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“Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes.”
Isaac Newton

RESUMO
Neves, Camila Lima. Efeito da crotoxina sobre a reprogramação fenotípica dos
macrófagos estimulados pelo microambiente tumoral. 75 f. Dissertação (Ciências Toxinologia). Instituto Butantan, São Paulo, 2018.
Diferentes estudos demonstraram que a Crotoxina (CTX), toxina majoritária do veneno
de serpente Crotalus durissus terrificus apresenta efeito antitumoral, tanto em modelos
experimentais como em ensaios clínicos. Nosso grupo vem demonstrando que a
atividade antitumoral da toxina também está associada às ações moduladoras da CTX
sobre a atividade secretória de mediadores inflamatórios (citocinas, espécies reativas
intermediárias do oxigênio e do nitrogênio e lipoxinas) e sobre o metabolismo energético
(vias glicolítica e glutaminolítica) de macrófagos. Apesar dessas evidências, não foi
demonstrado até o momento se as alterações metabólicas induzidas pela CTX
estabelecem um perfil fenotípico dos macrófagos residentes e se influenciam a
reprogramação de macrófagos induzida pelo microambiente tumoral. Portanto, o
presente estudo investigou o efeito da CTX sobre a reprogramação fenotípica de
macrófagos no microambiente tumoral. Camundongos Balb/c receberam a
administração de diferentes concentrações CTX (0,9 ou 5 µg/animal, via subcutânea, em
salina estéril), no 1º, 6º ou 1º e 6º dias da inoculação de células tumorais (1x107/0,5 mL,
i.p) de Tumor Ascítico de Ehrlich (TAE). Após 6 ou 13 dias da indução do TAE, foram
analisados: a) imunofenotipagem dos macrófagos; b) volume total do líquido ascítico;
contagem total e diferencial de células (tumorais e leucócitos) presentes no líquido
ascítico; determinação da produção de óxido nítrico (NO) e secreção das citocinas IL-1β,
IL-10 e liberação de TNF-. Os parâmetros funcionais e fenotípicos também foram
estabelecidos em macrófagos obtidos da cavidade peritoneal de animais saudáveis,
para avaliar a ação per se da toxina. As diferentes doses de CTX, administrada no 1º
dia, modularam o fenótipo dos macrófagos (M1), acompanhado pelo aumento da
produção de NO. Em animais saudáveis, o perfil fenotípico dos macrófagos foi
dependente da dose administrada (0,9 µg/animal: M1 e 5 µg/animal: M2), acompanhado
pelo aumento da produção de NO, quando administrada a dose de 0,9 µg/animal.
Quando os parâmetros foram avaliados no 6º dia após o tratamento concomitante à
indução da TAE, houve diminuição significativa do volume ascítico, acompanhado pela
diminuição de células tumorais e inibição da produção de IL-10. Em animais saudáveis,
ambas as doses induziram aumento de leucócitos na cavidade peritoneal. Quando os
animais foram tratados com CTX (particularmente na dose de 0,9 µg/animal) no 6º dia
da indução da TAE, observou-se novamente diminuição do número de células tumorais
e inibição da liberação de TNF-. Ainda, o tratamento com a CTX induziu aumento do
número de leucócitos na cavidade peritoneal de animais saudáveis. Em outro protocolo
de tratamento, onde os animais foram tratados com duas doses, administradas no 1º e
no 6º dia da indução da TAE, observou-se novamente a diminuição do volume ascítico,
acompanhado por significativo aumento da liberação de TNF-. Portanto, os dados
obtidos no presente estudo indicam que a CTX interfere com a reprogramação
fenotípica de macrófagos, bem como com o estado secretório dessas células,
influenciando eventos envolvidos com a progressão tumoral.
Palavras-chave: Crotoxina. Macrófagos. Reprogramação. Microambiente tumoral. Efeito
Imunomodulador

ABSTRACT
Neves, Camila Lima. Crotoxin effect on the phenotypic reprogramming of tumor
microenvironment-stimulated macrophages. 75 p. Master thesis (Science Toxinology). Butantan Institute, Sao Paulo, 2018.
Several studies have shown that Crotoxin (CTX), the major toxin of the Crotalus
durissus terrificus snake venom, has an antitumor effect both in experimental models
and in clinical trials. Our group has been demonstrating that the antitumor activity of
the toxin is also associated with the CTX modulatory actions on the secretory activity
of inflammatory mediators (cytokines, reactive oxygen and nitrogen species) and on
the energetic metabolism (glycolytic and glutaminolytic pathways) of macrophages.
Despite this evidence, it has not been demonstrated to date whether the metabolic
alterations induced by CTX establish a phenotypic profile of the resident
macrophages and influence the reprogramming of macrophages induced by the
tumor microenvironment. Therefore, the present study investigated the effect of CTX
on the phenotypic reprogramming of macrophages in the tumor microenvironment.
Balb/c mice received administration of different CTX concentrations (0.9 or 5
μg/animal subcutaneously in sterile saline) at the 1st, 6th or 1st and 6th day of
inoculation of tumor cells (1x107/0.5 mL, injected intraperitoneally) of Ehrlich Ascitic
Tumor (EAT). After 6 or 13 days of EAT induction, we analyzed: a)
immunophenotyping of macrophages; b) total volume of ascitic fluid; total and
differential count of cells (tumor and leukocytes) in the ascitic fluid; determination of
nitric oxide (NO) production and secretion of cytokines IL-1β, IL-10 and release of
TNF-. Functional and phenotypic parameters were also established in macrophages
obtained from the peritoneal cavity of healthy animals to evaluate the action per se of
the toxin. The different doses of CTX, administered on day 1, modulated the
macrophages phenotype (M1), accompanied by increased NO production. In healthy
animals, the phenotypic profile of macrophages was dependent on the administered
dose (0.9 μg/animal: M1 and 5 μg/animal: M2), accompanied by increased NO
production when administered at a dose of 0.9 μg/animal. When the parameters were
evaluated on the 6th day after the treatment concomitant to the induction of EAT,
there was a significant decrease in ascitic volume, accompanied by the decrease of
tumor cells and inhibition of IL-10 production. In healthy animals, both doses induced
increased leukocytes in the peritoneal cavity. When the animals were treated with
CTX (particularly at the dose of 0.9 μg/animal), on the 6th day of EAT induction, a
decrease in the number of tumor cells and inhibition of TNF-α release was again
observed. In addition, treatment with CTX induced an increase in the number of
leukocytes in the peritoneal cavity of healthy animals. In another treatment protocol,
where the animals were treated with two doses given on the 1st and 6th days of EAT
induction, the ascitic volume decreased again, accompanied by a significant increase
in TNF-α release. Therefore, the data obtained in the present study indicate that CTX
interferes with the phenotypic reprogramming of macrophages, as well as with the
secretory state of these cells, influencing events involved with tumor progression.
Keywords: Crotoxin. Macrophages.
Immunomodulatory effect.

Reprogramming.

Tumor

microenvironment.
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1. INTRODUÇÃO

Os venenos animais contêm grande variedade de toxinas, em sua maioria
peptídeos e proteínas, que são utilizadas para a captura de presas e como defesa.
Ainda, são constituídos por misturas complexas de substâncias inorgânicas e
orgânicas. Os constituintes inorgânicos incluem cálcio, ferro, potássio, magnésio,
manganês, sódio, fósforo, cobre e zinco (FRIEDERICH; TU, 1971). Os componentes
orgânicos são representados principalmente por proteínas com propriedades
enzimáticas, peptídeos biologicamente ativos e algumas moléculas não-proteicas
que agem isolada ou sinergisticamente, interferindo em mecanismos fisiológicos,
celulares e moleculares específicos. Alguns destes componentes do veneno
possuem vários efeitos tóxicos, sendo assim denominados toxinas, e estas são
responsáveis por diversos efeitos biológicos, como distúrbios na coagulação
sanguínea,
neurotóxicos,

hemólise,
necrose

hemorragia
tecidual,

local

entre

e

sistêmica,

outros

hipertensão,

(IWANAGA;

SUZUKI,

efeitos
1979;

MARKLAND, 1998; WALTER; BILDEN; GIBLY, 1999; TANEN et al., 2001).
Apesar da sua toxicidade, proteínas obtidas de veneno de serpentes são
amplamente estudadas em diferentes áreas das Ciências da Vida. Interações diretas
destes compostos com diferentes tipos celulares envolvem diversos mecanismos
que resultam em ativação ou bloqueio de diversas funções fisiológicas celulares.
Diversos trabalhos da literatura têm demonstrado a importância de compostos
derivados de venenos de serpentes para o tratamento de diferentes doenças,
particularmente sobre o desenvolvimento do câncer (CHAISAKUL et al., 2016). Isto
se deve ao fato de milhões de anos de evolução terem conferido a estas substâncias
duas características importantes: especificidade e seletividade a seus alvos
celulares e moleculares (canais iônicos, receptores, enzimas, membranas celulares
ou vias metabólicas) (BAILEY; WILCE, 2001; LEWIS; GARCIA, 2003; CURY;
PICOLO, 2006; CHAISAKUL et al., 2016).
Em particular, estudos experimentais têm mostrado que a Crotoxina (CTX),
principal toxina do veneno de Crotalus durissus terrificus (VCdt) modula vias de
sinalização, função e metabolismo de macrófagos, tanto em ensaios in vivo, quanto
em ensaios in vitro, modulando de maneira importante os eventos envolvidos com a
progressão tumoral (FAIAD et al., 2011; COSTA et al., 2013; KATO, 2014;
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BRIGATTE et al., 2016).

1.1. Veneno de Crotalus durissus terrificus e suas toxinas isoladas

O gênero Crotalus inclui as serpentes popularmente conhecidas como
cascavéis, causadoras de aproximadamente 8% dos acidentes ofídicos no Brasil
(SINAN, 2014). As manifestações clínicas do envenenamento por serpentes
Crotalus

durissus

terrificus

são

decorrentes

particularmente,

da

atividade

neurotóxica do veneno e são caracterizadas pelo aparecimento do chamado “facies
miastênico” ou “facies neurotóxico”, onde se observam ptose palpebral, diplopia,
flacidez da musculatura facial e paralisia dos nervos cranianos (ROSENFELD,
1971). Além disso, em decorrência desta atividade neurotóxica, é observada
também insuficiência respiratória (ROSENFELD, 1971; AMARAL; MAGALHAES; DE
REZENDE, 1991). Além desta atividade, o veneno destas serpentes possui
atividades miotóxica e coagulante (NAHAS; DENSON; MACFARLANE, 1964;
ROSENFELD, 1971; AZEVEDO-MARQUES et al., 1985; CUPO; AZEVEDOMARQUES; HERING, 1988), induzindo o quadro de rabdomiólise generalizada e
incoagulabilidade sanguínea (AZEVEDO-MARQUES; HERING; CUPO, 1987;
SANO-MARTINS et al., 2001).
Apesar destes efeitos sistêmicos importantes, não são observados, nestes
envenenamentos, sinais inflamatórios significativos no local da picada (BRAZIL,
1934; AMORIM e colab., 1951) e são relatados ainda, ausência de dor ou dor de
pequena intensidade, seguida de parestesia local (ROSENFELD, 1971). Como
citado acima, além de não causar dor, (BRAZIL, 1934, 1950) evidenciou que este
veneno é capaz de causar analgesia em humanos, sendo utilizado no início do
século passado, para tratamento de algias de origem neoplásica.
As principais toxinas presentes no VCdt (veneno de Crotalus durissus
terrificus) incluem a crotoxina, crotamina, convulxina e giroxina. A elevada toxicidade
do veneno é atribuída à crotoxina, seu principal componente tóxico (BRAZIL, 1972),
contribuindo com cerca de 80% da letalidade induzida pelo veneno total.
A crotoxina (CTX) foi isolada por Slotta e Fraenkel-Conrat, em 1938
(SLOTTA; FRAENKEL-CONRAT, 1938), e sua estrutura foi descrita por FraenkelConrat e Singer (1956), sendo uma β-neurotoxina heterodimérica, formada pela
associação não-covalente de duas diferentes subunidades: a crotapotina (CA) e a
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fosfolipase A2 (FLA2 - CB) (Figura 1). O peso molecular desta toxina é de 24 a 26
kDa, ponto isoelétrico de 4,7 e exibe atividades fosfolipásica, neurotóxica (bloqueio
da

transmissão

neuromuscular)

e

miotóxica

(BRAZIL,

1972;

GOPALAKRISHNAKONE et al., 1984; STOCKER, 1990; SAMPAIO et al., 2010).

