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RESUMO 

 

 

KATO, E. E. Caracterização da ação inibitória da Crotoxina sobre as funções de células 

endoteliais em matriz extracelular bidimensional e tridimensional: estudos in vitro. 2014. 

76 f. Dissertação (Mestrado em Farmacologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

Diversos estudos, in vivo e in vitro, demonstraram a atividade antitumoral da Crotoxina 

(CTX), toxina majoritária do veneno de serpente Crotalus durissus terrificus. A angiogenese 

é um evento-chave nos processos da tumorigênese e da metástase. Apesar das evidências da 

ação antitumoral da CTX, não foi demonstrado, até o momento, a ação desta toxina sobre 

eventos envolvidos com a neovascularização, essenciais para o crescimento e sobrevivência 

do tumor. Assim, estudos demonstrando a ação da CTX sobre parâmetros fundamentais para a 

neovascularização podem contribuir com a caracterização da ação antitumoral da CTX. Neste 

estudo, foi investigado o efeito in vitro da CTX sobre a angiogênese. Para tanto, a linhagem 

de células endoteliais murinas derivados do hemangioma do timo (t.End.1) foram tratadas em 

diferentes concentrações de CTX (0,15 µg/mL a 4,8 µg/mL) e a proliferação, adesão e a 

morfologia das células endoteliais sobre as matrizes de laminina (10 µg/mL), colágeno tipo I 

(10 µg/mL) e fibronectina (3 µg/mL), bem como a migração por meio dos modelos de 

cicatrização (Wound Healing), quimiotaxia (transwell) e a formação de tubos sobre matriz 

tridimensional (3-D) foram avaliados. Os resultados demonstraram efeito inibitório da CTX, 

principalmente na concentração de 1,2 µg/mL, durante o tratamento de 1 hora, seguido da 

incubação em meio de cultura fresco, em diferentes tempos. CTX inibiu a proliferação 

celular, formação de tubos no matrigel 3-D, a migração celular avaliadas no modelo  de 

cicatrização e quimiotaxia tanto na presença de meio de cultura como no meio condicionado 

de célula tumoral. Além disso, CTX inibiu a adesão celular o que pode ter contribuido para a 

diminuição na distribuição das subunidades de integrinas αv e α2 e polimerização do 

citoesqueleto de actina, evidenciados em microscopia confocal. Esta ação inibitória não é 

decorrente da perda de viabilidade celular. Ainda, frente ao estímulo tumoral, alguns desses 

eventos analisados apresentaram-se mais inibidos após o pré-tratamento com a CTX. Pela 

primeira vez, é demonstrado que a CTX inibe os eventos cruciais envolvidos com o processo 

de angiogênese, os quais podem ser fundamentais para o efeito inibitório da toxina sobre a 

progressão tumoral. 

 

 

 

Palavras-chave: Crotoxina. Célula endotelial. Matriz extracelular. Adesão. Migração. 
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ABSTRACT 

 

 

KATO, E. E. Characterization of inhibitory action of Crotoxin on endothelial cells 

functions in two-dimensional and three-dimensional extracellular matrix: in vitro studies. 

2014. 76 p. Masters thesis (Pharmacology) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 
Several studies, in vivo and in vitro have demonstrated antitumor activity of Crotoxin (CTX), 

the major toxin from Crotalus durissus terrificus snake venom. Angiogenesis, the 

development of new blood vessels, is essential for tumor growth and metastasis. Despite the 

evidences of antitumor action of CTX, it has been not demonstrated, until now, the action of 

this toxin on main events involved in neovascularization which is essential for tumor growth 

and survival. Thus, studies demonstrating the action of CTX on key parameters for 

neovascularization may contribute for characterization of antitumor action of CTX. In this 

study, the in vitro effect of CTX on angiogenesis was investigated. Murine endothelial cells 

line derived from thymus hemangioma (t.End.1) were treated at different concentrations of 

CTX (0.15 µg/mL to 4.8 µg/mL) and endothelial cell (EC) proliferation, adhesion and actin 

cytoskeleton on laminin (10 µg/mL), collagen type I (10 µg/mL) and fibronectin (3 µg/mL) as 

well EC migration (scratch wound healing and chemotaxis assays) and formation of capillary-

like tubes on matrigel were evaluated. The results have shown inhibitory effect of CTX, 

mainly at the concentration of 1.2 µg/mL during treatment for 1 hour. CTX inhibited the cell 

proliferation; tube formation on matrigel 3D, migration at wound healing and chemotaxis 

assays in the presence of culture medium or in tumor conditioned medium. Moreover, CTX 

inhibited cell adhesion which may have contributed to reduction of the αv and α2 integrins 

distribution and cytoskeleton actin polymerization, analysed in confocal microscopy. The 

results of this study demonstrate that CTX inhibits key events involved in angiogenesis such 

as adhesion, proliferation, migration, tube formation, morphology and distribution of integrins 

on endothelial cells and this inhibition is not due to loss of cell viability. Additionally, this 

inhibitory effect being more pronounced against tumor stimulation in some of these events 

analyzed. In conclusion, it was demonstrated for the first time, that CTX inhibits key events 

involved in the angiogenesis process, and may contribute for inhibitory effect of the toxin on 

tumor progression. 
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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, cobre, 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-protéicas, que agem isolada ou sinergisticamente, interferindo em mecanismos 

fisiológicos, celulares e moleculares específicos (LEE, 1979). Alguns destes componentes do 

veneno possuem efeitos tóxicos, sendo assim denominados toxinas, e estas são responsáveis 

por diversos efeitos biológicos, como distúrbios na coagulação sanguínea, hemólise, 

hemorragia local e sistêmica, hipotensão, efeitos neurotóxicos, necrose tecidual, entre outros 

(IWANAGA; SUZUKI, 1979; MARKLAND, 1998; TANEN et al., 2001; WALTER; 

BIDLEN; GIBLY,1999).  

Apesar da sua toxicidade, vários trabalhos da literatura têm demonstrado a importância 

de compostos derivados de venenos de serpentes para o tratamento de diferentes patologias. 

Isto se deve ao fato de milhões de anos de evolução terem conferido a estas substâncias, duas 

características importantes para o desenvolvimento de um fármaco: especificidade e 

seletividade a seus alvos (celulares e moleculares, como canais iônicos, receptores, enzimas, 

membranas celulares ou vias metabólicas) (BAILEY; WILCE, 2001; CURY; PICOLO,  

2006; LEWIS; GARCIA, 2003).  

Desta forma, as toxinas animais se constituem em importante ferramenta para o estudo 

das propriedades fisiológicas e farmacológicas destes alvos e para a compreensão de como 

disfunções destes alvos podem contribuir para o desenvolvimento de diversas doenças. 

Adicionalmente, estas toxinas, em decorrência de sua seletividade ou mesmo especificidade 

pelos seus alvos, são modelos importantes para o desenho de novos e eficazes agentes 

terapêuticos.  

 

1.1 Veneno de serpentes Crotalus durissus terrificus (VCdt) e suas toxinas isoladas 

 

O gênero Crotalus inclui as serpentes popularmente conhecidas como cascavéis, 

causadoras de aproximadamente 7,6% dos acidentes ofídicos no Brasil (SINAN, 2011), sendo 

estes acidentes causados principalmente pela Crotalus durissus terrificus. 
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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 (AMARAL; MAGALHÃES; DE 

REZENDE, 1991; ROSENFELD, 1971). Além desta atividade, o veneno destas serpentes 

possui atividades miotóxica e coagulante (AZEVEDO-MARQUES et al., 1985; CUPO; 

AZEVEDO-MARQUES; HERING, 1988; NAHAS; MACFARLANE; DENSON, 1964; 

ROSENFELD, 1971;), induzindo o quadro de rabdomiólise generalizada e incoagulabilidade 

(AZEVEDO-MARQUES; CUPO; HERING, 1987; SANO-MARTINS et al., 2001). 

