M. lemniscatus
não levaram à fragmentação do DNA e nem à permeabilização da membrana em
astrócitos em cultura, dados esses confirmados no presente trabalho.
O trabalho De Carvalho (2014), mostrou a fragmentação do DNA na cultura de
neurônios do hipocampo, ocasionada pelas FLA2s Mlx-8 e Mlx-9 do veneno da
serpente Micrurus lemniscatus. No entanto, Nascimento e colaboradores (2007),
utilizando o veneno da serpente Bothrops alternatus em células de rim canino madindarby cultivadas (mdck), constatou que o veneno não ocasionou a apoptose das
células, pois não foi detectada fragmentação do DNA. Mas, foi evidenciada uma
perturbação do citoesqueleto nas fibras de estresse na superfície celular basal e na
F-actina que está relacionada à manutenção da morfologia celular. Do mesmo modo,
deve-se considerar a possibilidade de ação da β-micrustoxina em proteínas do
citoesqueleto.
Rigoni e colaboradores (2008) mostraram que as neurotoxinas de venenos de
serpentes com atividade FLA2 induziram a morte celular em razão de abertura dos
poros nas mitocôndrias. Oliveira e colaboradores (2014), também mostraram a ação
das toxinas Mlx8 e Mlx9 isoladas do veneno da serpente M. lemniscatus em cultura
primária de neurônios do hipocampo, evidenciando a alteração no potencial da
membrana mitocondrial, fragmentação do DNA, levando a apoptose dessas células.
No presente estudo, a ausência de alteração do potencial mitocondrial (δψm), embora
necessitando a confirmação dos resultados obtidos, reforça os dados obtidos com
relação à ausência de fragmentação do DNA, sugerindo que não houve ativação da
via apoptótica, como observada para os neurônios hipocampais (De Carvalho et al.,
2014).
Lambeau e colaboradores (1989) sugeriram a existência de ligações
específicas (receptores) em células para as FLA2, para desencadear os efeitos
neurotóxicos ou miotóxicos dos venenos. No presente trabalho, investigou-se a
existência do receptor do tipo M em neurônios, astrócitos e tecido hipocampal. Para
isso utilizou-se a descrição existente na literatura do receptor do tipo M, com peso
molecular de 180 kDa. Assim, para a avaliação gênica, os primers foram desenhados
a partir da sequência genômica de ratos disponível no GenBank® para o
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gene Pla2r1 (NCBI – NIH, EUA). Os resultados mostraram a expressão desse
receptor nas células estudadas, com uma expressão bem significativa deste
receptor nos astrócitos, enquanto que para os neurônios hipocampais e tecido
hipocampal de ratos em idade fetal, essa quantidade foi bem menor. Deve-se
ressaltar, no entanto, a importância desses resultados uma vez que este é o primeiro
trabalho a mostrar a presença deste receptor em astrócitos e neurônios hipocampais.
Foi avaliada também a expressão proteica do receptor de FLA 2 por Western
Blot. No entanto, só existe um único anticorpo disponível para o modelo animal de
ratos. Foram realizados vários experimentos utilizando as culturas celulares de
astrócitos e neurônios e tecido hipocampal, e as amostras de fígado foram usadas
como controle positivo. A amostra de fígado apresentou uma banda forte na faixa de
peso molecular esperado, porém com diversas bandas inespecíficas. Sendo assim,
infelizmente, não se obteve um resultado satisfatório com este anticorpo, não havendo
outros anticorpos disponíveis para este receptor em ratos. Testou-se outro anticorpo
com alta homologia para ratos, porém também sem um resultado satisfatório.
Lambeau e colaboradores (1991), utilizaram a toxinas FLA2 (OS1 e OS2)
isoladas do veneno de Oxyuranus scutellatus (taipan), marcada com radioligantes e
evidenciaram uma ligação especifica na membrana celular. O receptor N foi
descoberto utilizando a toxina OS2 e FLA2s do veneno de abelha no cérebro de ratos.
O receptor de FLA2 do tipo M foi descrito utilizando duas toxinas isoladas, a OS1 e
OS2, empregando as células de músculo esquelético de coelho em cultura (Lambeau
et al., 1990). Esses receptores então foram denominados de receptor do tipo M por
ser encontrado em músculos, e o receptor do tipo N por ser encontrado em neurônios