Figura 1 - Estrutura de cristal do complexo heterodimérico não-covalente da Crotoxina isolada
do veneno de Crotalus durissus terrificus (isoforma CA2CBb). Diagrama mostra a
estrutura global do complexo CA2CBb. A subunidade CBb básica (azul) é mostrada na
orientação frente-face canônica do grupo estruturas IIA PLA2. As cadeias polipeptídicas
ligadas por dissulfeto α, β e γ da subunidade ácida CA 2 são mostradas em laranja, verde e
vermelho, respectivamente. A cristalografia mostra uma estrutura de suporte único da
associação de suas subunidades. As duas principais hélices da subunidade CA 2 do
complexo Crotoxina apresentam giro de 180° em relação ao eixo principal e canônica
orientação face-frontal da subunidade CB (FAURE; XU; SAUL, 2011).

A subunidade CA (crotapotina) apresenta peso molecular de 8,9 kDa, com
ponto isoelétrico de 3,4, características ácidas, sendo desprovida de atividade
enzimática e tóxica. Sua função não está totalmente evidenciada, porém é aceito
que CA pode agir como uma molécula carreadora potencializando a atividade letal
de CB, porém sua atividade enzimática diminui dentro do complexo CTX (BON et al.,
1989; CHOUMET et al., 1996).
A subunidade CB ou FLA2 apresenta cerca de 14 kDa, ponto isoelétrico 9,7
(AIRD et al., 1990). Para a subunidade CB são atribuídas as atividades
fosfolipásicas encontradas no veneno crotálico ou na fração CTX. Esta fração possui
maior atividade enzimática que o complexo CTX, porém com menor toxicidade, uma
vez que maiores doses de CB, comparada com CTX ou veneno, são necessárias
para bloquear a transmissão muscular (CHOUMET et al., 1996).
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Ainda, é possível encontrar no veneno de Crotalus durissus terrificus 16
diferentes isoformas de CTX, sendo quatro isoformas da subunidade CA (CA 1, CA2,
CA3 e CA4) e quatro isoformas da subunidade CB (CBa2, CBb, CBc e CBd). Essas
isoformas de CA e CB podem combinar-se aleatoriamente, originando complexos
com propriedades farmacológicas e biológicas distintas (FAURE; XU; SAUL, 2011).

1.3. Efeitos antitumoral e imunomodulador da CTX

Vários estudos experimentais têm demonstrado que a CTX apresenta ações
antitumoral, antiviral, anti-inflamatória e imunomoduladora (SAMPAIO et al., 2010;
LIMA et al., 2012; ALMEIDA et al., 2015; BRIGATTE et al., 2016).
Em relação aos efeitos sobre o sistema imune, foi evidenciado que a CTX
apresenta efeito supressor sobre a resposta imunológica humoral (CARDOSO;
MOTA, 1997; CARDOSO et al., 2001; ZAMBELLI et al., 2008).
Em relação à resposta inflamatória, Nunes et al. (2010) mostraram a ação
inibitória de longa duração da CTX sobre os componentes vascular e celular da
resposta inflamatória, induzida pela carragenina, sendo mais efetiva quando
comparado a anti-inflamatórios clássicos, caracterizando assim, o efeito antiinflamatório sugerido para o veneno total (NUNES et al., 2007). A ação antiinflamatória da CTX está associada à diminuição da expressão de moléculas de
adesão, citocinas pró-inflamatórias e aumento da IL-10 (Interleucina-10) e da
secreção de lipoxina A4 (LXA4) e 15-Epi-LXA4, com importante envolvimento de
receptores para peptídeo formil sobre a migração de leucócitos (CARDOSO et al.,
2001; NUNES et al., 2010). Ainda, esta toxina inibe a capacidade de fagocitose tanto
de neutrófilos (LIMA et al., 2012), como macrófagos (SAMPAIO et al., 2003), por
inibir drasticamente a fosforilação de tirosina-quinase e a expressão das proteínas
GTPases, em ambas as células, interferindo assim, com a eficiência do
citoesqueleto na captação das partículas a serem fagocitadas (SAMPAIO et al.,
2006; LIMA et al., 2012). Em relação aos macrófagos, foi demonstrado dualismo na
ação desta toxina, uma vez que foi observada tanto inibição de alguns parâmetros
funcionais, como espraiamento e fagocitose (SAMPAIO et al., 2003), quanto
estimulação do “burst” respiratório (geração de peróxido de oxigênio - H2O2), da
geração de óxido nítrico (NO) e do metabolismo de glicose e glutamina destas
células (FAIAD et al., 2011). O incremento deste metabolismo foi demonstrado por
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meio da determinação da influência da CTX sobre a atividade máxima de enzimaschave do metabolismo de glicose e glutamina (hexoquinase, glicose-6-fosfato
desidrogenase, citrato sintase e glutaminase dependente de fosfato) e da oxidação
destes substratos. Essa ação estimulatória é de longa duração, sendo observada
por até 14 dias após a administração de uma única dose de CTX (FAIAD et al.,
2011).
O potencial antitumoral da CTX foi bem demonstrado em diferentes estudos
experimentais in vivo e in vitro (SAMPAIO et al., 2010), bem como em estudos
clínicos (CURA et al., 2002; REID, 2013). Estudos realizados em nosso laboratório
demonstraram a importância da atividade imunomoduladora da CTX sobre
macrófagos para a progressão tumoral. Nestes estudos, foi demonstrado que a
administração subcutânea da CTX no 5º dia de desenvolvimento do tumor de Walker
256 no flanco de ratos mantem a capacidade secretora de mediadores próinflamatórios por macrófagos, tais como, NO, H2O2 e citocinas, e tornando-as
funcionalmente semelhantes aos macrófagos M1 (inflamatórios), diferentemente ao
observado no rato portador de tumor não tratado com a toxina. As alterações
metabólicas induzidas pela CTX foram acompanhadas novamente do incremento da
atividade máxima de enzimas-chave do metabolismo de glicose (hexoquinase,
glicose-6-fosfato desidrogenase e citrato sintase) de longa duração, observadas 14
dias após a administração de uma única dose da toxina, acompanhadas de
significativa inibição do crescimento do tumor (FAIAD, 2012). Em continuidade, em
ensaios in vitro utilizando macrófagos tratados com CTX e co-cultivados na presença
das células tumorais da linhagem LLC WRC 256 (Tumor de Walker 256), foi
observado aumento da produção de H2O2 e NO, e da secreção de IL-1β por
macrófagos e de LXA4 e análogo mais estável 15-epi-LXA4, levando ao decréscimo
da proliferação das células tumorais, envolvendo a participação de receptores para
peptídeo formil (FPRs, do inglês: formyl peptide receptors) (COSTA et al., 2013).
Ainda, demonstrou-se que a ação inibitória da CTX sobre o desenvolvimento
do tumor, induzido pela administração intraplantar de células do carcinoma de
Walker 256 em ratos, é acompanhada por importante diminuição da formação e
espessura de neovasos acompanhada pelo aumento endógeno dos mediadores
lipídicos LXA4 e 15-Epi-LXA4 secretados principalmente por monócitos e macrófagos
(BRIGATTE et al., 2016). Adicionalmente, foi demonstrado que o efeito da CTX
sobre a atividade secretora de macrófagos de ratos e diferenciados a partir da
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linhagem humana THP-1 (monócitos humanos) leva à inibição dos eventos
envolvidos na angiogênese, tais como, proliferação, adesão e migração de células
endoteliais, em particular, inibindo fatores pró-angiogênicos (PIMENTA, 2015).
Portanto, a atividade imunomoduladora da CTX participa de forma importante da
ação antitumoral demonstrada para essa toxina.

1.4. Características gerais do macrófago

O macrófago foi descrito por Metchnikoff no final do século passado, como
uma célula com capacidade fagocitária. Somente a partir dos estudos de
MACKANESS (1970), no início dos anos 70, passou-se a estudar sua atividade
secretora. Inicialmente classificado como pertencente ao sistema reticulo-endotelial
(ASCHOFF, 1924), o macrófago foi, posteriormente, incorporado ao sistema
mononuclear fagocitário (VAN FURTH et al., 1972). O macrófago caracteriza-se por
ser uma célula grande, medindo entre 25-50 µm de diâmetro, núcleo irregular e
excentricamente posicionado, com um ou dois nucléolos e cromatina dispersa. Esta
célula apresenta complexo de Golgi bem desenvolvido, em posição justanuclear,
número variável de vesículas de endocitose e grande número de mitocôndrias. A
superfície da membrana apresenta-se irregular, com microvilos; o citoesqueleto é
bem desenvolvido, rodeando o núcleo e estendendo-se até a periferia da célula
(ZHANG et al., 1989; AUGER; ROSS, 1992).
Ontogeneticamente, o macrófago tecido-residente deriva do saco vitelínico
(MOORE; METCALF, 1970), a partir de dois precursores distintos durante o
desenvolvimento embrionário: 1) Macrófagos primitivos, inicialmente gerados no
saco vitelino, a partir de progenitores eritro-mieloide (EMPs, do inglês: erythromyeloid progenitors,), independentemente do fator de transcrição c-Myb (do inglês,
myeloblastosis oncogene) e sem as fases monocíticas intermediárias, sendo os
primeiros a dar origem a microglia. Em uma fase mais tardia, 2) Monócitos fetais,
gerados a partir de c-Myb + EMPs que inicialmente semeam o fígado fetal, em
seguida, dão origem a maioria dos outros macrófagos maduros. Deste modo, estes
precursores embrionários independentes de células hematopoiéticas, dão origem a
populações de macrófagos de auto-renovação duradoura (HOEFFEL; GINHOUX,
2015). Em adulto, e em resposta ao estímulo inflamatório, macrófagos são derivados
de monócitos da medula óssea (VAN FURTH, 1989), a partir da célula precursora
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para macrófagos e neutrófilos, (GMP, do inglês granulocyte-macrophage progenitor)
(METCALF, 1971), assim chamada devido a sua capacidade de originar, em meio
semi-sólido, colônias de monócitos e neutrófilos. A primeira célula da linhagem
macrofágica na medula óssea é o monoblasto, ainda pouco diferenciado e cuja
divisão dá origem aos pró-monócitos que, ao contrário do seu precursor, já
apresentam capacidade de pinocitose e expressam receptores característicos de
macrófagos aos quais darão origem (VAN FURTH; DIESSELHOFF-DEN DULK,
1970; VAN FURTH et al., 1980).
Os macrófagos têm grande atividade secretora, que inclui mais de cem
substâncias biologicamente ativas, tais como, enzimas, proteínas plasmáticas,
hormônios, substâncias que regulam a função e crescimento de outras células
(TAKEMURA; WERB, 1984; NATHAN, 1987; RAPPOLEE; WERB, 1988). A
secreção dessas substâncias determina a multifuncionalidade dos macrófagos e a
sua participação em diversos processos fisiológicos e fisiopatológicos, entre esses: a
hematopoiese, hemostasia, inflamação, resposta imune, cicatrização e controle do
desenvolvimento tumoral.

1.4. Macrófagos e progressão tumoral

Estudos experimentais recentes vêm demonstrando a importância dos
macrófagos, tanto na gênese tumoral, como nos diversos eventos-chave da
metástase de tumores (BISWAS; SICA; LEWIS, 2008).
Macrófagos encontrados nos sítios da inflamação crônica liberam diferentes
substâncias, o que poderia, cronicamente, predispor o crescimento tumoral
(BALKWILL;

CHARLES;

MANTOVANI,

2005).