Apesar destes efeitos sistêmicos importantes, não são observados, nestes 

envenenamentos, sinais inflamatórios significativos no local da picada (AMORIM; DE 

MELLO; SALIBA, 1951; BRAZIL, 1950). São relatadas ainda, ausência de dor ou dor de 

pequena intensidade, seguida de parestesia local (ROSENFELD, 1971). Vale ressaltar que, 

além de não causar dor, Brazil (1950) evidenciou que este veneno é capaz de causar analgesia 

em humanos, sendo utilizado no início do século passado, no tratamento de algias, 

principalmente de origem neoplásica.   

As principais toxinas presentes neste veneno incluem a crotoxina, crotamina, 

convulxina e giroxina. Tem sido sugerido que a giroxina e a enzima tipo trombina sejam o 

mesmo componente, uma vez que ambas apresentam as mesmas características bioquímicas e 

biológicas (ALEXANDER et al., 1988). A elevada toxicidade do veneno é atribuída à 

crotoxina, seu principal componente tóxico, (VITAL-BRAZIL, 1972), que corresponde à 60% 

do veneno total (SLOTTA; FRAENKEL-CONRAT, 1938), contribuindo com cerca de 80% 

da letalidade induzida pelo veneno total. 

 

1.1.1 Crotoxina 

 

A crotoxina (CTX) foi isolada por Slotta e Fraenkel-Conrat (1938), e teve sua 

estrutura descrita por Fraenkel-Conrat e Singer (1956), sendo uma -neurotoxina 

heterodimérica, formada pela associação não-covalente de duas diferentes subunidades: a 

crotapotina (CA) e a fosfolipase A2 (FLA2 - CB). Seu peso molecular é de 24 a 26 kDa, ponto 

isoelétrico de 4,7 e exibe atividades fosfolipásica, neurotóxica (bloqueio da transmissão 
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neuromuscular) e miotóxica (GOPALAKRISHNAKONE et al, 1984; STOKER, 1990; 

VITAL-BRAZIL, 1972) (Figura 1). 

 

Figura 1. Estrutura Tetramérica da Crotoxina isolada do veneno de Crotalus durissus 

terrificus 

 

Os monômeros das isoformas CB1 e CB2 estão demonstrados em vermelho e azul, respectivamente. Esta figura 

foi gerada utilizando PyMOL (DeLano, 2002). 

 

A subunidade CB ou FLA2 apresenta cerca de 14 kDa, ponto isoelétrico 9,7, sendo 

constituída por uma cadeia única polipeptídica contendo 123 resíduos de aminoácidos, 

formando estruturas globulares associadas por sete pontes dissulfídicas (AIRD et al., 1986). 

Para a subunidade CB são atribuídas as atividades fosfolipásicas encontradas no veneno 

crotálico ou na fração CTX. Quando associada à CA, esta FLA2 apresenta atividade 

hidrolítica reduzida, porém as atividades neurotóxicas e miotóxicas são potencializadas 

(CHOUMET et al., 1996). 

A CTX exerce seu efeito por meio da associação da fração FLA2 aos seus alvos nas 

membranas, levando à dissociação do complexo, onde CA permanece em solução, enquanto 

CB interage com seus aceptores. Foram realizados estudos no intuito de compreender a 

ligação da CTX às membranas pré-sinápticas, e esclarecer a participação da subunidade CA. 

Délot e Bon (1993) observaram que CA participa temporariamente da etapa na qual CB se 

associa com seu aceptor na membrana, formando um complexo ternário transitório. A 

subunidade CA só se dissocia de CB após o acoplamento irreversível deste componente ao 

aceptor na membrana das terminações nervosas. 

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. 

Foi demonstrado, por meio de estudos de caracterização e sequenciamento, que esta 

subunidade é formada por três cadeias polipeptídicas, com 88 aminoácidos, unidas por sete 
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pontes dissulfídicas (AIRD et al., 1990). 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). 

 

1.2 Estudos experimentais sobre os efeitos imunorregulatório, anti-inflamatório e 

antitumoral do veneno de Crotalus durissus terrificus (VCdt) e suas toxinas isoladas 

 

Vários estudos experimentais têm mostrado que, o VCdt ou substâncias isoladas deste 

veneno são capazes de modular as respostas inflamatória e imune (SAMPAIO et al., 2010). 

Em relação aos efeitos sobre o sistema imune, foi evidenciado que o veneno crotálico ou a 

CTX apresentam papel supressor sobre a resposta imunológica humoral (CARDOSO; 

MOTA, 1997). Ainda, Cardoso et al. (2001) mostraram que a CTX, quando injetada por via 

subcutânea em camundongos, é capaz de induzir diminuição do número de leucócitos 

circulantes. Dados obtidos em nosso laboratório são indicativos de que o VCdt, CTX e o 

componente CB (FLA2), mas não a crotapotina, administrados por via subcutânea, em ratos, 

reduzem o número de linfócitos circulantes em ratos. Este efeito é modulado, pelo menos em 

parte, por mediadores gerados na via da 5-lipoxigenase (ZAMBELLI et al., 2008).  

Em relação à resposta inflamatória, Landucci et al. (1995, 2000) mostraram que a 

crotapotina inibe o edema de pata de ratos induzido por carragenina ou por fosfolipases A2 

isoladas de venenos animais. Ainda, a injeção, em camundongos, de VCdt, imediatamente 

após a administração intraperitoneal de tioglicolato, determina decréscimo no número de 

leucócitos que migram para a cavidade peritoneal (SOUSA-E-SILVA; GONÇALVES; 

MARIANO, 1996). Em continuidade a esses estudos, Nunes et al. (2007) mostraram que a 

ação inibitória sobre os componentes vascular e celular da resposta inflamatória, induzida pela 

carragenina, é de longa duração e mais efetiva quando comparado a anti-inflamatórios 

clássicos, caracterizando assim, o efeito anti-inflamatório sugerido para este veneno. Esses 

mesmos autores demonstraram que a CTX é a toxina responsável por este efeito prolongado 

(NUNES et al., 2010).  

Sampaio et al. (2001), avaliando o efeito do veneno de cascavel sobre o metabolismo 

de macrófagos e a possível correlação entre as modificações deste metabolismo e as 

alterações funcionais destas células, demonstraram dualismo na ação deste veneno, uma vez 

que foi observada tanto inibição de alguns parâmetros funcionais, como espraiamento e 

fagocitose, quanto estimulação do “burst” respiratório (geração de peróxido de oxigênio), da 
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geração de óxido nítrico, da atividade microbicida (fungicida) e do metabolismo de glicose e 

glutamina destas células. O incremento deste metabolismo foi demonstrado através da 

determinação da influência do veneno sobre a atividade máxima de enzimas-chave do 

metabolismo de glicose e glutamina (hexoquinase, glicose-6-fosfato desidrogenase, citrato 

sintase e glutaminase dependente de fosfato) e da oxidação destes substratos. Tanto as ações 

estimulatórias quanto inibitórias são de longa duração, pois serão observadas por até 7 dias 

após a administração de uma única dose do veneno. Estes efeitos manifestam-se 

independentemente do estado de ativação do macrófago – residente, inflamatório ou ativado. 