(Lambeau e Lazdunski, 1999). A última descrição que se tem do receptor do tipo N foi
em córtex cerebral suíno, porém não há mais relatos na literatura sobre esse receptor
(Copic et al., 1999). Distintamente do que ocorreu com o receptor do tipo M, que foi
descrito estar presente em alguns órgãos como o fígado, pulmão e rim, ovário, em
estruturas do SNC como no córtex cerebral de suínos, células de músculo esquelético
de coelho em cultura, entre outras (Lambeau et al., 1994; Copic et al., 1999; Lambeau
e Lazdunski, 1999; Vardjan et al., 2001; Hanasaki e Arita, 2002; Hanasaki, 2004).
Com relação aos resultados obtidos com a conjugação da β-micrustoxina ao
fluoróforo Alexa 488, os mesmos sugerem uma internalização da toxina em astrócitos
e neurônios a partir de 10 minutos de tratamento. As imagens evidenciam a presença
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do conjugado localizado preferencialmente no citoplasma celular, tanto em astrócitos
como em neurônios.
Em astrócitos em cultura, foi possível observar a internalização da toxina
mesmo quando foi utilizado o meio sem cálcio e com a substituição por cloreto de
estrôncio. O mesmo ocorreu com o uso do inibidor de atividade FLA 2, o Deda (Fatehi
et al., 1995). De forma distinta, nos neurônios hipocampais não se obteve o mesmo
resultado, pois observou-se que nessas condições não houve a internalização da βmicrustoxina. Esses resultados mostraram que o processo de internalização em
astrócitos independe da atividade de FLA2, mas que em neurônios o processo de
internalização depende da atividade de FLA2. Pode-se sugerir que nos astrócitos a
presença do receptor para FLA2 possa ser importante para o processo de
internalização, uma vez que há uma grande expressão do mesmo nessas células. Já
em neurônios a presença do receptor, avaliada pela sua expressão gênica, foi
bastante discreta, o que poderia indicar que a internalização em neurônios independe
desse receptor e que esse processo depende da atividade FLA 2. Não se pode
descartar a presença de outro aceptor ou receptor para a atividade da toxina em
neurônios.
Segundo a literatura as FLA2 isoladas do veneno de serpentes possuem a
capacidade de internalizar em diferentes tipos celulares por distintas vias.
Em cultura de neurônios hipocampais, Pretrovic e colaboradores (2004)
evidenciaram que a toxina amoditoxina, do veneno da serpente Vipera ammodytes
ammodytes, foi internalizada, dispersou-se pelo citosol e apresentou também uma colocalização com o núcleo.
Montecucco e colaboradores (2000) sugeriram que as neurotoxinas de venenos
de serpentes ficam alocadas nos neurônios do sistema nervoso periférico, e se ligam
a receptores pré-sinápticos, entrando no lúmen das vesículas quando os
neurotransmissores sofrem exocitose. Dessa forma, as neurotoxinas acabam
degradando os fosfolipídios da parte interna da membrana plasmática possibilitando
a liberação maciça de neurotransmissores, e impedindo a reciclagem das vesículas
sinápticas e levando ao bloqueio do transporte via endocitose.
Krizaj e colaboradores (2000) propuseram que as β-neurotoxinas têm a sua
ação neurotóxica evidente quando interagem com a membrana das vesículas dos
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neurotransmissores, acarretando uma série de eventos que prejudicam a reciclagem,
levando ao bloqueio do transporte via endocitose.
Além disso, alguns trabalhos vêm discutindo que a internalização das toxinas
FLA2 não são apenas dependentes do processo de endocitose, mas que incluem
outros eventos celulares e até mesmo interação com receptores específicos.
Krizaj e Gubensek (2000) discutem que as neurotoxinas podem dispor de
diversas vias com a finalidade de chegar ao meio intracelular das células: endocitose
mediada por receptor, endocitose independente de clatrina, endocitose mediada por
caveolae, endocitose em massa ou até mesmo por recuperação das vesículas
sinápticas mediada por clatrina. E que independente da rota de acesso ao interior da
célula, o efeito neurotóxico se dá pela interação com a membrana da vesícula
sináptica impedindo a sua reciclagem pela inibição de sua endocitose.