Estas

células

podem

ser

fenotipicamente, polarizadas em dois estágios distintos: o macrófago M1 (ou
ativados classicamente) e o macrófago M2 (ou ativados alternativamente)
(MANTOVANI et al., 2002, 2004; GORDON; TAYLOR, 2005).
O fenótipo M1 é caracterizado pela liberação de citocinas inflamatórias, tais
como IL-1, IL-6 e TNF-α (do inglês: Tumor Necrosis Factor-alpha), reativos
intermediários do nitrogênio (RNI) e dos reativos intermediários do oxigênio (ROI).
No contexto tumoral, os macrófagos M1 inibem o crescimento do tumor, erradicando
as células tumorais e estimulando a resposta imune. Por outro lado, os macrófagos
M2 são encontrados quando o tumor está estabelecido, ou seja, quando atinge o
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tamanho de 1 cm3 e a angiogênese torna-se necessária para sua manutenção
(DVORAK, 1986). Neste contexto, os macrófagos M2 contribuem para a progressão
do tumor por produzir mediadores pró-angiogênicos e mediadores anti-inflamatórios,
além de proteases e fatores de crescimento (MANTOVANI et al., 2002, 2004;
GORDON, 2003; POLLARD, 2004; LAMAGNA, 2006; SICA et al., 2008). Ainda,
expressam baixos níveis das citocinas inflamatórias e perdem a capacidade de
liberação e de produção de ROI e RNI, importantes para ação tumoricida. Entre os
reativos do nitrogênio, o óxido nítrico é a principal molécula, e este reativo interage
com proteínas e ácidos ribonucleicos, inibindo a proliferação das células tumorais.
No sítio tumoral os macrófagos, denominados Macrófagos Associados ao
Tumor (TAM, do inglês: Tumor-Associated Macrophages), influenciam aspectos
fundamentais da biologia tumoral: produzem moléculas que afetam diretamente o
crescimento, motilidade e invasão de células tumorais, intensifica a neoangiogênese,
regula as respostas inflamatória e imune adaptativa e catalisa mudanças estruturais
importantes da matriz extracelular (MEC) (MANTOVANI et al., 2006; SOLINAS et al.,
2010; ALLAVENA; MANTOVANI, 2012). No que tange a MEC, suas proteínas
constituintes são continuamente produzidas e degradadas por muitos tipos celulares,
tais como as tumorais, endoteliais e as estromais, sendo os TAMs os maiores
reguladores, levando à presença acentuada de componentes de matriz que não são
normalmente encontrados (SOLINAS et al., 2010). Portanto, os TAMs apresentam
características muito próximas às apresentadas pelos macrófagos de fenótipo M2
(SICA et al., 2006).
Experimentalmente, a migração e infiltração de monócitos à massa tumoral
parecem ser especificamente reguladas por fatores originados do tumor, tais como,
substâncias quimioatratantes (MANTOVANI et al., 1992) e proteínas da matriz
extracelular, as quais podem atrair e ativar macrófagos diretamente (ALLEVA;
BURGER; ELGERT, 1994). Estes, por sua vez produzem TNF-α e NO que
amplificam a migração de macrófagos para o sítio tumoral (ALLEVA; BURGER;
ELGERT, 1994). Células peritoneais obtidas de animais portadores de tumor
(fibrossarcoma) apresentam alta produção de superóxido e aumento na produção de
NO, na fase de rejeição tumoral (ALLEVA; BURGER; ELGERT, 1994; BHAUMIK;
KHAR, 1998). Durante o desenvolvimento de tumores ascíticos é encontrada grande
quantidade de macrófagos de fenótipo M2, levando a uma importante supressão do
sistema imunológico e aumento da proliferação das células tumorais (TAKAISHI et
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al., 2010). Posteriormente, demonstrou-se que monócitos presentes na medula
óssea de animais portadores de tumor já estão polarizados em M1 e M2, de acordo
com a fase de desenvolvimento tumoral (REDENTE et al., 2010). Essas
características associam o fenótipo M2 ao desenvolvimento de tumores, portanto, a
reprogramação de macrófagos associados a tumores (de M2 para M1) é
considerada uma importante possibilidade imunoterapêutica para o controle da
progressão tumoral (NA et al., 2013; KONO et al., 2014). A Figura 2 mostra uma
representação esquemática da participação dos TAMs na progressão tumoral
(MANTOVANI et al., 2017).
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Uma representação esquemática do envolvimento dos macrófagos associados ao
tumor (TAMs) na progressão do tumor. (a) Monócitos e células supressoras derivadas
da linhagem mielóide macrofágica (M-MDSCs) na circulação podem ser recrutados para
o tumor em resposta a diversos quimioatratantes, incluindo citocinas (como CSF-1,
VEGF, e IL-34), quimiocinas (por exemplo, CCL2 e CCL5), e componentes do
complemento (C5a). Os monócitos infiltrantes do tumor diferenciam-se em TAMs. Em
alguns tumores, a proliferação in situ pode ocorrer, e os macrófagos locais de origem
embrionária residentes nos tecidos podem contribuir para a população do TAM. (b)
Sinais no microambiente tumoral desviam a função dos TAMs. As vias e moléculas que
influenciam a polarização do TAM variam entre diferentes tumores, e incluem: IL-4 e IL13 derivadas das células T helper tipo 2 (Th2), eosinófilos e basófilos; citocinas,
quimiocinas, metabólitos, e outros fatores liberados pelas células tumorais; anticorpos
secretados por células B (Ab) e complexos imunes (IC); fatores derivados da célula
estromal (como, IL-1 e linfotoxinas (LF). (c) Os TAMs afetam praticamente todos os
aspectos da biologia tumoral, incluindo: angiogênese; transição epitélio-mesênquimal;
invasão e metástase; proliferação celular e instabilidade genética (MANTOVANI et al.,
2017).

A plasticidade dos macrófagos é uma característica fundamental para a
defesa imune, uma vez que favorece a rápida e adequada mudança do fenótipo
funcional em resposta a patógeno ou ao microambiente. Portanto, distúrbios nos
mecanismos envolvidos com a plasticidade dessas células poderiam comprometer o
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sistema imune, levando ao desenvolvimento de diversas doenças, tais como, asma,
aterosclerose e o câncer. Adicionalmente, SICA et al., (2008) demonstraram que
TAMs podem apresentar função dual, uma vez que desempenham atividades que
podem prevenir o estabelecimento e o espraiamento de células tumorais e,
simultaneamente, podem estimular funções que favorecem o crescimento e
disseminação tumoral.
Neste sentido, MALYSHEV e MALYSHEV (2015) levaram à discussão o
tradicional conceito de plasticidade de fenótipo de macrófagos, uma vez que dados
obtidos sobre a atividade funcional e secretória dessas células nem sempre se
encaixam em conceitos existentes sobre seu estado de polarização. Ocorre que,
dependendo do microambiente, macrófagos podem reprogramar o seu fenótipo para
o pró-inflamatório/M1 ou para o fenótipo anti-inflamatório/M2. Essa reprogramação
de fenótipo foi observada recentemente em doenças pulmonares (LYAMINA;
MALYSHEV, 2014; MALYSHEV; LYAMINA, 2014) e envolve mudanças bem
coordenadas em atividades de sinalização e de mecanismos pós-translacionais
(MALYSHEV; MALYSHEV, 2015). Baseados nestes fatos, uma hipótese levantada
por esses autores seria a existência de um novo fenótipo para os macrófagos: o M3,
um macrófago com dinâmica capacidade de mudança de M1 para M2 e vice-versa,
por meio de um processo contínuo e gradual. Portanto, o termo Reprogramação
seria mais adequado para descrever o fenótipo das células encontradas nestas
condições fisiopatológicas, enquanto que os termos Polarização e Fenótipo
Alternativo seriam adequados para discriminar fenótipos puros (apenas células M1
ou apenas células M2).
Nos últimos anos, diversos estudos enfatizaram a estreita ligação entre o
estado metabólico (particularmente, a ativação da via glicolítica) e o fenótipo dos
macrófagos (GALVÁN-PEÑA; O’NEILL, 2014; O’NEILL; KISHTON; RATHMELL,
2016; CURI et al., 2017). Esses estudos evidenciam o metabolismo energético como
um aspecto-chave da polarização dos macrófagos por fomentar a rápida
reprogramação funcional em resposta aos estímulos do microambiente. Ainda, a
reprogramação de macrófagos leva a mudanças não apenas da capacidade
funcional da própria célula, como também da capacidade funcional de outras células
do sistema imune (GHESQUIÈRE et al., 2014). Portanto, a compreensão dos
mecanismos envolvidos na reprogramação dos macrófagos, bem como a
interferência sobre a transição entre os fenótipos poderia auxiliar na seleção de
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novos alvos terapêuticos para a correção da imunidade comprometida em diferentes
sistemas.

1.5. Modelo de Tumor Ascítico de Ehrlich (TAE)

O modelo de Tumor Ascítico de Ehrlich foi estabelecido em 1905, a partir do
transplante de células de carcinoma mamário de camundongo fêmea, desenvolvido
espontaneamente no subcutâneo, para a cavidade peritoneal (OSTROVSKAIA et al.,
1966). O crescimento deste carcinoma é dividido em 3 períodos: 1º período (1-5 dias
após a injeção intraperitoneal das células de tumor de Ehrlich), denominada fase lag;
2º período (6-10 dias), denominada fase log e 3º período (11-15 dias), denominado
período terminal, fase que é observada a morte do portador do tumor
(OSTROVSKAIA et al., 1966). A fase lag tem como característica a baixa variação
do número de células, por não haver proliferação imediata, dada a pouca ou
ausência de divisão celular. Nesta fase, há produção de proteínas estruturais e de
enzimas, como a DNA polimerase e um aumento na síntese de DNA. Na fase log,
ocorre o crescimento logarítmico com máximo crescimento. Nesta fase, há maior
viabilidade e atividade metabólica, e, portanto, período ideal para experimentação e
estudo. Já, o período terminal é caracterizado por grande formação de células
acompanhadas pela redução da velocidade de crescimento.
Este modelo ascítico é amplamente utilizado por reproduzir diversos aspectos
de diferentes malignidades que levam ao acúmulo de líquido ascítico na cavidade
abdominal, tais como tumores de ovário, gástricos, colorretais e pancreatite (SAIF;
SIDDIQUI; SOHAIL, 2009; AHMED; STENVERS, 2013; CAVAZZONI et al., 2013).
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2. JUSTIFICATIVA

Em conjunto, dados da literatura têm demonstrado que a CTX apresenta
efeito antitumoral, acompanhado por suas ações moduladoras sobre a atividade
secretória de mediadores inflamatórios e sobre o metabolismo energético de
macrófagos, quando administrada, em uma única dose, antes ou após a instalação
do tumor. Ainda, macrófagos tratados previamente com esta toxina, quando cocultivados com células tumorais apresentam grande capacidade secretora de
citocinas inflamatórias e reativos de oxigênio e do nitrogênio, levando à diminuição
da proliferação tumoral. A secreção desses diferentes mediadores é fundamental no
controle de progressão tumoral e esses estão diretamente relacionados ao grau de
plasticidade de macrófagos, ou seja, a rapidez e a adequação do fenótipo funcional
das células em resposta ao microambiente. Apesar dessas evidencias, não foi
demonstrado até o momento se as alterações metabólicas induzidas pela CTX
estabelecem um perfil fenotípico dos macrófagos residentes e se influenciam a
reprogramação de macrófagos induzida pelo microambiente tumoral.
Portanto, esta toxina pode ser uma importante ferramenta para interferir com
a reprogramação e com a transição entre os fenótipos, o que pode favorecer a
seleção de novos alvos terapêuticos para a correção da imunidade comprometida
em diferentes sistemas.
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OBJETIVO

O objetivo deste trabalho foi avaliar a ação da CTX sobre o perfil fenotípico de
macrófagos residentes e sobre a reprogramação de macrófagos induzida pelo
microambiente tumoral, durante as diferentes fases da progressão do tumor.

Para tanto, o trabalho propôs a seguinte estratégia experimental:


Caracterizar o perfil funcional e fenotípico dos macrófagos residentes obtidos
da cavidade peritoneal dos camundongos, após 6 e 13 dias, ou após 7 dias
da administração subcutânea de diferentes concentrações de CTX, avaliando:
a) Imunofenotipagem dos macrófagos;
b) Quantificação da produção de NO e secreção das citocinas IL-1β, IL-10, e
liberação de TNF-α no sobrenadante do lavado peritoneal.