Contudo, as ações estimulatórias do VCdt são mais significativas no macrófago residente. Os 

mesmos autores demonstraram que a CTX e a subunidade FLA2, mas não as outras toxinas 

presentes no veneno, inibem as funções de espraiamento, mantendo a forma arredondada, não 

apresentando as mesmas alterações de prolongamento de membrana características de células 

espraiadas e fagocitose por macrófagos, de maneira similar ao observado para o veneno total, 

sendo considerada o fator responsável por estes efeitos do veneno sobre fagócitos (SAMPAIO 

et al., 2003; SAMPAIO et al., 2005; SAMPAIO et al., 2006a). 

Recentemente, nosso grupo demonstrou, que a CTX é a toxina responsável pela ação 

estimulatória sobre o “burst” respiratório de macrófagos residentes obtidos da cavidade 

peritoneal de ratos normais, sendo este efeito prolongado, pois é observado após 14 dias da 

administração de uma única dose de CTX (COSTA et al., 2010). Este estudo evidenciou que a 

CTX é a responsável pelo efeito dual demonstrado para o veneno total. 

Em relação à sinalização intracelular, tanto o veneno, quanto CTX inibem 

drasticamente a fosforilação de tirosina-quinase e a expressão das proteínas GTPases RhoA e 

Rac, interferindo assim, com a eficiência do citoesqueleto na captação das partículas a serem 

fagocitadas (SAMPAIO et al., 2006b). Estes efeitos são modulados, pelo menos em parte, por 

mediadores gerados na via da lipoxigenase (SAMPAIO et al., 2006a). Ainda, foi demonstrado 

que tanto o veneno crotálico como as toxinas isoladas são capazes de aumentar a liberação da 

lipoxina A4 (SAMPAIO et al., 2006a), um mediador lipídico gerado na via das lipoxigenases 

com potente efeito anti-inflamatório (MCMAHON; GODSON, 2004) e inibidor de diversos 

eventos envolvidos com o crescimento tumoral (CEZAR-DE-MELLO et al., 2008; FIERRO, 

2005). 

Em estudos realizados em nosso laboratório, foi demonstrada a ação antitumoral da 

CTX in vivo, no modelo experimental de tumor desenvolvido no coxim plantar de pata de 

ratos, induzido pela injeção do tumor de Walker 256. Estudos realizados pelo nosso grupo 

mostraram que células de tumor de Walker 256, injetadas por via intraplantar, são capazes de 
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causar desenvolvimento de tumor sólido no coxim plantar de ratos a partir do 3
o
 dia de 

inoculação. A presença marcante de células tumorais na pata dos ratos foi evidenciada, por 

análises histopatológicas, no 5
o
 dia do desenvolvimento do tumor (BRIGATTE et al., no 

prelo). Animais tratados pela CTX apresentaram menor aumento do volume da pata causado 

pelo tumor, evidenciado por meio de pletismografia, quando comparado aos animais 

controles. Neste estudo, análises histológicas do coxim plantar sugerem que a CTX interfere 

com a neovascularização na vigência do tumor. Cabe ressaltar que, neste mesmo estudo, foi 

demonstrado que a CTX foi capaz também de inibir fenômenos nociceptivos, tais como, 

hiperalgesia, alodinia e dor espontânea, causados pelo câncer, observado no modelo de 

pressão de pata de ratos. Em continuidade a esses estudos, ensaios in vitro evidenciaram ação 

antitumoral da CTX, uma vez que a toxina inibiu a proliferação das células da linhagem LLC 

WRC 256, correspondente ao tumor de Walker 256 (FAIAD; DELLA-CASA; 

SAMPAIO,2008). Neste estudo, foi demonstrado que esta toxina interfere com os eventos 

fundamentais da progressão tumoral, agindo diretamente sobre as células tumorais desta 

linhagem, inibindo a proliferação, adesão da célula tumoral à fibronectina, além de inibir a 

polimerização dos filamentos de actina dessas células. Ainda, as proteínas sinalizadoras da 

família das GTPases Rho, tais como a RhoA e a quinase FAK apresentam a atividade 

diminuída após a incubação na presença da toxina, o que explica, pelo menos em parte, a 

diminuição da projeção do corpo celular durante a proliferação, conforme observado em 

ensaios de Microscopia Confocal (FAIAD; DELLA-CASA; SAMPAIO, 2008). 

Apesar das evidências da ação antitumoral da CTX, e de que esta toxina acarreta 

inibição tanto na fosforilação de tirosina quinase quanto na expressão das proteínas Rho 

GTPases, efeito mediado por derivados da via 5-lipoxigenase, não foi demostrado, até o 

momento, a ação desta toxina sobre a angiogênese. Estudos demonstrando a ação da CTX 

sobre parâmetros fundamentais para a neovascularização pode contribuir para novas 

perspectivas no desenvolvimento de uma nova substância com propriedades terapêuticas no 

controle de neoplasias. 

 

1.3 Progressão Tumoral e Angiogênese  

 

Angiogênese é definida como a formação de novos vasos sanguíneos a partir de vasos 

pré-existentes, sendo componente fundamental durante processos fisiológicos, tais como o 

desenvolvimento vascular embrionário, e em adultos, para o ciclo ovariano e reparo de 

feridas. Além dos processos fisiológicos, a angiogênese também é essencial para a progressão 
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de diversas desordens que dependam diretamente da neovascularização, tais como retinopatias 

diabéticas, artrite reumatóide e crescimento tumoral (FOLKMAN, 1995). 

Em relação ao desenvolvimento tumoral, que envolve o crescimento do tumor e, 

consequentemente, invasão aos tecidos mais distantes, a angiogênese é um dos fatores 

essenciais por promover a progressão tumoral devido ao fornecimento de nutrientes, oxigênio 

e fatores de crescimento necessários para a sobrevida da célula tumoral. Este processo 

envolve diretamente uma interação entre as proteínas da matriz extracelular e as células 

endoteliais vasculares, as quais respondem a diversos fatores pró-angiogênicos e 

antiangiogênicos secretados pelo microambiente tumoral (BAZAA et al., 2010; ELICEIRI;  

CHERESH, 1998; MONTAÑEZ et al., 2002). 

Inicialmente, o tumor cresce em área avascular, sob condições de hipóxia e privação 

de nutrientes permitindo um equilibrio entre os fatores pró-angiogênicos, como o fator de 

crescimento vascular endotelial (VEGF), fator de crescimento do fibroblasto tipo 2 (FGF-2), 

fator de crescimento derivado da plaqueta (PDGF), fator de crescimento transformante β 

(TGF-β), citocinas pró-inflamatórias como fator de necrose tumoral α (TNF-α) e os fatores 

antiangiogênicos como interferons, endostatina, angiostatina, trombospotina e inibidores das 

metaloproteinases (DASS; TRAN; CHOONG, 2007; MELO; JUNQUEIRA, CHAMMAS, 

2003). 