Herkert e colaboradores (2001), utilizando a toxina β-BuTx da serpente
Bungarus em cultura primária de neurônios do hipocampo, mostrou a indução de
apoptose celular dos neurônios pela internalização da toxina através de sua ligação
com os canais de potássio.
Praznikar (2008) utilizando as células NSC34, semelhantes a motoneurônios e
a neurotoxina amoditoxina A (AtxA), evidenciou que a AtxA ficou posicionada
juntamente com a clatrina, e quando se retirou o Ca 2+ do meio a entrada da toxina nas
células ocorreu mais lentamente, sugerindo que que a internalização possa ocorrer
via receptor. Como consequência ocorreu um desarranjo do citoesqueleto celular, em
especial da F-actina, além da perda da morfologia das mitocôndrias celulares.
Rigoni e colaboradores (2004), utilizando a β-bungarotoxina do veneno da
serpente Bungarus nos neurônios do hipocampo em cultura observaram que estas se
acumularam em protuberâncias nos axônios dos neurônios, e levaram ao rearranjo
dos filamentos de actina do citoesqueleto.
Lomeo e colaboradores (2014) utilizaram a Crotoxina (Crtx), uma toxina do
veneno de serpente Crotalus durissus terrificus, para demonstrar a internalização da
subunidade Crtx B, uma FLA2 dependente de cálcio (Breithaupt, 1976). O meio foi
substituído por um meio sem cálcio onde se adicionou o cloreto de estrôncio (Miledi,
1966). A internalização na célula se deu através da subunidade CB da Crtx, não
havendo a participação da subunidade CA. Nesta condição a Crotoxina (Crtx)
internalizou na célula demonstrando a não dependência de cálcio e da atividade FLA2
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neste processo em neurônios granulares do cerebelo. Este resultado se assemelha
aos nossos achados obtidos com os astrócitos em cultura, sugerindo novamente que
as FLA2S internalizem via receptor específico, e não apenas pela atividade enzimática,
ou pela via de endocitose da membrana plasmática.
Tendo em vista as ações da β-micrustoxina de reduzir a proliferação celular de
células com capacidade proliferativa, pensou-se em avaliar a sua ação em células
tumorais utilizando as linhagens tumorais de glioblastomas humanos U138 e U251.
Foram escolhidas essas células por serem de origem astrocitária. As mesmas foram
cedidas gentilmente pela Dra Angelina Cirelli e Dr. Prof. Durvanei Augusto Maria do
laboratório de Biologia Celular e Molecular do Instituto Butantan.
Os glioblastomas são tumores que se manifestam no SNC, em função da
proliferação acelerada de componentes celulares da glia, como os astrócitos,
oligodendrócitos e células ependimárias (Louis et al., 2007; Louis et al., 2016). Estes
estão classificados nos graus mais elevados, de acordo com a Organização Mundial
da Saúde. O nível de maior agressividade na classificação dos tumores é o nível IV,
segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID) (Louis et al., 2016). As
células utilizadas neste estudo apresentam graus III e IV de malignidade.
O câncer é uma das doenças que mais matam em todo o mundo, pela sua
capacidade de proliferação descontrolada e pela resistência às drogas empregadas
nos tratamentos (Jemal et al., 2011). O recurso terapêutico utilizado geralmente é
extremamente agressivo levando a vários efeitos colaterais nos pacientes (Steichen
et al., 2013; Raucher et al., 2018). Os tratamentos para os tumores incluem a
quimioterapia, radioterapia e imunossupressores para tentar conter o crescimento do
tumor. No caso de tumores do SNC pode-se realizar a retirada cirúrgica dos mesmos,
mas incorrendo muitas vezes em danos ao SNC. Esses tumores podem ser fatais, por
aparecerem em pessoas com idade mais avançada e estarem localizados em locais
de difícil acesso (Bleeker et al., 2012; Louis et al., 2016). Pensando nestes aspectos,
algumas pesquisas in vitro e in vivo vem empregando toxinas dos venenos de
serpentes para tentar diminuir os malefícios do tratamento, e essas vem apresentando
bons resultados sendo promissores agentes antitumorais (Calderon et al., 2014;
Sobrinho et al., 2016).
Do veneno da Víbora ceraste cerastes, foram isoladas duas toxinas FLA2 (CCPLA2-1 e CC-PLA2-2) que levaram a inibição da adesão celular do melanoma IGR39