 Avaliar o perfil funcional e fenotípico dos macrófagos obtidos da ascite
peritoneal induzida por células do Tumor Ascítico de Ehrlich, após 6 e 13 dias
do tratamento com as diferentes concentrações da CTX administrada por via
subcutânea, concomitante à indução intraperitoneal do TAE, ou após 7 dias
do tratamento da CTX, administrada no 6º dia de indução da TAE ou
administrada em dois momentos, no 1º e 6º dia de indução do TAE,
avaliando:
a) Imunofenotipagem dos macrófagos obtidos do líquido ascítico;
b) Volume ascítico e celularidade,
b) Quantificação da produção de NO e secreção das citocinas IL-1β, IL-10 e
liberação de TNF-α do liquido ascítico.
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4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1. Crotoxina (CTX)

A CTX foi purificada a partir do veneno da serpente Crotalus durissus
terrificus, liofilizado, extraído de vários exemplares de espécimes adultos, fornecido
pelo Laboratório de Herpetologia do Instituto Butantan e estocado em freezer a 20ºC. A purificação dessa toxina foi realizada segundo o método descrito por
Rangel-Santos et al., (2004). Resumidamente, uma alíquota contendo 10 mg do
veneno foi ressuspensa em 1 mL de Tris-HCl (50 mM, pH 7,0) e centrifugada a
10.000g por 10 minutos (Ultra-Centrífuga Eppendorf) para a remoção do material
insolúvel. O sobrenadante obtido foi submetido à cromatografia de troca iônica em
uma coluna MONO-Q HR 5/5 de 5 mL, em sistema FPLC (do inglês: fastperformance liquid chromatography, Pharmacia), em tampão Tris-HCl 50 mN, pH
7,0, para o isolamento da CTX. As proteínas adsorvidas à resina foram eluídas por
um gradiente linear de 0 a 1 M NaCl, tamponado com tampão de equilíbrio. Foram
obtidos 3 picos principais (Picos I, II e III), onde o pico II corresponde à eluição da
CTX. Frações de 1 mL por tubo foram coletadas e a eluição foi acompanhada pela
leitura da absorbância a 280 nm. A atividade de fosfolipase A2 das frações da CTX
foi analisada em ensaios realizados in vitro, utilizando substrato cromogênico. Os
tubos correspondentes a CTX foram reunidos e dialisados e a sua concentração foi
determinada pelo método de (BRADFORD, 1976).

4.2. Animais

Foram utilizados camundongos da linhagem BALB/c (machos, pesando entre
25 e 30g), fornecidos pelo Biotério Central do Instituto Butantan e mantidos dentro
das cabines, com controle de temperatura (22º ± 2ºC), ventilação e luminosidade (12
horas claro e 12 horas escuro), com livre acesso a água e ração no Laboratório de
Fisiopatologia por um período de no mínimo dois dias antes de serem utilizados nos
experimentos. Os camundongos foram eutanasiados em câmara de CO 2 (25%). Os
protocolos experimentais realizados neste protejo foram aprovados pela Comissão
de Ética do Instituto Butantan - CEUAIB (Protocolo nº 481108416).
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4.3. Manutenção e inoculação de células do Tumor Ascítico de Ehrlich

As células do Tumor Ascítico de Ehrlich (TAE) foram gentilmente cedidas pelo
Dr. Durvanei Augusto Maria do Laboratório de Bioquímica e Biofísica, Instituto
Butantan. Uma alíquota foi descongelada e seu número ajustado em 1x107 células
em 0,5 mL de tampão salina-fosfato (PBS, Phosphate-buffered saline) e inoculadas
na cavidade peritoneal de camundongos para obtenção de tumor na forma ascítica.
No 13º dia de evolução, os camundongos foram submetidos à eutanásia, conforme
descrito no item 4.2. O líquido ascítico foi coletado da cavidade peritoneal (primeira
ascite) e colocado em um tubo de ensaio contendo EDTA 5%. A contagem e
determinação da viabilidade celular foram realizadas em hemocitômetro de
Neubauer utilizando Azul de Tripan 0,1%, e a concentração de células tumorais foi
ajustada para 1x107 células/0,5 mL em PBS e inoculadas na cavidade peritoneal dos
animais para a realização dos ensaios.

4.4. Avaliação temporal do Tumor Ascítico de Ehrlich

A curva de crescimento do TAE consiste em 3 períodos: fase lag (1-5 dias
após a inoculação das células tumorais), fase log (6-10 dias), e o período terminal
(11-15 dias), seguido pela morte do hospedeiro com tumor (OSTROVSKAIA et al.,
1966). Assim, os camundongos receberam a inoculação do TAE (1x10 7/0,5 mL de
PBS) e a avaliação temporal do TAE foi realizada em diferentes períodos (3, 6 e 13
dias após a inoculação das células tumorais), conforme esquema abaixo:

Dias

3

6

- Coleta do líquido ascítico
- Contagem total e diferencial

1º dia
Inoculação do TAE

13º dia
- Coleta do líquido ascítico
- Contagem total e diferencial das células (tumorais e leucócitos)
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4.5. Tratamento com a CTX

Para avaliar o efeito da toxina sobre a reprogramação de macrófagos obtidos
do tumor de Ehrlich na forma ascítica, os camundongos foram inoculados com as
células tumorais (1x107 células tumorais/0,5 mL de PBS) na cavidade peritoneal. Em
seguida, os animais foram tratados com as concentrações de CTX (0,9 µg/animal ou
5 µg/animal, em 100 µL de salina, via subcutânea, no dorso superior), conforme
protocolos abaixo. Os grupos controles (sem tumor) foram constituídos por animais
injetados por via i.p. (intaperitoneal) com o volume de 0,5 mL de PBS estéril no lugar
das células tumorais e tratados com CTX (0,9 µg/animal ou 5 µg/animal, em 100 µL
de salina, via subcutânea, no dorso superior) ou o mesmo volume de salina
(controle), nas mesmas condições experimentais. As concentrações de CTX
utilizadas foram baseadas em estudos anteriores (CARDOSO et al., 2001; NUNES
et al., 2010; LIMA et al., 2017). Os grupos experimentais foram constituídos
conforme demonstrado na Figura 3:

Figura 3 - Esquema representativo dos grupos usados nos diferentes protocolos experimentais.

Os tratamentos com a CTX foram realizados em diferentes períodos:

4.5.1. Avaliação do efeito do tratamento concomitante da CTX sobre a transição da
fase Lag para Log de desenvolvimento da ascite induzida pelas células do
tumor de Ehrlich (1º Protocolo de tratamento)

Os camundongos foram tratados com CTX (0,9 ou 5 µg/animal, em 100 µL de
salina), concomitantemente após à inoculação do TAE (1º dia), na concentração de
1x107/0,5 mL de PBS, para a avaliação dos diferentes parâmetros no 6º dia de
desenvolvimento da ascite, conforme abaixo:
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1º dia

6º dia

Inoculação do tumor de Ehrlich
+
Tratamento da CTX

- Peso dos animais

- Peso dos animais

- Coleta do líquido ascítico
- Contagem total e diferencial das células (tumorais e leucócitos)
- Determinação da concentração de NO do fluído ascítico e
citocinas (IL1-β, IL-10 e TNF-α)

4.5.2. Avaliação do efeito do tratamento concomitante da CTX à inoculação das
células tumorais de Ehrlich para obtenção dos macrófagos no 13º dia da
indução da TAE (2º Protocolo de tratamento)

Para a realização do protocolo de tratamento concomitante, os camundongos
receberam a injeção subcutânea da CTX (0,9 ou 5 µg/animal, em 100 µL de salina),
imediatamente após à inoculação do TAE, na concentração de 1x10 7/0,5 mL de
PBS, conforme abaixo:

1º dia
Inoculação do Tumor de Ehrlich
+
Tratamento da CTX

13º dia
- Peso dos animais
- Coleta do líquido ascítico

- Peso dos animais
- Contagem total e diferencial das células (tumorais e leucócitos)
- Determinação da concentração de NO do fluído ascítico e
citocinas (IL1-β, IL-10 e TNF-α)
- Análise da fenotipagem dos macrófagos por citometria de fluxo
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4.5.3. Avaliação do efeito do tratamento da CTX administrado no 6º dia da
inoculação das células tumorais de Ehrlich para obtenção dos macrófagos no
13º dia da indução da TAE (3º Protocolo de tratamento)
Camundongos foram inoculados com células tumorais de Ehrlich (1x10 7/0,5
mL de PBS). No 6º dia da indução, os animais foram tratados com a injeção
subcutânea da CTX (0,9 ou 5 µg/animal, em 100 µL de salina), conforme abaixo:

13º dia

1º dia
Inoculação do tumor de Ehrlich

- Peso dos animais

- Peso dos animais
- Coleta do líquido ascítico
- Contagem total e diferencial das células (tumorais e leucócitos)
- Determinação da concentração de NO do fluído ascítico e
citocinas (IL1-β, IL-10 e TNF-α)

4.5.4. Avaliação do efeito do tratamento da CTX administrada concomitantemente e
no 6º dia da inoculação das células tumorais de Ehrlich para obtenção dos
macrófagos no 13º dia da indução do TAE (4º Protocolo de tratamento)

Camundongos foram tratados com CTX (0,9 µg/animal, em 100 µL de salina)
em dois períodos, imediatamente após a inoculação do TAE (1x107 células tumorais
em 0,5 mL de PBS) e no 6º dia da inoculação das células tumorais para a avaliação
dos diferentes parâmetros, conforme abaixo:
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1º dia

13º dia

Inoculação do tumor de Ehrlich
+
Tratamento da CTX

- Peso dos animais
- Coleta do líquido ascítico

- Peso dos animais
- Contagem total e diferencial das células (tumorais e leucócitos)
- Determinação da concentração de NO do fluído ascítico e
citocinas (IL1-β, IL-10 e TNF-α)

4.6. Obtenção do lavado peritoneal dos animais sem tumor

Os animais foram submetidos à eutanásia em câmara de CO 2. Nos animais
saudáveis, foi realizada uma pequena incisão na pele da região abdominal e 5 mL
de PBS foram injetados na cavidade peritoneal. Após a massagem do abdômen, o
lavado peritoneal foi colhido com o auxílio de pipeta Pasteur de polietileno. Os tubos
foram centrifugados a 1100 rpm, por 10 min, a 5º C. O sobrenadante foi descartado
e o precipitado celular ressuspenso e diluído na proporção de 1:10 (v:v) com Azul de
Tripan (0,1%) e a contagem total de células feita em Hemocitômetro de Neubauer,
com auxílio de microscópio de luz.

4.7. Obtenção e isolamento dos macrófagos obtidos da ascite induzida pelo
Tumor de Ehrlich

Nos animais portadores de ascite, foi realizada uma pequena incisão na pele
da região abdominal para a coleta do líquido ascítico, colhido com o auxílio de pipeta
Pasteur de polietileno e colocado em um tubo de ensaio contendo 5 mL de EDTA.
Os tubos foram centrifugados a 1100 rpm, por 10 min, a 5º C e o sobrenadante foi
coletado para posteriormente ser utilizado. O precipitado celular foi ressuspenso em
PBS ou meio RPMI 1640 (Gibco), suplementado com 10% de SFB (Soro Fetal
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Bovino, Cultilab), penicilina (100 U/mL) e estreptomicina (100 μg/mL) e uma alíquota
de células foi diluída na proporção de 1:80 (v:v) com Azul de Tripan 0,1% e a
contagem total e diferencial (tumoral e leucócitos) de células foi feita em
Hemocitômetro de Neubauer, com auxílio de microscópio de luz. Foram utilizadas
amostras contendo mais de 90% de células íntegras. Os macrófagos do tumor
ascítico foram isolados por aderência em Placas de Petri (140x15 mm) na presença
de meio de cultura RPMI, por 1 h a 37ºC, 5% CO2. Após esse período, a placa foi
lavada por 3 vezes com PBS para a remoção das células não aderentes. As células
aderentes foram removidas suavemente com espátula e PBS gelado. Estas foram
incubadas com os diferentes marcadores de macrófagos para identificar os fenótipos
dessas células.
4.8. Quantificação de óxido nítrico (NO•) secretado na ascite ou no lavado
peritoneal
Para determinar a produção de NO•, o protocolo de DING et al., (1988) foi
utilizado. Após a obtenção da ascite ou do lavado peritoneal, 50 µL das amostras
foram pipetadas (em triplicata) e o reagente de Griess, na proporção de 1:1 (v/v) foi
adicionado. Em seguida, a placa foi lida em leitor de ELISA a 550 nm. Os valores de
leitura foram comparados com uma curva padrão de nitrito de sódio (NaNO2) a 5-60
µM e os resultados expressos em µM de nitrito liberado no líquido ascítico e no
lavado peritoneal.