Porém, conforme o crescimento da massa tumoral, ao ultrapassar alguns milimetros de 

diâmetro (cerca de 1 a 2 mm), aumenta a sua necessidade por nutrientes e fornecimento de 

oxigênio a partir do sangue, e consequentemente há o aumento da expressão de fatores pró-

angiogênicos como as citocinas e fatores de crescimento (MELO; JUNQUEIRA, 

CHAMMAS, 2003; WEIS; CHERESH, 2011). Neste sentido, o VEGF, por exemplo, é 

regulado pela hipóxia levando a célula tumoral a secretar este fator e, assim, promover a 

proliferação e migração de células endoteliais vasculares, por meio da interação entre o VEGF 

e seu receptor tirosina quinase (VEGFR) localizado na superfície destas células, formando 

brotos a partir dos vasos pré-existentes. Esses brotamentos crescem e invadem a matriz 

extracelular, por meio da secreção de proteinases, em direção à célula tumoral. Os vasos 

passam a se organizarem em redes do tipo capilares adquirindo características estruturais e 

funcionais (CUENOD et al., 2006). No tumor, as células endoteliais vasculares (CEVs) 

proliferam de 50 a 100 vezes mais rápidas do que as células normais, sendo uma CEV capaz 

de manter mais de cem células tumorais (DASS; TRAN; CHOONG, 2007). Portanto, a 

formação de novos capilares por estruturas vasculares pré-existentes é de importância 

fundamental durante o processo de angiogênese (FOLKMAN, 2007). 
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1.3.1 Interação entre célula endotelial e matriz extracelular (MEC) na angiogênese  

 

As células endoteliais são originadas a partir da medula óssea onde ocorre uma 

diferenciação sucessiva de células mesodérmicas em hemangioblastos. Os hemangioblastos 

darão origem às células tronco hematopoiéticas que se diferenciarão em células do sangue, e 

em células tronco vasculares que originarão células precursoras endoteliais (CPE) e os 

perócitos (LACAUD; KELLER; KOUSKOFF, 2004; LAMALICE; LE BOEUF; HOUT 

2007). 

 As células endoteliais vasculares são provenientes da diferenciação das CPEs 

apresentando forma alongada com núcleo proeminente, prolongamentos citoplasmáticos 

sendo repleto de organelas intracelulares. Por conta de sua estrutura, esta célula possui intensa 

atividade metabólica, devido a presença de cavéolas que são invaginações na membrana 

citoplasmática conferindo a capacidade da célula endotelial de reconhecer fatores e hormônios 

na superfície da célula por meio de receptores, moléculas sinalizadoras e efetoras e várias 

substâncias que estimulam a célula endotelial a exercer suas funções (MICHEL, 1998). 

Dentre esses receptores,são descritas as moléculas de adesão do tipo integrina (ICAM-1, 

VCAM-1 E PECAM) e selectinas (selectina P e selectina E), bem como receptores para 

proteínas de matriz extracelular, como fibronectina, laminina, trombospondina, colágenos I, 

II, III, IV e V, elastina, heparan sulfato, condroitim sulfato, entre outros (JAFFE, 1987). Além 

disso, a célula endotelial também expressa receptores para quimiocinas (CXCR4, CXCR7) 

(SALCEDO; OPPENHEIM, 2003; SINGH et al., 2013).  

Mudanças na composição de matriz extracelular que circundam as células endoteliais 

coincidem com o comportamento proliferativo dessas células (FORM; PRATT; MADRI, 

1986). Neste contexto, a matriz extracelular possui importância fundamental para a 

organização e o comportamento da célula endotelial tanto em condições fisiológicas como 

fisiopatológicas por estarem em constante comunicação, portanto, permitindo que a célula 

endotelial desempenhe suas funções de adesão, proliferação, migração, diferenciação, 

transdução de sinal e morfogênese. A matriz extracelular pode ser dividida em duas 

subcategorias: membrana basal, que está diretamente em contato com o endotélio; e matriz 

intersticial, que em condições fisiológicas, não está diretamente em contato com as células 

endoteliais (FRANCIS; URIEL; BREY, 2008). As duas subdivisões diferem quanto à 

distribuição no tecido e composição química, uma vez que a matriz intersticial consiste em 

colágeno fibrilar (tipo I), elastina, fibrina e glicoproteínas adesivas como fibronectina, 

proteoglicanos e ácido hialurônico, ao passo que a membrana basal consiste em laminina, 
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colágeno não fibrilar (principalmente o tipo IV), nidogen, heparan sulfato e proteoglicanos 

como perlecan (FRANCIS; URIEL; BREY, 2008; NISHIUCHI et al., 2006; ROSARIO; 

DESIMONE, 2010).  

Durante a angiogênese, os componentes da membrana basal, tais como colágeno tipo 

IV,  principal componente da membrana que em conjunto com a laminina, a principal proteína 

adesiva da membrana basal, estabilizam os novos vasos formados. Já, os componentes 

intersticiais, especialmente o colágeno fibrilar (tipo I), o mais abundante, promovem rápido e 

invasivo crescimento da célula endotelial. A fibronectina, também uma das principais 

proteínas da MEC, desempenha importente papel na cascata da angiogênese, regulando a 

sobrevida, diferenciação e proliferação das células, eventos intensificados dentro e em torno 

de tumores sólidos. Nos estágios iniciais da angiogênese, a expressão local de proteases 

rompe a membrana basal, criando uma mudança química e física no microambiente da célula 

endotelial que inicia a formação de brotos (FRANCIS; URIEL; BREY, 2008). Sendo assim, 

os fatores angiogênicos, jutamente com os componentes da matriz extracelular, são essenciais 

para a adesão, proliferação e migração das células endoteliais. 

 

1.3.2 Adesão, Proliferação e Migração Celular: Principais aspectos. 

 

Durante o desenvolvimento tumoral, os fatores de crescimento pró-angiogênicos 

liberados pelas células tumorais ativam as células endoteliais quiescentes que irão degradar a 

matriz extracelular, estimulando a expressão de receptores de superfície, importantes para a 

adesão, migração e formação de estruturas tubulares (MELO; JUNQUEIRA, CHAMMAS, 

2003). 

As integrinas são as primeiras moléculas de superfície de adesão que facilitam 

comunicação bidirecional entre a célula endotelial e os componentes da matriz extracelular 

(WEIS; CHERESH, 2011). Por meio dessa interação, a sinalização intracelular é 

desencadeada, permitindo sua adesão à matriz e, consequentemente, a reorganização do 

citoesqueleto e a mudanças no comportamento celular como, por exemplo, no estímulo à 

proliferação celular (SILVA et al., 2007), na migração e invasão celular (WEIS; CHERESH, 

2011). 

Estruturalmente, as integrinas são proteínas heterodímericas transmembranas com 

domínio intracelular composta por suas subunidades, α e β, associadas por ligação não-

covalente  (ELICIERI; CHERESH, 1998; NOGUERA et al., 2012).  
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A subunidade α é capaz de se ligar especificamente a determinada proteína da matriz 

enquanto que a subunidade β está em contato com a região citoplasmática, capaz de recrutar 

proteínas acessórias ancoradas aos filamentos de actina e é responsável pela ativação de 

diferentes vias de sinalização que regulam a organização do citoesqueleto de actina, a geração 

de força de contração (BARCZYK; CARRACEDO; GULLBERG, 2010; HOOD; CHERESH, 

2002; LAMALICE; LE BOEUF; HOUT, 2007).  

Existem 18 tipos da subunidade α e 8 tipos da subunidade β que podem se associar em 

24 integrinas. Cada associação se ligará a um componente específico da matriz extracelular, 

como colágenos, lamininas, proteínas que contém sequência RGD como a fibronectina, 

fibrinogênio (AVRAAMIDES; GARMY-SUSINI; VARNER, 2008; BARCZYK;  

CARRACEDO; GULLBERG, 2010; MARGADANT et al., 2011).  