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e de células de fibrossarcoma HT108, além de impedir a migração de células HT1080
(Zouari-Kessentini et al., 2009). Também foi mostrado que essas mesmas toxinas
impediram a angiogênese tanto in vitro quanto in vivo de células cancerígenas
(Kessentini-Zouari et al., 2010).
Um grupo de pesquisa, utilizando a toxina nigexina com ação FLA2 do veneno
da serpente Naja nigricollis em células FL epiteliais, células de neuroblastoma C-13T
e células HL60 de leucemia promielocítica, mostrou uma diminuição da viabilidade
celular e da proliferação celular descontrolada destas células. Foi observado também
que a atividade citotóxica desta toxina não está relacionada com a sua atividade
enzimática (Chwetzoff et al., 1989).
Com relação à viabilidade das células U138 e U251 sob tratamento com a βmicrustoxina, evidenciou-se uma diminuição da viabilidade para todas as
concentrações utilizadas em um período de 24h. A linhagem U251 apresentou
redução da viabilidade em torno de 50% para todas as concentrações usadas,
enquanto as células U138 tiveram redução da viabilidade em torno de 50% para a
maior concentração de toxina utilizada.
Nossos resultados sugerem que a β-micrustoxina possui um efeito citotóxico
relacionado à redução da viabilidade celular das linhagens tumorais de glioblastomas
U138 e U251. Esses resultados abrem a perspectiva de novos estudos visando
esclarecer os processos envolvidos neste efeito observado. Esses resultados
preliminares apontam para a possibilidade de investigação dessas toxinas FLA2 como
novos agentes terapêuticos antitumorais, em especial de glioblastomas.
Em síntese, com relação aos mecanismos de ação das FLA 2 este trabalho
demonstrou um avanço na compreensão dos efeitos em células que possuem
capacidade proliferativa, como no caso dos astrócitos. Estes, distintamente dos
neurônios, não foram um modelo extensamente estudado. Este trabalho mostrou a
ação de uma toxina FLA2 de veneno de Micrurus lemniscatus sobre a proliferação
celular, fases do ciclo celular e proteínas regulatórias em astrócitos. Demonstrou-se a
expressão do receptor para FLA2 em células do SNC, predominantemente em
astrócitos, mas também em neurônios hipocampais. Este trabalho contribuiu para o
entendimento das ações da FLA2 β-micrustoxina em astrócitos e neurônios por
mostrar o seu processo de internalização, dependente (neurônios) e não-dependente
(astrócitos) da atividade enzimática de FLA2. Avançou-se, ainda, na caracterização
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bioquímica da toxina com a identificação de vários peptídeos que a compõem e a
similaridade com uma toxina FLA2 do veneno de Micrurus lemniscatus lemniscatus.
Além disso, foi mostrada a ação citotóxica da β- micrustoxina em células tumorais de
glioblastomas, apontando para um possível uso terapêutico como agente antitumoral.
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6 CONCLUSÕES
- A β- micrustoxina levou à diminuição da viabilidade celular de astrócitos primários
em cultura, nas concentrações de 0,22 nM, 2,2 nM, 22 nM e 222 nM.
- Esta redução da viabilidade celular se deveu a uma redução da proliferação celular,
nas concentrações de 2,2 nM, 22 nM e 222 nM.
- A β-micrustoxina levou à redistribuição das fases do ciclo celular com a
predominância da fase G2/M, um ponto de checagem importante para a verificação
de problemas na síntese do DNA que ocorre na fase S, nas concentrações de 22 nM
e 222 nM.
- A β-micrustoxina ocasionou o aumento da expressão da proteína p53, fator de
transcrição que leva à síntese de proteínas regulatórias do ciclo celular e de morte
celular. É considerado um fator de decisão entre a via de senescência, reparo do DNA
e apoptose, nas concentrações de 2,2 nM, 22 nM.
- A β-micrustoxina ocasionou o aumento da expressão das proteínas p21 e p27,
importantes proteínas inibitórias da progressão do ciclo celular, nas concentrações de
2,2 nM, 22 nM.
- A β-micrustoxina não parece interferir com processos de morte celular, pois não
ocorreu a fragmentação do DNA, nas concentrações de 0,22 nM, 2,2 nM, 22 nM e 222
nM.