4.9. Ensaio

imunoenzimático

(ELISA,

do

inglês

Enzyme

Linked

Immunosorbent Assay) para determinação de citocinas

Esse ensaio foi realizado para a determinação de citocinas (IL-1β, IL-10 e
TNF-α) no sobrenadante do lavado peritoneal e da ascite de animais tratados com a
toxina ou não, conforme Item 4.5. A determinação da concentração de citocinas foi
realizada pela técnica de ELISA, utilizando-se kits reagentes (R&D System),
seguindo as recomendações específicas pelo fabricante. Foram adicionados 100 µL
do anticorpo específico em placas de 96 poços e incubadas em temperatura
ambiente, overnight. Após esse tempo, a suspensão foi aspirada e a placa lavada
com tampão (PBS 0,05% Tween-20), por 3 vezes. Em seguida, as placas foram
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bloqueadas com 200 µL do diluente do ensaio e incubadas por 1h em temperatura
ambiente. A suspensão foi novamente aspirada e as placas lavadas com tampão,
por 3 vezes. Foram adicionados 100 µL do padrão ou amostra (sobrenadante do
lavado peritoneal ou da ascite) em cada poço. As placas foram incubadas por um
período de 2 h em temperatura ambiente. Após este período, as placas foram
aspiradas e lavadas novamente, com tampão, por 3 vezes. Em seguida, 100 µL do
anticorpo específico de detecção, marcado com biotina, em cada poço foram
adicionados e incubados por 1 h em temperatura ambiente. As placas foram
novamente aspiradas e lavadas com tampão por 3 vezes. Foram adicionados 100 µL
do conjugado e as placas incubadas por 30 min em temperatura ambiente. Após
esta incubação, as placas foram aspiradas e lavadas com tampão, por 3 vezes. O
substrato tetrametilbenzidina (100 µL) foi adicionado e as placas incubadas por 30
min, em temperatura ambiente, protegido da luz. A reação foi bloqueada com 50 µL
da solução de ácido fosfórico (H3PO4). A leitura foi realizada até 30 minutos depois
do ensaio, em espectrofotômetro, a 450 nm. As amostras foram provenientes de 4
animais de cada grupo.

4.10. Imunofenotipagem dos macrófagos

As células foram isoladas como descrito nos itens 4.6/4.7 e analisadas por
citometria de fluxo para a caracterização dos fenótipos. Para tanto, as suspensões
contendo 0,1x106 - 1x106 células foram centrifugadas e resuspensas em meio RPMI
1460, plaqueadas em placa de 96 poços e incubadas com anticorpo anti-FcγRII/III
por 30 min a 4ºC. Após esse período, a placa foi centrifugada e as amostras
ressuspensas em 20 µL de meio RPMI 1640 e incubadas com 0,25 µL/poço do
anticorpo anti CD45 (leucócitos) e 0,5 µL/poço dos anticorpos anti-F4/80
(macrófagos), anti-CD68 (macrófagos M1) e anti-CD206 (macrófagos M2/TAM) por
30 min, a 4ºC, no escuro. Em seguida, as células foram lavadas uma vez com 100
µL PBS-BSA 1%, centrifugadas (1500 rpm, 5 min., 10ºC), ressuspendidas em 200
µL de PBS contendo 1% de paraformaldeido. As amostras foram lidas e analisadas
em citometria de fluxo (BD Accuri™ C6) usando o CFlow software (BD). A
compensação dos fluorocromos foi realizada com as populações celulares do lavado
peritoneal, com marcações únicas de cada fluorocromos. Em todos os experimentos
foram analisados 5.000-10.000 eventos por amostra.
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As imunomarcações dos macrófagos foram realizadas com a supervisão da
Dra. Eliana Faquim de Lima Mauro do Laboratório de Imunopatologia do Instituto
Butantan, do Ms. Gustavo Henrique Oliveira da Rocha e do Christiano Marcello Vaz
Barbosa do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de
Ciências Farmacêuticas/USP.

4.11. Análise estatística

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o software InStat,
GraphPad. Para as múltiplas comparações será utilizada a análise de variância de
uma via (One-way ANOVA) seguido do teste de Tukey ou Bonferroni. Para
comparações entre dois grupos foi utilizado o test t de Student não pareado. Os
resultados foram expressos como média ± erro padrão da média (SEM). As
diferenças foram consideradas estatisticamente significativas com P < 0,05.
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5. RESULTADOS

5.1. Caracterização do desenvolvimento do Tumor Ascítico de Ehrlich - TAE

5.1.1. Evolução temporal do TAE

Durante as fases do desenvolvimento do TAE (fase Lag: 1-5 dias após a
inoculação das células, fase Log: 6-10 dias e período terminal: 11-15 dias), a injeção
intraperitoneal de 1x107 células em 0,5 mL resultou no desenvolvimento exponencial
observado pelo número total de células (Figura 4A), presente no líquido ascítico.
Esse número total de células corresponde às células tumorais e leucócitos.
A

Figura

4B mostra que

o

volume do

líquido

ascítico

progressivamente e significativamente após o 6º dia da inoculação do TAE.

aumenta
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(A)
Número total de células (107/mL)

Total de células
12
10
8
6
4
2

Células tumorais

* *

Leucócitos

* *

1.6
1.2
0.8
0.4
0.0

*
*
3

6

13

Tempo (dias)

Volume do líquido ascítico (mL)

(B)
20

*
15
10
3
2

*

1
0
3

6

13

Tempo (dias)

Figura 4 - Evolução temporal da ascite induzida pelas células do Tumor de Ehrlich. Os
animais foram inoculados com TAE (1x107 células/0,5 mL) e após o 3º, 6º e 13º dia
da inoculação das células tumorais foi determinada em (A): a contagem total e
diferencial (leucócito e tumoral), em hemocitômetro de Neubauer e em (B): o volume
do líquido ascítico coletado da cavidade abdominal. Os valores estão expressos
como média ± EPM de 3-4 animais por grupo.* P < 0,001, por comparação aos
respectivos grupos no período de 3 dias.
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5.2. Efeito da CTX sobre perfil fenotípico de macrófagos residentes e do
microambiente tumoral

5.2.1. Efeito do tratamento concomitante (1º ao 13º dia)

5.2.1.1. Macrófagos residentes

Inicialmente, foi avaliada a ação da CTX, nas diferentes concentrações, sobre
a característica fenotípica de macrófagos da cavidade peritoneal de camundongos
sem tumor. A Figura 5A mostra os animais não portadores de tumor que foram
tratados com CTX, na concentração de 0,9 µg/animal, não apresenta alteração da
porcentagem de macrófagos M1 na cavidade abdominal, quando comparado ao
grupo controle (PBS+Salina). Por outro lado, a concentração de CTX 5 µg/animal
diminuiu significativamente a porcentagem de macrófagos M1 (64%), quando
comparado ao grupo controle (PBS+Salina) e o grupo experimental (PBS+CTX 0,9).
Em relação ao perfil de macrófagos M2, a Figura 5A mostra que nos animais
saudáveis, tratados com CTX 5 µg/animal, apresentaram aumento significativo na
porcentagem dessas células (52%), quando comparado ao grupo controle
(PBS+Salina) e ao grupo tratado com CTX 0,9 µg/animal (67%).

5.2.1.2. Macrófagos do microambiente tumoral

Os resultados apresentados na Figura 5B demonstram que nos animais
portadores de TAE, tratados com salina (controle), apresentaram importante redução
da porcentagem de macrófagos M1 (81%), quando comparado aos animais controle
sem tumor (PBS+Salina), após 13 dias da inoculação das células tumorais,
conforme representado na Figura 5A.
Quando os animais foram tratados com a CTX concomitantemente à
inoculação do TAE, observa-se que a concentração de CTX 0,9 µg/animal foi capaz
de manter a porcentagem de macrófagos M1 (por volta de 60%), de maneira similar
aos animais saudáveis (Figura 5A, PBS+CTX 0,9 µg/animal). Ainda, nota-se que a
concentração de CTX 5 µg/animal foi capaz de induzir maior porcentagem de M1, da
mesma maneira que a concentração de CTX 0,9 µg/animal, quando comparado ao
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grupo controle, que recebeu salina no subcutâneo (Figura 5B, TAE+Salina) e
quando comparado ao grupo CTX 5 µg/animal sem tumor (Figura 5A).
Animais inoculados com TAE e tratados concomitantemente com as
concentrações de CTX 0,9 e 5 µg/animal apresentaram diminuição significativa da
porcentagem de macrófagos M2 em 90% e 80%, respectivamente, quando
comparada ao grupo controle (Tumor+Salina), conforme demonstra a Figura 5B.
Não foram observadas diferenças significativas na porcentagem de perfil M2 entre
as concentrações de CTX.
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Efeito do tratamento concomitante (1º ao 13º dia)
(B)

(A)

***
80

60

PBS+CTX 0,9 g

60

Tumor+CTX 0,9 g

40

PBS+CTX 5 g

40

Tumor+CTX 5 g

20
6

#

4

##

Tumor+Salina

***

20

#
&

6
4
2

2

0

0
M1 (CD68)

Figura 5 -

% Células

% Células

**

**

PBS+Salina

80

M2 (CD206)

M1 (CD68)

M2 (CD206)

Efeito da CTX sobre a reprogramação dos macrófagos. Animais injetados via
intraperitoneal com PBS (0,5 mL) (grupo sem tumor) (A) e os animais inoculados com
7
TAE (1x10 células/0,5 mL) (B), ambos, foram tratados concomitantemente com
diferentes concentrações de CTX (0,9 e 5 µg/animal em 100 µL de salina, s.c) ou salina
(100 µL). Após o 13º dias da inoculação do PBS ou das células tumorais, os macrófagos
foram isolados por aderência e incubados com os diferentes marcadores dos fenótipos
dessas células. Os valores estão expressos como média ± EPM de 4-6 animais por
grupo nas figuras dos fenótipos M1 e M2. * P < 0,05, por comparação com o grupo
controle (salina). ** P < 0,05, por comparação com o grupo tratado com a concentração
de CTX 0,9 µg/animal. # P < 0,05, por comparação com o grupo controle (salina). & P <
0,01, por comparação com o grupo controle (salina). ## P < 0,05, por comparação ao
grupo tratado com a CTX. *** P < 0,001, por comparação ao grupo controle (salina).
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5.3. Efeito da CTX sobre o crescimento do Tumor Ascítico de Ehrlich (volume
do líquido ascítico)

5.3.1. Efeito do tratamento concomitante à inoculação do TAE (1º ao 6º dia)

A Figura 6 mostra que o tratamento subcutâneo com as concentrações de
CTX 0,9 e 5 µg/animal reduziram significativamente (39% e 33%, respectivamente) o
volume da ascite, após 6 dias da inoculação (fase Lag), quando comparado ao
grupo controle (Salina). Não foram observadas diferenças significativas entre os
tratamentos com as concentrações de CTX.

5.3.2. Efeito do tratamento concomitante à inoculação do TAE (1º ao 13º dia)

A Figura 6 mostra que o tratamento subcutâneo de 0,9 µg/animal de CTX
reduziu significativamente (26,5%) o volume da ascite, após 13 dias da inoculação,
quando comparado ao grupo controle (Salina). Por outro lado, o volume ascítico não
foi modificado pelo tratamento com a concentração de 5 µg/animal de CTX, quando
comparado ao grupo controle e ao grupo CTX 0,9 µg/animal, conforme demonstra a
Figura 6.

5.3.3. Efeito do tratamento no 6º dia da inoculação do TAE (1º ao 13º dia)

O tratamento subcutâneo com as diferentes concentrações de CTX (0,9 e 5
µg/animal), não modificou o volume do líquido ascítico nos animais portadores de
TAE, quando comparado ao grupo controle (Salina) (Figura 6).