Durante a angiogênese, é observado aumento da expressão das principais integrinas 

envolvidas nesse processo, contribuindo para a regulação do crescimento, sobrevida e 

migração das células endoteliais. Há uma variedade de integrinas que são expressas pelas 

células endoteliais, tais como: α2β1, α5β1, α5β3, α6β4, αvβ3 e αvβ5 (SCHLIE-WOLTER; 

NGEZAHAYO; CHICHKOV, 2013). Estas integrinas são fortemente induzidas pelos fatores 

de crescimento pró-angiogênico ou quimiocinas capazes de alterar a conformação dessa 

molécula, tornando-a ativa (AVRAAMIDES; GARMY-SUSINI; VARNER, 2008; BAZAA 

et al., 2010). Algumas destas integrinas são expressas durante condições fisiopatológias, 

entretanto, a integrina αvβ3 é considerada um importante alvo farmacológico, uma vez que 

não é encontrada em células endoteliais quiescentes, porém, na presença de citocinas ou 

tumores, sua expressão é intensamente estimulada (BAZAA et al., 2010; MELO; 

JUNQUEIRA, CHAMMAS, 2003; SILVA et al., 2007). Esta integrina, por sua vez, possui 

capacidade de se ligar a diversos substratos, incluindo a fibronectina, vitronectina, 

fibrinogênio, fator von Willebrand, osteopontina, trombina (BAZAA et al., 2010; WEIS; 

CHERESH, 2011) e formas proteolisadas de colágeno e laminina, enquanto que a integrina 

α5β1 se liga seletivamente a fibronectina (HOOD; CHERESH, 2002). Alguns estudos 

indicam que a integrina αvβ3 está envolvida na adesão ao substrato, migração e formação de 

estruturas do tipo capilar (AVRAAMIDES; GARMY-SUSINI;  VARNER, 2008; NISATO et 

al., 2003). 

Em relação ao colágeno tipo I, principal componente da matriz extracelular, é 

substrato para as integrinas α1β1, α2β1, α10β1 e α11β1 (SCHLIE-WOLTER; 

NGEZAHAYO; CHICHKOV, 2013). Em particular, a integrina α2β1, expressa pelas células 

endoteliais, é essencial em processos fisiológicos e fisiopatológicos, como cicatrização de 
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feridas, metástase de tumor, e trombose, sendo todas dependentes da ligação da integrina ao 

colágeno (BROOS et al., 2012; ECKES et al., 2006). Ainda, a integrina α2β1 espressas nas 

células endoteliais é também receptor para laminina (LANGUINO et al., 1989), sendo 

importante para a adesão das células, bem como o crescimento, diferenciação e migração 

(KUBOTA et al., 1988). 

Logo após a ligação das integrinas aos seus ligantes na matriz extracelular, ocorre 

mudança na conformação do citoesqueleto da célula endotelial e, consequentemente, 

modulação da migração celular devido ao domínio citoplasmático da integrina que está em 

conexão funcional com as proteínas acessórias (α-actinina, vinculina, tensina e paxilina) 

associadas ao citoesqueleto de actina, iniciando uma cascata de sinalização angiogênica 

(HOOD; CHERESH, 2002; LAMALICE; LE BOEUF; HOUT, 2007; PARSONS; 

HORWITZ; SCHWARTZ, 2010). Entre essas vias de sinalização intracelular, a FAK 

(proteína quinase de adesão focal) é um mediador da transdução de sinal pelas integrinas e 

pelos receptores de fatores de crescimento nas células endoteliais co-localizada com a região 

citoplasmática das integrinas e pode ativar direta e indiretamente moléculas sinalizadoras 

responsáveis por regular a proliferação e a migração celular (AVRAAMIDES; GARMY-

SUSINI; VARNER, 2008). Entre essas proteínas sinalizadoras, a via da ERK (extracellular-

signal regulated kinase) promove a atividade da quinase de cadeia leve de miosina (MLCK), 

bem como a atividade transcricional e alteração da afinidade entre a integrina e o ligante 

(HOOD; CHERESH, 2002) (Figura 2). Ainda, estudos sugerem que as integrinas podem ter 

uma interação recíproca (crosstalk) com receptores de tirosina quinase como o c-Met, 

receptor para fator de crescimento hepatócito (HGF), envolvidos com a proliferação, 

migração e morfogênese celular por meio da ativação da via da ERK (CHAN et al., 2006). 

Portanto, durante a angiogênese a formação da adesão, sua maturação e reorganização do 

citoesqueleto é um processo contínuo e balanceado entre a polimerização da actina e a 

contração da actomiosina (PARSONS; HORWITZ; SCHWARTZ, 2010), essencial para a 

migração celular. 

A migração celular, por sua vez, não é um processo exclusivo da angiogênese, é 

importante para o desenvolvimento, como também em eventos como reparo tecidual e 

sobrevivência imunológica (LAMMERMANN et al., 2008). A aderência das células 

endoteliais à matriz extracelular durante a migração é um evento que ocorre dependente ou 

independemente de quimioatrativos. Neste sentido, os componentes da MEC como colágeno 

tipo I e fibronectina são, por si só, capazes de sustentar, guiar e regular a velocidade da 

migração (LAMALICE; LE BOEUF; HOUT, 2007). A migração da maioria das células 
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consiste em quatro eventos seqüenciais básicos, que ocorrem de maneira cíclica: (1) protrusão 

da parte dianteira da célula, (2) adesão à matriz extracelular, (3) deslocamento do corpo 

celular, e (4) retração da parte traseira (RIDLEY et al., 2003). 

 

Figura 2. Principais aspectos da sinalização intracelular mediada pelas integrinas 

 

 

 

 

 

As integrinas medeiam a ligação entre a célula endotelial aos diferentes componentes de matriz extracelular e 

disparam sinalização intracelular envolvendo proteínas quinases, tais como quinases de adesão focal (FAK), 

sinalização intermediária, tais como fosfatidilinosital 3-quinase, as proteínas da família das Rho GTPAses e 

proteínas do citoesqueleto ligantes de actina, tais como a paxilina, -actinina e vinculina, promovendo o 

remodelamento do citoesqueleto de actina para a adesão, migraçãoe proliferação celular. Esta figura foi obtida de 

Avraamides; Garmy-Susini;  Varner, 2008 in Nature Reviews/Cancer. 

 

 

Ainda, no que concerne à sinalização envolvida com a migração celular, o 

citoesqueleto de actina é constantemente remodulado e regulado pelas proteínas Rho GTPases 

que ciclam entre um estado inativo (ligadas a GDP) e um estado ativo (ligadas a GTP). Uma 

vez ativadas, as Rho GTPases ligam-se a diferentes proteínas efetoras, por exemplo ROCK, 

desencadeando uma cascata de sinalização envolvidas em vários processos celulares, 

incluindo adesão, polaridade celular, expressão gênica, proliferação, apoptose e atividade de 

fator de transcrição (BRYAN; D’AMORE, 2007; VEGA;  RIDLEY, 2008). Ainda, essas 

proteínas estão envolvidas no controle da morfologia e motilidade celular por meio da 
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organização do citoesqueleto de actina de células não transformadas (SAHAI; MARSHALL, 

2002). 