E não houve alteração do potencial da membrana mitocondrial, nas

concentrações de 2,2 nM, 22 nM.
- O TNF–α não interferiu com o processo de redução da proliferação celular induzido
pela micrustoxina. Mostrou-se, confirmando esse dado, que não houve liberação
desse gliotransmissor pela micrustoxina, nas concentrações de 2,2 nM, 22 nM.
- Mostrou-se a expressão do receptor de FLA2R em astrócitos e neurônios
hipocampais de ratos, com uma expressão mais intensa deste receptor em astrócitos,
e menor expressão em neurônios hipocampais e em tecido hipocampal fetal, nas
concentrações de 2,2 nM, 22 nM.
- A expressão proteica do receptor de FLA2R não pode ser demonstrada uma vez que
o anticorpo não se mostrou adequado para este fim.
- A β-micrustoxina internalizou em astrócitos e neurônios hipocampais, estando
presente no citoplasma dessas células após aproximadamente 10 min de incubação
com o conjugado 22 nM da β-micrustoxina / Alexa 488.
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- O processo de internalização da β-micrustoxina mostrou-se independente da
atividade de FLA2 em astrócitos, mas dependente do mesmo em neurônios, nas
concentrações de 2,2 nM, 22 nM.
- A β-micrustoxina foi hábil em reduzir a viabilidade de glioblastomas altamente
agressivos, as células das linhagens tumorais U138 e U251, nas concentrações de
0,22 nM, 2,2 nM, 22 nM e 222 nM.
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Figura 35. Conclusão dos resultados em esquema

Figura 36. Conclusão dos resultados em forma de esquema.
Fonte: Autoria própria.
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Anexo 1
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Anexo 1 A-J. Peptídeos quimotripticos identificados para a proteína DN112835_C3_g9_i1/m.9019.
(A) Espectro anotado e alinhado do íon m/z 446,71

2+

assim como a sua (B) tabela de íons e o

mapa de erros. (C) Espectro anotado e alinhado do íon m/z 637,31 2+ assim como a sua (D) tabela
de íons e o mapa de erros. (E) Espectro anotado e alinhado do íon m/z 826,44 1+ assim como a sua
(F) tabela de íons e o mapa de erros. (G) Espectro anotado e alinhado do íon m/z 945,42 2+ assim
como a sua (H) tabela de íons e o mapa de erros. (I) Espectro anotado e alinhado do íon m/z
1016,42 1+ assim como a sua (J) tabela de íons e o mapa de erros.
Fonte: Autoria própria.
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Anexo 2

Anexo 2 A-D. Peptideos trípticos identificados para a proteína DN112835_C3_g9_i1/m.9019. (A)
Espectro anotado e alinhado do íon m/z 812,46 1+ assim como a sua (B) tabela de íons e o mapa
de erros. (C) Espectro anotado e alinhado do íon m/z 569,24
íons e o mapa de erros.
Fonte: Autoria própria.

2+

assim como a sua (D) tabela de
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Anexo 3

Anexo 3 A-B. Peptideos trípticos identificados para a proteína LAA24104.1. (A) Espectro
anotado e alinhado do íon m/z 677,81 2+ assim como a sua (B) tabela de íons e o mapa de erros.
Fonte: Autoria própria.
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Anexo 4

Anexo 4. Lista dos peptídeos identificados para as proteínas DN112835_C3_g9_i1/m.9019 and LAA24104.1.
Enzima

Proteína

Organismo

19.83
28.40
23.61
43.40
37.77

Massa
molecular (Da)
891,4233
1.015,4287
1.888,8414
1.272,5775
825,4344

Razão massa
carga (m/z)
446,7125
1.016,4211
945,4262
637,3131
826,4419

2
1
2
2
1

erro
(ppm)
-14,40
-14,70
-1,90
26,80
-14,70

NLYQFK

15.75

811,4228

812,4644

1

42,30

K.NMIQC(+57.02)*TNTR

32.15

1.136,5067

569,2442

2

-28,90

K.TC(+57.02)*TEENSWTAR

44.81

1.353,5619

677,8156

2

40,50

Pepídeo

M.IQC(+57.02)*TNTR
R.SWLDFADY
M. lemniscatus
Quimotripsina DN112835_C3_g9_i1/m.9019
M.IQC(+57.02)*TNTRSWLDFADY
lemniscatus
N.TRSWLDFADY
Y.DEAKKVH

DN112835_C3_g9_i1/m.9019

M. lemniscatus
lemniscatus

LAA24104.1

M. lemniscatus
carvalhoi

Tripsina

* Carbamidometilação
Fonte: Autoria própria.
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