5.3.4. Efeito do tratamento no 1º e 6 º dias da inoculação do TAE (1-13º dia)

O tratamento subcutâneo com a concentração de CTX 0,9 µg/animal no 1º e
6º dia da inoculação do TAE reduziu significativamente (12%) o volume da ascite,
após 13º dias da inoculação, quando comparado ao grupo controle (Salina) (Figura
6).
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1º e 6º dia
1-13ºd

Efeito da CTX sobre o volume do líquido ascítico. Os animais foram inoculados com
7
TAE (1x10 células/0,5 mL) e tratados concomitantemente ou no 6º dia da inoculação do
TAE ou em ambos os períodos de tratamento (1º dia: concomitante e no 6º dia) com
diferentes concentrações de CTX (0,9 µg/animal e 5 µg/animal em 100 µL de salina, s.c)
ou salina (100 µL). No 6º ou 13º dia da inoculação das células tumorais,
respectivamente, o líquido ascítico foi coletado da cavidade peritoneal e o volume total
foi mensurado. **P < 0,01 por comparação ao grupo controle (TAE+Salina). ***P < 0,001
por comparação ao grupo controle (TAE+Salina) e ao grupo tratado com CTX. Os
valores estão expressos como média ± EPM de 5-8 animais por grupo.
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5.4. Efeito da CTX sobre a celularidade presente no líquido ascítico

Em vista do resultado anterior, mostrando os efeitos das concentrações de
CTX (0,9 e 5 µg/animal) sobre o volume do líquido ascítico na cavidade peritoneal,
decidimos analisar o efeito da CTX sobre o número total de células (leucócitos e
células tumorais), presentes no líquido ascítico desses animais e o número de
leucócitos da cavidade peritoneal dos animais sem tumor, nos diferentes protocolos
de tratamento.

5.4.1. Efeito do tratamento concomitante (1º ao 6º dia)

O resultado apresentado na Figura 7A mostra que o tratamento com as
concentrações de CTX reduziram significativamente (0,9 µg/animal: 12% e 5
µg/animal: 18%) o número total de células (leucócitos e células tumorais), presentes
no líquido ascítico, após 6 dias da inoculação do TAE, quando comparadas ao grupo
controle (TAE+Salina).
As Figuras 7B e 7C mostram o número de células tumorais e leucócitos,
respectivamente, obtidos a partir do líquido ascítico dos animais tratados ou não
com a CTX. Os animais tratados com as concentrações de CTX apresentaram
redução significativa (0,9 µg/animal: 16% e 5 µg/animal: 19%) no número de células
tumorais no período avaliado, confirme a Figura 7B.
Na Figura 7C, o tratamento com a CTX, na concentração de 0,9 µg/animal
aumentou significativamente (35%) o número de leucócitos, após 6 dias da
inoculação do TAE, quando comparado ao grupo controle (TAE+Salina). Ainda,
entre os tratamentos com a CTX, a concentração de 5 µg/animal reduziu
significativamente (29%) o número de leucócitos, após 6 dias da inoculação do TAE,
quando comparado ao grupo tratado (TAE+CTX 0,9 µg/animal). Não foi observada
diferença significativa entre os animais com tumor, tratados com CTX na
concentração de 5 µg/animal e os animais controle, tratado com salina, conforme
Figura 7C.
Paralelamente, os animais saudáveis foram tratados com as mesmas
concentrações de CTX, para avaliar a ação per se da toxina sobre o número de
leucócitos totais presentes na cavidade peritoneal de camundongos. Os resultados
apresentados na Figura 7C demonstram que os animais tratados com as
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concentrações de CTX, no 6º dia, exibiram um aumento no número de leucócitos
(0,9 µg/animal: 13% e 5 µg/animal: 17%), quando comparado ao grupo controle,
injetado apenas com salina (via s.c).

5.4.2. Efeito do tratamento concomitante (1º ao 13º dia)
Os resultados mostram que ambas as concentrações de CTX reduziram,
discretamente, o número total de células presente no líquido ascítico (0,9 µg/animal:
13%; 5 µg/animal: 10%), quando comparado ao grupo controle (TAE+Salina).
Entretanto, não são estatisticamente significativas (Figura 7D).
As Figuras 7E e 7F mostram o número de células tumorais e leucócitos,
respectivamente, obtidos a partir do líquido ascítico dos animais tratados ou não
com a CTX. O tratamento com a CTX não alterou, significativamente, o número das
células (leucócitos ou tumoral), quando comparado ao grupo controle (TAE+Salina).
Paralelamente,

animais

saudáveis

foram

tratados

com

as

mesmas

concentrações de CTX, por via subcutânea, para avaliar a ação per se da toxina
sobre o número total de leucócitos presentes na cavidade peritoneal de
camundongos. Os resultados apresentados na Figura 7F demonstram que os
animais tratados com as concentrações de CTX, no 13º dia, exibiram número de
leucócitos similar ao número encontrado no grupo controle, injetado apenas com
salina (via s.c).
5.4.3. Efeito do tratamento no 6º dia (1º ao 13º dia)
Os resultados da Figura 7G mostram que a concentração de CTX 0,9
µg/animal, administrada no 6º após a inoculação de células tumorais, reduziu
significativamente o número total de células (20%) presente no líquido ascítico.
Entretanto, a concentração de 0,9 µg/animal de CTX induziu a redução no número
de células tumorais (25%) e o aumento no número de leucócitos (32%), quando
comparado ao grupo controle (Tumor+Salina), conforme demonstram as Figuras
7G, H e I, respectivamente. Ainda, as alterações induzidas pela concentração de 0,9
µg/animal foram estatisticamente diferentes, quando comparadas ao grupo
TAE+CTX 5 µg/animal (Número total: 22%; Células tumorais: 26% e Leucócitos:
22%). Diferentemente da concentração de CTX 0,9 µg/animal, a concentração de
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CTX 5 µg/animal não alterou o número total de células presente no líquido ascítico
ou de células tumorais e de leucócitos, quando comparado ao grupo controle
(TAE+Salina).
Paralelamente, animais saudáveis foram tratados no 6º dia com as mesmas
concentrações de CTX, para avaliar a ação per se da toxina sobre o número de
leucócitos totais presentes na cavidade peritoneal de camundongos. Os resultados
apresentados na Figura 7I demonstram que as concentrações de 0,9 µg/animal e 5
µg/animal de CTX não alteraram o número de leucócitos na cavidade peritoneal,
após 7 dias do tratamento, quando comparado ao grupo controle, injetado apenas
com salina (via s.c).

5.4.4. Efeito do tratamento no 1º e 6º dia (1º ao 13º dia)

Os resultados da Figura 7J mostram que a concentração de CTX 0,9
µg/animal, administrada em dois períodos, concomitantemente e no 6º dia após a
inoculação do TAE, não alterou, significativamente o número total de células
presente no líquido ascítico, quando comparado ao grupo controle (TAE+Salina).
As Figuras 7K e 7L mostram o número de células tumorais e leucócitos,
respectivamente, obtidos a partir do líquido ascítico dos animais tratados ou não
com a CTX 0,9 µg/animal. O tratamento com a CTX não alterou, significativamente,
o número das células (leucócitos ou tumoral), quando comparado ao grupo controle
(TAE+Salina).

Resultados

Figura 7 -

49

Efeito da CTX sobre o número de células obtidas do TAE. Os animais foram
7
inoculados com TAE (1x10 células/0,5 mL PBS) ou injetados via i.p com PBS e tratados
concomitantemente ou no 6º dia da inoculação do TAE ou em ambos os períodos de
tratamento (1º dia: concomitante e no 6º dia) com diferentes concentrações de CTX (0,9
µg/animal e 5 µg/animal em 100 µL de salina, s.c) ou salina (100 µL). Após o 6º ou 13º
dia, respectivamente, da inoculação das células tumorais, a contagem total (A, D, G e J)
e diferencial (tumoral e leucócito) e o total de leucócitos (B e C, E e F, H e I, K e L,
respectivamente) foram determinadas a partir do líquido ascítico e da cavidade
peritoneal (animais sem tumor), respectivamente, em hemocitômetro de Neubauer. Os
valores estão expressos como média ± EPM de 3-9 animais por grupo. * P < 0,05 por
comparação ao grupo tratado com CTX. # P < 0,05 por comparação ao grupo controle
(PBS+Salina). ** P < 0,01 por comparação ao grupo controle (TAE+Salina) *** P < 0,001
por comparação ao grupo controle (TAE+Salina) e ao grupo tratado com CTX.
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Efeito do tratamento concomitante (1º ao 6º dia - Fase Lag para Log)

(A)
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(B)
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8

***

8

***
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CTX 0,9 µg
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TAE

TAE
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PBS+CTX 5 µg

Salina

Salina

#
#

0.15

PBS+CTX 0,9 µg

0

0

0.3

PBS+Salina

2

0.4

CTX 5 µg

2

4
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4

***
6

**
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**
6
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*
0.6

Sem tumor
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(E)

CTX 5g
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CTX 5g
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0

0.75
0.16

PBS+CTX 0,9g

5
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Salina

10
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0
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5

7

Número de células (107/mL)
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Leucócitos
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(F)
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CTX 5g
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CTX 0,9g

(D)

Sem tumor
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Efeito do tratamento da CTX no 6º dia - Fase Log (1º ao 13º dia)
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0.50
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Efeito do tratamento da CTX no 1º e 6º dia (1º ao 13º dia)
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(K)

15
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5

8
6
4
2
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1.50
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0

0
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TAE
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0

***

PBS+Salina

5

***
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***
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10

Leucócitos

CTX 5 µg

15

***

(I)

CTX 0,9 µg

***

Células tumorais

Salina

(H)

Total de células

15

Número total de células (107)

Número total de células (107/mL)

(G)
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5.5. Efeito da CTX sobre a produção de óxido nítrico

5.5.1. Efeito do tratamento concomitante (1º ao 6º dia)

A Figura 8 mostra que os animais portadores de TAE e tratados com as
concentrações de CTX (0,9 e 5 µg/animal), após 6 dias da inoculação das células
tumorais, não apresentaram alterações na produção de NO secretado, quando
comparado ao grupo controle (TAE+Salina).
Paralelamente, a administração das concentrações de CTX 0,9 e 5 µg/animal
nos animais saudáveis não alteram a produção de NO secretado pelos leucócitos da
cavidade peritoneal desses animais ao longo de 6 dias após o tratamento, quando
comparado ao grupo controle (PBS+Salina), como demonstra a Figura 8.

5.5.2. Efeito do tratamento concomitante (1º ao 13º dia)

Os resultados da Figura 8 demonstram que a CTX na concentração de 0,9
µg/animal foi capaz de aumentar significativamente a produção de óxido nítrico
(35%) secretados pelos macrófagos no sobrenadante obtido dos animais com TAE,
quando comparado ao grupo controle (TAE+salina). Por outro lado, a administração
de CTX, na concentração de 5 µg/animal, não alterou a produção de NO secretado
pelos macrófagos no sobrenadante dos animais com TAE, quando comparado ao
grupo controle (TAE+Salina) e ao tratado com a CTX 0,9 µg/animal.
Paralelamente, a concentração de CTX 0,9 µg/animal foi capaz de aumentar
significativamente a produção de NO em 17% secretados pelos macrófagos no
sobrenadante obtido dos animais sem tumor, quando comparado ao grupo controle
(PBS+Salina) e ao tratado com a CTX 5 µg/animal. Já, a concentração de CTX 5
µg/animal não alterou a produção de óxido nítrico produzidos pelos macrófagos no
sobrenadante obtido dos animais sem tumor, quando comparada aos animais
controle (PBS+Salina), conforme demonstra a Figura 8.
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5.5.3. Efeito do tratamento no 6º dia (1º ao 13º dia)

A Figura 8 demonstra que animais portadores de TAE, tratados no 6º dia da
inoculação das células tumorais com as concentrações de CTX (0,9 e 5 µg/animal),
não alteram a produção de NO determinada na ascite obtida no 13º da indução da
TAE.
Paralelamente, a administração das concentrações de CTX 0,9 e 5 µg/animal
não alterou a produção de NO secretado pelos leucócitos da cavidade peritoneal dos
animais sem tumor, após 7 dias do tratamento, quando comparado ao grupo
controle (PBS+Salina).