As Rho GTPases são uma família de proteínas que possuem mais de 18 membros 

identificados e são subdivididas de acordo com sua sequencia e função (SAHAI; 

MARSHALL, 2002), porém as proteínas melhor caracterizadas e mais amplamente 

distribuídas são RhoA, Rac1 e Cdc42 que regulam as etapas envolvidas com a migração 

celular (NOBES; HALL, 1999; SANDER; COLLARD, 1999). A proteína Rac1 está 

principalmente envolvida na formação de lamelipódios enquanto que a Cdc42, está envolvida 

na formação de filopódios que direcionam o movimento da célula, essas protrusões formam 

adesões imaturas junto ao substrato de matriz extracelular, denominadas adesões nascentes e a 

medida em que a célula se projeta em direção ao sítio de migração, algumas dessas adesões se 

desfazem enquanto outras amadurecem, essas tornam-se complexos focais e posteriormente 

adesões focais. Essa maturação de adesões gera contractilidade da célula por meio do 

ancoramento dos feixes de filamentos de actina e miosina II (stress fibers) que são reguladas 

pela Rho (isoformas A, B ou C) (RIDLEY; HALL, 1992; RIDLEY et al., 1992; SAHAI; 

MARSHALL, 2002). O balanço recíproco entre Rac1 e RhoA determina a morfologia celular 

e o comportamento migratório (HERBRAND; AHMADIAN, 2006). Após o amadurecimento 

das adesões junto ao substrato a célula desloca seu corpo para a frente e a parte traseira é 

tracionada pelas stress fibers. O ciclo termina com a liberação das adesões que foram 

utilizadas na parte traseira da célula, podendo estas entrar em uso novamente (LAMALICE; 

LE BOEUF; HOUT, 2007; RIENTO; RIDLEY, 2003). Ainda, as Rho GTPases podem 

também regular a produção de metaloproteinases (MMPs) afetando o remodelamento da 

matriz extracelular,que circunda vasos sanguíneos favorecendo a migração das células 

endoteliais a partir da membrana basal para formar uma nova via de migração e, contribuindo 

assim, para a invasão das células endoteliais e, consequentemente, progressão tumoral 

(VEGA; RIDLEY, 2008). 

 A degradação da matriz depende da expressão e ativação da metaloproteinases, uma 

família de enzimas zinco-dependente. Para a invasão, estruturas superficiais encontradas em 

células especializadas (células tumorais e estromais), denominadas invadopodia utilizam 

MMPs,ativadas e secretadas no local, tais como MMP-2 e -9 para degradar diversas 

macromoléculas da MEC e facilitar a invasão celular (CEZAR-DE-MELLO et al., 2008). 

Entre esses membros da família das MMPs, a MMP-9 participa do switch angiogênico, uma 

vez que controla a liberação de VEGF, enquanto que a MMP-2 contribui para o crescimento 

tumoral (BERGERS et al., 2000; GIALELI; THEOCHARIS; KARAMANO, 2011). 
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Como citado anteriormente, as CEVs proliferam de 50 a 100 vezes mais rápidas do 

que as células normais e expressam marcadores específicos que podem ser alvos de agentes 

terapêuticos. Ainda, uma CEV é capaz de manter mais de cem células tumorais, sugerindo, 

portanto, que a destruição de um único vaso sanguíneo pode erradicar um número 

considerável de células tumorais (DASS; TRAN; CHOONG, 2007). Estes fatos tornam 

relevantes estudos de substâncias com potencial anti-angiogênico. 

 

1.4 Modelos experimentais in vitro 

 

 Nos ensaios experimentais, utilizando os modelos in vitro é essencial mimetizar as 

condições naturais possíveis envolvidas no ambiente celular. Neste sentido, ao escolher um 

modelo para a realização de experimentos in vitro são imprescindíveis os cuidados com a 

observação, mensuração e a manipulação das células para que o sistema in vitro reproduza o 

comportamento celular observado no ambiente in situ. Os estudos de migração celular e 

invasão estão sendo amplamente realizados em modelos de MEC de colágeno (WOLF et al., 

2009). No colágeno se obtém uma estrutura de substrato fibrilar que favorece a adesão, bem 

como apresenta-se como barreira para a movimentação celular, similar aos tecidos intersticial 

rico em colágeno obtidos in vivo. Portanto, estes modelos são adequados para examinar 

aspectos distintos do movimento celular em um ambiente similar ao tecido, considerando sua 

geometria e fonte, e variação em suas propriedades estruturais básicas. Os monômeros de 

colágenos podem ser obtidos de diferentes espécies, tais como roedores e bovinos. Neste 

sentido, pesquisas recentes sobre o comportamento celular analisado em matriz de colágeno 

extraído de cauda de rato (EHRMANN; GEY, 1956; ELSDALE, 1972) reconstituído 

tridimensionalmente (ALEXANDER et al, 2008; NTAYI et al., 2001; WOLF et al., 2003; 

WOLF et al., 2009). 

O estudo com células endoteliais pode ser feito por meio do cultivo das células em 

monocamada utilizando-se células endoteliais originárias de diversos tecidos, como veia de 

cordão umbilical humano (HUVEC), aorta bovina e veia safena humana (MORGAN, 1998). 

Também, podem ser utilizadas linhagens celulares que possuem maior capacidade de 

proliferação e mantidas com um fenótipo próximo ao das células originais por um número 

maior de passagens, o que viabiliza a realização de vários experimentos. Segundo trabalho 

desenvolvido por Ramos (2008), o hormônio do crescimento modula, in vitro, algumas 

funções da linhagem de células endoteliais tímica t.End.1, incluindo proliferação, morfologia, 

expressão de receptores de matriz extracelular, produção de matriz extracelular, adesão de 
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timócitos às células endoteliais, assim como migração transendotelial de timócitos (PARK et 

al., 2001), demonstrando que estas células reproduzem um bom modelo para estudos dos 

aspectos funcionais fundamentais envolvidos na angiogênese. 

 

1.4.1 Sistemas bidimensionais (2D) e tridimensionais (3D) 

 

Conforme citado anteriormente, a adesão celular a matriz extracelular é uma etapa 

essencial para angiogênese e, ao longo de três décadas, diversos estudos em superfícies 

bidimensionais (2D) contribuiram para a compreensão de moléculas de sinalização 

necessárias para este processo. Nestas superfícies, também foram estudados mecanismos de 

regulação da migração celular, onde uma migração eficiente envolve o início da formação de 

protrusão na parte dianteira do corpo celular seguido de formação de novos sítios de adesões 

para estabilizar a protrusão (JAYO; PARSONS, 2012; RIDLEY et al., 2003).  

Para estudar a dinâmica das integrinas na interação célula-substrato, transdução de 

sinais, protrusão de membrana e organização do citoesqueleto, o modelo bidimensional possui 

essa vantagem, sendo o modelo mais utilizado para avaliar esses parâmetros (EVEN-RAM; 

YAMADA, 2005; MARTINS; KOLEGA, 2006). No entanto, no substrato 2D, as células 

possuem migração atípica, semelhante a migração de ameba e leucócitos, envolvendo 

adaptação conformacional e não adesiva para a matriz. Apresentando comportamento que são 

diferentes do encontrado nas células in vivo (MARTINS; KOLEGA, 2006). 

 Portanto, para biomimetizar a migração celular encontrada no in vivo, onde as células 

estão completamente circundadas pela matriz extracelular, o modelo tridimensional (3D) é o 

que representa melhor,embora ainda de forma bastante incompleta, o microambiente tecidual 

(JAYO; PARSONS, 2012).  

 Células mesenquimais, como fibroblastos e células endoteliais, apresentam migração 

com  forte força de tração entra a célula e matriz tridimensional por meio da ligação da 

integrina e contractilidade do citoesqueleto (MARTINS; KOLEGA, 2006). Nesse modelo, as 

células adquirem tensão doral e ventral apresentando, portanto, corpo celular mais alongado, 

enquanto que no modelo 2D adquirem tensão somente dorsal adquirindo morfologia mais 

achatada. Apesar das diferenças morfológicas, as células em matriz 3D utilizam a mesma 

estratégia migratória como as células em 2D (MARTINS; KOLEGA, 2006). Além disso, 

células em matriz bidimensional apresentam direção da migração randômica, ou seja, as 

células alternam espontaneamente sua direção de migração por conta da elevada atividade de 
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Rac1, enquanto que células em 3D podem ser mais persistentes em direção e apresentam 

menor atividade de Rac1 (CZUCHRA et al., 2005). 

 Interações celulares com a matriz extracelular envolvem propriedades químicas, 

mecânicas e físicas da matriz, além de estruturas celulares como stress fibers e adesão focal, 

favorecendo o remodelamento da matriz para migração celular por meio da sinalização da 

integrina, ou seja, as integrinas geram sinalização diferenciada em resposta a superfície 2D 

rígida e simples, ou a uma matriz 3D maleável e complexa (CUKIERMAN; PANKOV; 

YAMADA, 2002).  

Esses modelos in vitro são também utilizados para estudar os principais mecanismos 

envolvidos na neovascularização, onde é possível observar a formação de uma rede de 

estruturas tubulares biomimetizando o in vivo. Montañez et al. (2002) comparou a 

angiogenese em modelo tridimensional de gel de colágeno tipo I e em modelo bidimensional 

em coating de Matrigel, contendo predominantemente laminina, colágeno IV e nidogen, 

mimetizando a membrana basal (FRIELD; BROCKER, 2000); indicando que características 

in vivo das estruturas do tipo capilar foi melhor reproduzida no modelo de colágeno 

(MONTAÑEZ et al., 2002).  

Outra vantagem de estudar em matriz tridimensional é avaliar também a secreção de 

metaloproteinases, proteínas que degradam a mambrana, importantes para a invasão das 

células endoteliais à matriz e consequentemente promover a migração celular e formação de 

estruturas tipo capilares. A metaloproteinase MTI-MMP (MMP-14) é necessária para ativação 

da GTPase Cdc42 na matriz tridimensional não sendo necessária para migração celular em 

substrato 2D (SACHARIDOU et al., 2010). Além da Cdc42, a Rac1 também é necessária para 

a formação de estruturas tipo capilar em matriz 3D (BAYLESS; DAVIS, 2002). 
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*   *   * 

 

Como citado anteriormente, apesar das evidências da ação antitumoral da CTX, não 

foi caracterizada, até o momento, a ação desta toxina sobre a angiogênese, processo de 

formação de novos vasos essenciais para o crescimento e sobrevivência do tumor. Assim, 

estudos demonstrando a ação desta toxina sobre os eventos fundamentais para a 

neovascularização podem contribuir para novas perspectivas no desenvolvimento de um novo 

desenho de substâncias com propriedades terapêuticas no controle de neoplasias, além de 

contribuir para a elucidação dos mecanismos envolvidos com as ações da CTX. 
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2 OBJETIVO  

 

 Esse estudo tem como objetivo avaliar in vitro os efeitos da CTX sobre a adesão, 

proliferação e migração de células da linhagem endotelial tímica (t.End.1) sobre eventos 

cruciais da angiogênese. 

 

Para tanto, será avaliada a ação da CTX sobre: 

 

1) a proliferação da célula t.End.1, avaliada por contagem total do número de 

células; 

2) o comportamento de adesão da célula endotelial aos seus ligantes naturais, 

tais como colágeno tipo I, fibronectina e laminina; 

3) a migração da célula endotelial avaliada pelos ensaios de Wound healing e 

Câmara de transwell; 

4) a formação de vasos induzidos em matrigel no modelo 3D; 

5) a distribuição de subunidades de integrinas α2 e αv das células t.End.1, bem 

como a organização do citoesqueleto de F-actina, analisadas em ensaios de 

imunocitoquímica  

 

Esses ensaios foram realizados após diferentes tempos de incubação em meio de 

cultura RPMI 1640 ou em meio condicionado obtido de cultura de células tumorais da 

linhagem MCF-7. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Obtenção da Crotoxina  

 

Foi purificada a partir de veneno da espécie Crotalus durissus terrificus, liofilizado, 

extraído de vários exemplares de espécimes adultos, fornecido pelo Laboratório de 

Herpetologia do Instituto Butantan e estocado a -20 °C. A purificação da fração CTX do 

veneno foi realizada segundo o método descrito por Rangel-Santos et al. (2004), pelo Prof. 

André Fonseca Alves, assistente técnico responsável do Laboratório de Fisiopatologia do 

Instituto Butantan. 

 

3.2 Obtenção do colágeno tipo I a partir da cauda de rato  

 

 Para obtenção do colágeno tipo I, as caudas de ratos Wistar machos, pesando entre 

180-200 g foram coletadas imediatamente após a eutanásia e assepsia feita em etanol a 70%, 

por 20 min e lavadas em água destilada estéril. É importante salientar que as caudas foram 

obtidas de animais doados após a obtenção de células peritoneais e pertencentes aos 

Protocolos de Comissão de Ética números: 832/11 e 1013/13. Os tendões das caudas foram 

obtidos e picotados com auxílio de pinça e tesoura e, em seguida, foram colocados em placas 

de petri estéreis até o final da coleta e então transferidos para o erlemmeyer para a adição do 

ácido acético 0,1% (40 mL por cauda). O colágeno foi extraído após a incubação overnight, 

em temperatura ambiente, e por outros 2-3 dias a 4 
o
C e agitado esporadicamente. O volume 

extraído (por volta de 50-150 mL por cauda) foi transferido para tubo de 50 mL estéril e 

centrifugado a 4000 rpm, por 2 horas, a 4 
o
C para a remoção  de material insolúvel. O 

sobrenadante foi cuidadosamente coletado. Uma alíquota do sobrenadante foi obtida para a 

determinação da proteína total e do colágeno total, pelo método do Ácido Bicinconínico 

(BCA) conforme descrito por Wiechelman, Braun e Fitzpatrick (1988). O sobrenadante foi 

liofilizado e armazenado a 20 
o
C. 

 

3.3 Linhagens de células 

 

 a) Para realização desses estudos, foi utilizada a linhagem de células endoteliais 

tímicas (t.End.1), derivada de endotelioma de timo de camundongo C57BL/6. Essas células 

foram estabelecidas como endotelial por Williams, Courtneidge e Wagner (1988), utilizadas 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Courtneidge%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3345558
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como modelo experimental in vitro (BORASCHI et al.,1991; MENDES-DA-CRUZ et al., 

2008; RAMOS, 2008). Amostras destas células estão mantidas em nitrogênio líquido. Estas 

células foram fornecidas pela Dra. Ana Maria Moura, do Laboratório de Imunopatologia do 

Instituto Butantan. 

 

 b) Para os ensaios de migração, foram utilizados os sobrenadantes das culturas das 

células tumorais da linhagem  MCF-7 (HTB22 – adenocarcinoma mamário humano) (ATCC, 

Manassas, VA, USA), fornecidos pela Dra. Vanessa Moraes Freitas do Departamento de 

Biologia Celular e do Desenvolvimento do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade 

de São Paulo (ICB-USP). 

 

3.4 Manutenção da cultura celular 

 

3.4.1 Células endoteliais da linhagem t.End.1 

 

Foram descongeladas e restabelecidas às condições de cultura, em garrafas de 75 cm
2
 

próprias para cultivo, com meio de cultura RPMI 1640 (Gibco, Grand Island, NY, EUA) 

contendo soro bovino fetal (SBF) a 10% e L-glutamina a 1%, e acondicionadas em estufa a 37 

°C e 5% de CO2 por 48 horas. Após encontrar-se em estado de semiconfluência (80%), foram 

submetidas ao tratamento com tripsina/EDTA (Invitrogen), para posteriormente serem 

utilizadas de acordo com o protocolo experimental desejado. 