5.5.4. Efeito do tratamento no 1º e 6º dias (1º ao 13º dia)

Os resultados da Figura 8 mostram que as concentrações de CTX 0,9
µg/animal, administrada em dois períodos, concomitantemente e no 6º dia após a
inoculação do TAE, não alterou a produção de NO secretada na ascite obtida no 13º
dia da inoculação do TAE, quando comparado ao grupo controle (TAE+Salina).

Resultados

53
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Efeito da CTX sobre a produção de óxido nítrico. Os animais foram inoculados com
7
TAE (1x10 células/0,5 mL PBS) ou injetados via i.p com PBS e tratados
concomitantemente ou no 6º dia da inoculação do TAE ou em ambos os períodos de
tratamento (1º dia: concomitante e no 6º dia) com diferentes concentrações de CTX (0,9
µg/animal e 5 µg/animal em 100 µL de salina, s.c) ou salina (100 µL). Após o 6º ou 13º
dias, respectivamente, da inoculação das células tumorais, o sobrenadante de cada
grupo foi transferido para placa de leitura e o reagente de Griess (1:1, v/v) foi adicionado.
Em seguida, a placa foi lida em leitor de ELISA a 550 nm. Os valores de leitura foram
comparados com uma curva padrão de nitrito de sódio (NaNO2) a 5-60 µM e os
resultados expressos em µmoles de nitrito no líquido ascítico e no líquido peritoneal dos
animais sem tumor. Os valores estão expressos como média ± EPM de 4-9 animais por
grupo. * P < 0,05, por comparação com o respectivo grupo controle (TAE+salina e
PBS+Salina) e tratado com a CTX.
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5.6. Efeito CTX sobre a liberação das citocinas IL-1β, IL-10 e TNF-α do líquido
ascítico dos animais inoculados com TAE e da cavidade peritoneal dos
animais sem tumor

5.6.1. Efeito do tratamento concomitante (1º ao 6º dia)

Conforme mostra a Figura 9 e 11, as concentrações de CTX 0,9 e 5
µg/animal não acarretaram alteração na secreção de IL1-β e liberação de TNF-α,
respectivamente, quando comparado aos animais controle (TAE+Salina). Por outro
lado, a administração das concentrações de CTX acarretou inibição da secreção de
IL-10 (0,9 e 5 µg/animal: 100%) (Figura 10), quando comparado ao grupo controle
(TAE+Salina).
Paralelamente, a administração das concentrações de CTX em animais sem
tumor não alterou a secreção ou liberação de citocinas, quando comparado aos
animais controle (PBS+Salina), conforme Figura 9, 10 e 11.

5.6.2. Efeito do tratamento concomitante (1º ao 13º dia)

Os resultados das Figuras 9, 10 e 11 demonstram que a administração das
concentrações de CTX não acarretaram alteração na secreção de IL1-β, IL-10 e
liberação de TNF-α, quando comparado aos respectivos controles (TAE+Salina).
Em relação aos animais sem tumor, foi observada alteração (99%) na
secreção de IL-10, apenas na concentração de 5 µg/animal de CTX, quando
comparado ao respectivo controle (PBS+Salina), conforme Figura 10. As demais
citocinas (IL1-β, TNF-α) não foram alteradas pelos tratamentos, conforme Figuras 9
e 11, respectivamente.

5.6.3. Efeito do tratamento do 6º dia (1º ao 13º dia)

As Figuras 9 e 10 demonstram que a administração subcutânea das
concentrações de CTX 0,9 e 5 µg/animal não acarretou alteração na secreção de
IL1-β, IL-10, quando comparado aos respectivos controles (TAE+Salina). Por outro
lado, a administração subcutânea das concentrações de CTX foi capaz de diminuir
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(0,9 µg/animal: 48% e 5 µg/animal: 34%) a liberação de TNF-α no líquido ascítico,
quando comparado ao grupo controle (TAE+Salina), conforme Figura 11.
Paralelamente, não foram obervadas diferenças na secreção de IL1-β, IL-10 e
TNF-α, na cavidade peritoneal de animais sem tumor, tratados com as diferentes
concentrações de CTX (0,9 µg e 5 µg/animal), quando comparado aos respectivos
grupos controles (PBS+Salina), conforme Figuras 9, 10 e 11.

5.6.4. Efeito do tratamento do 1 e 6º dia (1º ao 13º dia)

Como mostram as Figuras 9 e 10, a administração subcutânea de CTX 0,9
/animal não foi capaz de alterar a secreção de IL1-β e IL-10, quando comparado aos
respectivos grupos controles (TAE+Salina). Em relação à liberação de TNF-α, a
Figura 11 demonstra que a administração subcutânea da concentração de CTX 0,9
acarretou significativo aumento (58%) na secreção desta citocina pró-inflamatória no
líquido ascítico, quando comparado ao grupo controle (TAE+Salina).
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Efeito da CTX sobre a secreção de IL-1β do líquido ascítico dos animais
inoculados com TAE e da cavidade peritoneal dos animais sem tumor. Os animais
7
foram inoculados com TAE (1x10 células/0,5 mL PBS) ou injetados via i.p com PBS e
tratados concomitantemente ou no 6º dia da inoculação do TAE ou em ambos os
períodos de tratamento (1º dia: concomitante e no 6º dia) com diferentes concentrações
de CTX (0,9 µg/animal e 5 µg/animal em 100 µL de salina, s.c) ou salina (100 µL). Após
o 6º ou 13º dias, respectivamente, da inoculação das células tumorais ou PBS, o líquido
ascítico (sobrenadante) ou lavado peritoneal (animais sem tumor) de cada grupo foi
coletado para determinação da concentração da citocina IL-1β por ELISA. Os valores
estão expressos como média ± EPM de 4 animais por grupo.
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Figura 10 - Efeito da CTX sobre a secreção de IL-10 do líquido ascítico dos animais inoculados
com TAE e da cavidade peritoneal dos animais sem tumor. Os animais foram
7
inoculados com TAE (1x10 células/0,5 mL PBS) ou injetados via i.p com PBS e tratados
concomitantemente ou no 6º dia da inoculação do TAE ou em ambos os períodos de
tratamento (1º dia: concomitante e no 6º dia) com diferentes concentrações de CTX (0,9
µg/animal e 5 µg/animal em 100 µL de salina, s.c) ou salina (100 µL). Após o 6º ou 13º
dias, respectivamente, da inoculação das células tumorais ou PBS, o líquido ascítico
(sobrenadante) ou lavado peritoneal (animais sem tumor) de cada grupo foi coletado
para determinação da concentração da citocina IL-10 por ELISA. Os valores estão
expressos como média ± EPM de 4 animais por grupo. * P < 0,05, por comparação com
o grupo controle (TAE+Salina; PBS+Salina).
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Figura 11 - Efeito da CTX sobre a liberação de TNF-α do líquido ascítico dos animais
inoculados com TAE e da cavidade peritoneal dos animais sem tumor. Os animais
7
foram inoculados com TAE (1x10 células/0,5 mL PBS) ou injetados via i.p com PBS e
tratados concomitantemente ou no 6º dia da inoculação do TAE ou em ambos os
períodos de tratamento (1º dia: concomitante e no 6º dia) com diferentes concentrações
de CTX (0,9 µg/animal e 5 µg/animal em 100 µL de salina, s.c) ou salina (100 µL). Após
o 6º ou 13º dias, respectivamente, da inoculação das células tumorais ou PBS, o líquido
ascítico (sobrenadante) ou lavado peritoneal (animais sem tumor) de cada grupo foi
coletado para determinação da concentração da citocina TNF-α por ELISA. Os valores
estão expressos como média ± EPM de 4 animais por grupo. * P < 0,05, por comparação
com o grupo controle (TAE+Salina). ** P < 0,01, por comparação com o grupo controle
(TAE+Salina). *** P < 0,001, por comparação com o grupo controle (TAE+Salina).
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6. DISCUSSÃO

No presente estudo, estabeleceu-se o modelo de desenvolvimento tumoral,
por meio da indução da formação do líquido ascítico, a partir da inoculação das
células tumorais de Ehrlich (TAE), com o intuito de avaliar a ação da CTX sobre o
perfil fenotípico e funcional de macrófagos obtidos da ascite tumoral.
Inicialmente, é importante comentar sobre a escolha das concentrações de
CTX testadas. Cardoso et al., (2001) demonstraram que a administração de CTX, na
concentração de 5 µg/animal, via subcutânea, diminui transitoriamente o número de
monócitos e linfócitos com aumento do número de neutrófilos no sangue periférico.
Essas alterações são acompanhadas pelo aumento das citocinas IL-10 e IL-6 no
soro. Já, Nunes et al., (2010) demonstraram que a CTX apresenta efeito antiinflamatório quando administrada na dose de 0,9 µg/animal, via s.c. em animais
estimulados pelo agente flogístico carragenina na cavidade peritoneal. Este efeito é
de longa duração, sendo observado por até 7 dias após uma única administração,
com o envolvimento da via da lipoxigenase (NUNES et al., 2010). Baseados nestes
fatos, testamos se essas concentrações acarretariam modulação distinta sobre a
instalação da ascite, bem como sobre o perfil fenotípico dos macrófagos.
Durante a avaliação temporal do TAE, utilizando camundongo BALB/c,
observamos, em nossas condições experimentais, que o aparecimento do líquido
ascítico ocorre entre o período do 3º ao 6º dias após a inoculação das células
tumorais (na transição da fase Lag para a fase Log), permanecendo em aumento até
13º dia da inoculação, período em que a ascite tumoral já está estabelecida, sem
que os animais tenham apresentado alteração comportamental sugestivo de dor (dor
espontânea, por exemplo), nem alterações na evolução ponderal (perda de peso).
Este aumento do volume ascítico foi acompanhado pelo aumento do número de
células tumorais e de leucócitos, de forma progressiva, até o 13º dia. O aumento no
número de leucócitos peritoneais foi observado durante o desenvolvimento do tumor,
nos três períodos avaliados. Esse dado pode ser explicado pelo fato de que, em
uma condição tumoral, a medula óssea aumenta a produção de células, sem
aumento no número de células na corrente sanguínea, isto é, após alcançarem a
circulação, as células provenientes da medula óssea migram imediatamente para o
peritônio na tentativa de eliminar o tumor (FERNANDES et al., 2015). É importante
ressaltar que as análises da evolução ponderal, tanto de animais portadores de TAE,
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quanto de animais saudáveis, após os tratamentos com a CTX estão expressos
como ANEXOS nessa Dissertação.
Em relação aos tratamentos com a CTX, no 2º protocolo de tratamento, os
animais receberam as diferentes doses de CTX (0,9 ou 5 µg/animal, via
subcutânea), concomitante à inoculação de células tumorais de Ehrlich. Após 13
dias desses procedimentos, foi realizada a análise fenotípica dos macrófagos
obtidos da ascite. Nossos resultados demonstraram que no 13º dia da instalação da
ascite é observada importante diminuição da população de macrófagos M1,
diferentemente ao encontrado nos animais saudáveis, que apresentam 60% desta
população. Ainda, quando instalada a ascite, os animais controles (tratados apenas
com salina) apresentam maior população de M2, quando comparado aos grupos
tratados com as diferentes concentrações de CTX. Esses dados evidenciam,
portanto, que o nosso modelo foi efetivo em alterar o fenótipo da população de
macrófagos, principal objetivo do modelo empregado. Em relação aos efeitos das
diferentes concentrações da CTX, os dados mostraram que a concentração de 0,9
µg/animal mostrou-se mais efetiva em manter o fenótipo M1 em macrófagos obtidos
tanto do líquido ascítico, como da cavidade peritoneal de animais saudáveis. Por
outro lado, a concentração 5 µg/animal induziu fenótipo M2 em macrófagos
residentes quiescentes (obtidos de animais saudáveis), mas estimulou a expressão
do fenótipo M1 em macrófagos obtidos do líquido ascítico, sugerindo que a
modulação desta concentração possa ser estimulo-dependente.
Ainda, em relação aos resultados obtidos a partir do 2º protocolo de
tratamento (concomitante), a CTX, na dose de 0,9 µg/animal, inibiu o volume ascítico
e estimulou a produção de NO. Em relação ao volume ascítico, Sugiura (SUGIURA,
1965) demonstrou que quando o líquido ascítico fresco, contendo 1 milhão de
células tumorais em 0,1 mL, é inoculado na cavidade peritoneal dos camundongos,
as células proliferam nas superfícies do peritônio visceral e parietal. No decorrer dos
três primeiros dias, a ascite não é observada, porém o aumento no número de
células é evidenciado, ou seja, as células encontram-se em processo de
multiplicação nesse período, corroborando nossos resultados da avaliação temporal.
O acúmulo de líquido ascítico observado envolve o aumento da permeabilidade
vascular, pronunciada neovascularização do peritônio parietal, acompanhada por
altos níveis de VEGF (do inglês, vascular endothelial growth factor), especialmente
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em tumores gástrico, colorretal, ovariano e também é encontrado no modelo de TAE
(SHEELA; RAMAKRISHNA; SALIMATH, 2006; CAVAZZONI et al., 2013).
É importante destacar que apesar de não ter sido observada alteração na
quantidade de célula tumoral, foi observada diferença no acúmulo de líquido ascítico
com a concentração 0,9 µg/animal, sugerindo que a CTX interfere com o aumento
progressivo do líquido ascítico no peritônio. De fato, nosso grupo vem demonstrando
que a CTX apresenta atividade anti-angiogênica, tanto de forma direta (KATO, 2014)
como via atividade secretora dos macrófagos (PIMENTA, 2015) e, neste caso,
envolvendo a diminuição do VEGF. Portanto, os dados obtidos com a concentração
de 0,9 µ/animal reforçam que a modulação sobre o fenótipo de macrófagos pode ser
importante para alguns elementos envolvidos com a progressão tumoral, dentre eles
a própria angiogênese.
Em relação ao 1º protocolo de tratamento (parâmetros avaliados no 6º dia
após o tratamento concomitante à inoculação de células tumorais), observa-se que
as diferentes concentrações de CTX inibiram a proliferação das células tumorais e
intensificaram a migração de leucócitos para a cavidade dos animais saudáveis.
Entretanto, apenas a concentração de 0,9 µg/animal manteve o número de
leucócitos (mononucleares) migrantes para a cavidade peritoneal em animais
portadores do TAE. Já, a CTX (0,9 µg/animal), administrada no 6º dia da inoculação
das células tumorais (3º protocolo de tratamento), inibiu a proliferação de células
tumorais, avaliada no 13º dia da inoculação. Nesta mesma concentração, observouse a manutenção do número de leucócitos migrantes para a cavidade peritoneal de
animais portadores de TAE. Por outro lado, de forma interessante, o tratamento
realizado em dois dias distintos (1º e 6º dias - 4º Protocolo de tratamento), não
alterou nenhum dos parâmetros de celularidade avaliados.
No que diz respeito aos demais parâmetros avaliados, quando a CTX foi
administrada concomitante à inoculação das células tumorais e o lavado peritoneal
realizado no 6º dia desse procedimento, não observa-se alteração na produção de
NO ou na secreção da citocina IL-1β. Ainda, em relação ao efeito da CTX sobre a
secreção de citocinas detectadas no líquido ascítico ou no lavado peritoneal, a
administração concomitante à inoculação das células tumorais, inibiu a secreção de
IL-10 no 6º dia. Já, o tratamento com as diferentes doses de CTX realizado no 6º dia
da inoculação, inibiu a liberação de TNF-, diferentemente ao observado no
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tratamento com a toxina no 1º e 6º dias, quando observa-se aumento significativo na
liberação desse mediador. Nestes protocolos de tratamento também não foi
observada diferença na produção de oxido nítrico.
É interessante salientar que como demonstrado acima, a administração
concomitante de CTX, independentemente da dose administrada, inibiu a secreção
de IL-10 no liquido ascítico de animais portadores de TAE quando detectado, no 6º
dia da indução. Esta citocina apresenta importante atividade supressora sobre o
fenótipo M1 de macrófagos obtidos de animais portadores de TAE (DA SILVA et al.,
2002). Anteriormente, foi demonstrado que a dose de 5 µg/animal dispara a
produção plasmática de IL-10 (CARDOSO et al., 2001), enquanto a dose de 0,9
µg/animal estimula mediadores lipídicos da via da lipoxigenase, no modelo da
carragenina (NUNES et al., 2010), em modelos avaliados em camundongos. Em
rato, detectou-se importante aumento de lipoxina A4 (LXA4) e seu análogo 15-EpiLXA4 no plasma de animais saudáveis e portadores de tumor de Walker 256, após a
administração subcutânea da CTX (BRIGATTE et al., 2016). O aumento desses
mediadores lipidicos foi acompanhado pela redução significativa do crescimento
tumoral, principalmente pela inibição de numero e espessura de neovasos presentes
na massa tumoral. Neste sentido, estudo recente mostra a capacidade da LXA4 em
reprogramar o fenótipo M2 para M1, favorecendo a inibição da progressão tumoral
(SIMÕES et al., 2017), reforçando a importância da LXA4 e seu análogo estável
induzidas pela CTX no contexto tumoral. Adicionalmente, a LXA4 é uma importante
indutora de produção de NO (ALIBERTI; SERHAN; SHER, 2002; PARKINSON,
2006). Curiosamente, a concentração de 0,9 µg/animal foi a única capaz de induzir
aumento da produção do NO. Portanto, podemos sugerir que esta concentração é
capaz de aumentar a secreção de LXA4, levando à produção de NO, o que pode
contribuir para a inibição da ação supressora do tumor sobre a polarização de
macrófagos, mantendo-os, portanto, com fenótipo M1. Atribuímos este aumento de
NO aos leucócitos, na maioria macrófagos (90%), encontrados no líquido ascítico,
uma vez que in vivo e in vitro a CTX acarreta importante produção deste mediador
por estas células, a partir de 2 horas até 48 horas de incubação in vitro e até 14 dias
após o tratamento in vivo, na ausência ou presença do microambiente tumoral
(FAIAD, 2012; COSTA et al., 2013).
Assim, em relação aos diferentes dados obtidos, a partir dos diferentes
protocolos de tratamento, podemos ressaltar os trabalhos anteriores realizados pelo
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nosso grupo que já demonstraram que a CTX é capaz de modular de forma distinta
(inibindo ou estimulando) a secreção de algumas citocinas, tais como o TNF-α,
sempre de maneira estímulo dependente (monoculturas ou em microambiente
tumoral) (COSTA et al., 2013). Dessa forma, podemos sugerir que o estágio de
migração dos macrófagos para a cavidade pode envolver estágios específicos de
ativação dessa célula, propiciando a ação distinta da CTX sobre a liberação de
citocinas ou mesmo de outros mediadores como o NO e LXA4/15-Epi-LXA4,
provavelmente na tentativa de controlar alguns eventos envolvidos com a
progressão tumoral, como por exemplo, a angiogênese. Essa hipótese pode,
portanto, explicar, pelo menos em parte, as ações distintas observadas nos
diferentes protocolos de tratamento obtidos no presente estudo.
Outro aspecto interessante a ser ressaltado é que estudos experimentais e
clínicos mostram que o efeito antitumoral da CTX é observado principalmente em
tumores sólidos (CURA et al., 2002). O modelo ascítico evidenciou a atividade
antitumoral da CTX, entretanto de menor magnitude, quando comparado aos
modelos de tumores sólidos desenvolvidos pelo nosso grupo, quando observa-se
inibição de 44% a 88% (FAIAD, 2012; BRIGATTE et al., 2016, respectivamente). De
qualquer forma, como salientado anteriormente, o modelo foi eficiente para o estudo
da reprogramação fenotípica de macrófagos. Ainda, podemos sugerir que a
reprogramação ou prevalência do fenótipo M1 dos macrófagos induzidas pela CTX,
observada no presente estudo, quando administrada concomitantemente à indução
tumoral, explica a significativa atividade antitumoral da toxina nesses modelos de
tumores sólidos, uma vez que os macrófagos são amplamente encontrados nesses
tumores, podendo significar até 80% da população do microambiente tumoral.
Portanto, esta toxina pode ser uma importante ferramenta para modular a
reprogramação fenotípica de macrófagos, o que pode favorecer a seleção de novos
alvos terapêuticos para a correção da imunidade comprometida em diferentes
sistemas.
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7. RESUMO DOS RESULTADOS
A Tabela 1 mostra o resumo dos resultados referente a todos os protocolos experimentais.
Tabela 1: Efeito da CTX sobre os parâmetros analisados no presente trabalho frente a diferentes protocolos experimentais.
Animais com TAE
Tratamentos da CTX
Concomitante (1 ao 6º dia) - Fase Lag
Concentrações (/animal)
Peso

Concomitante (1 ao 13º dia)

6º dia (1 ao 13º dia)

Concomitante e 6º dia (1 ao 13º dia)

0,9 µg

5 µg

0,9 µg

5 µg

0,9 µg

5 µg

0,9 µg

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Vol. da Ascite
Total de células

NA

NA

NA

NA

Céls Tumorais

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

--

--

(M1)
(M2)

--

--

--

Óxido Nítrico

NA

NA

NA

NA

NA

NA

IL-1β

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Leucócitos
Fenótipo

IL-10
TNF-α

NA

NA

(M1)
(M2)

Animais sem tumor (saudáveis)
Leucócitos (Peritônio)
Fenótipo

NA

NA

NA

NA

_

(manteve) (M1)
NA (M2)

(M1)
(M2)

--

--

--

NA

NA

NA

_

NA

NA

NA

--

NA

NA

--

NA

NA

--

--

--

Óxido Nítrico

NA

NA

IL-1β

NA

NA

NA

IL-10

NA

NA

NA

TNF-α

NA

NA

NA

NA: Não altera; --: Sem Resultado

NA
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8. CONCLUSÃO

Os dados obtidos indicam que uma única administração de CTX, interfere
com a reprogramação fenotípica de macrófagos, bem como, com a celularidade
presente no líquido ascítico e o estado secretório dessas células, influenciando nos
eventos envolvidos com a progressão tumoral.
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ANEXO A - Evolução ponderal dos animais saudáveis e portadores de tumor.

Tabela 2: Evolução ponderal dos animais saudáveis e portadores de tumor.
Tratamento da CTX
Concomitante
(1º ao 6º dia)
N = 3-5

Concomitante
(1º ao 13º dia)
N= 5-8

6º dia
(1º ao 13º dia)
N = 3-5

Concomitante e 6º dia
(1º ao 13º dia)
N = 4-5

Grupos

Peso Inicial

Peso Final

Volume Ascítico

PBS+Sal

27,06 ± 0,34

28,01 ± 0,43

PBS+CTX 0,9

26,99 ± 0,60

27,02 ± 0,49

PBS+CTX 5

26,71 ± 0,35

25,54 ± 0,14

TAE+Sal

26,89 ± 0,23

28,62 ± 0,36

1,25 ± 0,03

TAE+CTX 0,9

28,44 ± 0,37

29,51 ± 0,44

1,00 ± 0,00

TAE+CTX 5

26,97 ± 0,46

27,74 ± 0,37

1,07 ±1,07

PBS+Sal

26,32 ± 0,89

27,97 ± 0,44

PBS+CTX 0,9

25,72 ± 0,74

27,44 ± 0,25

PBS+CTX 5

24,45 ± 0,37

25,10 ± 0,41

TAE+Sal

26,24 ± 0,58

34,8 ± 0,69

10,33 ± 0,33

TAE+CTX 0,9

27,37 ± 0,55

34,78 ± 0,93

8,20 ± 0,75

TAE+CTX 5

26,85 ± 0,47

36,41 ± 0,38

10,54 ± 0,30

PBS+Sal

26,39 ± 0,34

27,08 ± 0,37

PBS+CTX 0,9

27,37 ± 0,36

28,85 ± 0,38

PBS+CTX 5

27,46 ± 0,52

27,33 ± 0,54

TAE+Sal

26,84 ± 0,57

36,25 ± 0,27

13,25 ± 1,01

TAE+CTX 0,9

26,49 ± 0,59

36,73 ± 0,55

12,25 ± 0,43

TAE+CTX 5

28,53 ± 0,57

43,42 ± 0,49

14,00 ± 0,41

TAE+Sal

24,13± 0,29

35,90 ± 0,52

14,5 ± 0,22

TAE+CTX 0,9

24,25 ± 0,10

34,37 ± 0,50

12,75 ± 0,11