 

3.4.2 Células tumorais da linhagem MCF-7 

 

As células de tumor mamário humano foram descongeladas e restabelecidas à 

condição de cultura, em garrafas de 75cm
2
 próprias para cultivo, com meio de cultura DMEM 

(Dulbecco’s Modified Eagle Medium, Sigma-Aldrich, Canadá) contendo SBF a 10%, glicose 

a 0,45% e L-glutamina a 1%, e acondicionadas em estufa a 37 °C e 5% de CO2 por 72 horas. 

Após encontrar-se em estado de semiconfluência (90%), foram submetidas ao tratamento com 

tripsina/EDTA, para posteriormente serem utilizadas de acordo com o protocolo experimental 

desejado. 

 

3.5 Ensaio de proliferação 
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Para avaliar o efeito da toxina sobre a proliferação das células t.End.1 

(5,0x10
4
/mL/poço) foram incubadas com a toxina, em diferentes concentrações (0,15 µg/mL; 

0,3 µg/mL; 0,6 µg/mL; 1,2 µg/mL; 2,4 µg/mL e 4,8 µg/mL) ou apenas com meio de cultura 

(controle), em placas de cultura de 6 poços em duas situações: 1) tratadas e incubadas por 24 

horas ou 2) tratadas por 1 hora, lavadas e incubadas na presença de meio de cultura RPMI 

1640 10 % de SBF, por 24 horas, em estufa à 37 °C e 5 % de CO2. Após este período, as 

células foram tripsinizadas, ressuspensas com PBS e com corante azul de Tripan e contadas 

em câmara de Neubauer. 

 

3.6. Efeito da CTX sobre a invasão da célula t.End.1 na matriz extracelular  

 

3.6.1. Ensaio de migração - Wound healing 

 

Este ensaio é usado para avaliar o movimento de células no campo vazio criado por 

uma interrupção na monocamada de cultura de células (DENKER; BARBER, 2002). Foram 

plaqueadas 1,0x10
6
/mL de t.End.1 em placa de 24 poços na presença de meio RPMI 10% por 

1 hora para aderência em coating de colágeno (10 µg/mL). Em seguida foram lavadas e 

incubadas em meio RPMI 10%, por até 24 horas ou até a formação da monocamada. Após 

este período, o meio foi removido e na monocamada foi feita uma interrupção com uma 

ponteira de 200 µL, criando um espaço livre de células. Posteriormente, as placas foram 

lavadas com PBS e incubadas na presença de diferentes concentrações de CTX (0,15 µg/mL, 

0,3 µg/mL, 0,6 µg/mL, 1,2 µg/mL e 2,4 µg/mL) ou apenas na presença de meio de cultura 

(controle), por um período de 1 hora. Em seguida, as células foram lavadas e incubadas na 

presença de meio de cultura RPMI com SFB 1% para manter a viabilidade e migração e 

interromper a proliferação das células (WANG et al., 2009). O ensaio foi avaliado após os 

períodos de 6 h, 12 h e 24 h de incubação a 37 º C e 5% de CO2. O número de células em 

migração foi determinado por contagem em 5 campos por poço, utilizando microscopia de luz 

invertida. Fotomicrografias foram obtidas nos tempos 0 h, 6 h, 12 h e 24 h, para posterior 

análise. Para análise, utilizaremos o modelo descrito em Denker e Barber (2002), com 

modificações. Inicialmente, a área livre de células foi medida com uma régua e inserida por 

programa de computador sobre as imagens correspondentes ao tempo e ao tratamento. Em 

todos os tempos de análise (0, 6, 12 e 24 horas) foram realizadas as mesmas medidas, sendo 

correspondente a área de células que migraram para o espaço livre. 
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Posteriormente, o efeito da CTX foi avaliado sobre a migração celular  no modelo de 

Wound healing após 24 horas de incubação em meio condicionado de cultura de célula 

tumoral. Para tanto, células da linhagem t.End.1 (1,0x10
6
/ mL) foram plaqueadas e aderidas 

por 1 h, em placa de cultura de 24 poços contendo lamínulas de vidro de 13 mm com coating 

de colágeno I (10 µg/mL), na presença de meio RPMI 10%. Em seguida, foram lavadas e 

incubadas em meio RPMI 10%, por aproximadamente 24 horas, ou até a cultura atingir 90% 

de confluência. Após este tempo, o meio foi retirado e na monocamada de células foi feita 

uma interrupção, com uma ponteira de 200 μl, com o objetivo de criar uma área livre de 

células. Posteriormente as placas foram lavadas com PBS e incubadas, por 1 hora, apenas na 

presença de meio de cultura (controle) ou em meio de cultura contendo a concentração de 

CTX mais responsiva (1,2µg/mL). Em seguida, os poços foram lavados com PBS e incubados 

na presença de meio RPMI contendo 10% SFB (controle) ou na presença de meio 

condicionado de células tumorais (estímulo quimiotático), obtido conforme descrito no item 

3.4.2, por um período de 24 horas. Após esse tempo, os sobrenadantes foram retirados e os 

poços foram lavados com PBS e as células foram fixadas pelo método pancrômico de 

Rosenfeld. As lamínulas foram montadas em lâminas com auxilio de Entelan
® 

(Merck, 

Darmstast, Germany). Um total de 5 campos aleatórios por lamínula foram contados, em 

microscópio de campo claro (Standard 25,  Carl Zeiss - Alemanha), utilizando-se objetiva de 

10x 

 

3.6.2 Câmara de transwell 

 

A migração de células endoteliais foi avaliada utilizando o sistema de transwell, 

empregando membranas de policarbonato com 6,5 mm de diâmetro, e poros de 8,0 µm 

(Nunc-USA). Essas membranas foram hidradatas com a solução PBS-BSA 0,1 % por 45 

minutos em estufa de CO2. Durante o tempo do bloqueio, culturas semiconfluentes de células 

t.End.1 foram desprendidas do fundo da garrafa com solução de tripsina/EDTA e 

ressuspensas em meio RPMI 10%. Após o bloqueio, foram adicionados ao poço inferior de 

uma placa de 24 poços 600µl de meio RPMI 2% (controle) ou 600 µl de meio condicionado 

de cultura de células tumorais, conforme descrito no item 3.4.2, como estímulo quimiotático 

(GARRIDO et al., 1995; SHIH et al., 2012). Posteriormente, sob o meio, foi colocado o 

transwell, e em seguida 200µl de meio RPMI, livre se soro, contendo 1,0x10
5
 células, tratadas 

com CTX (1,2 µg/mL), por 1 hora ou apenas incubadas na presença de meio de cultura 

(controle), durante o mesmo período, foram colocadas sobre a face superior de transwell.  
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Após 5 horas de migração, em estufa com 5% de CO2, a 37 °C, o transwell foi retirado do 

poço, e com um cotonete, as células não migrantes foramretiradas da face superior da 

membrana. O Transwell, contendo as células migrantes foi fixado e corado pelo corante May-

Grunwald-Giemsa, modificado por Rosenfeld (1947) por 1 minuto, seguido de uma incubação 

em águas destilada, previamente fervida, por 10 minutos. Em seguida, as membranas foram 

recortadas do transwell e montadas em lâminas com auxilio de Entelan
®
. A contagem de 

células migrantes foi realizada segundo metodologia descrita por Leavesley et al. (1992). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3.6.3 Ensaio de competição entre a célula endotelial e o ligante natural 

 

 Este ensaio foi realizado para avaliar a capacidade da CTX em inibir a adesão da 

célula endotelial ao seu ligante. Para os ensaios de competição com o ligante, uma suspensão 

de células t.End.1 (1x10
5
/100 L/poço) foi previamente incubada, na ausência ou presença de 

CTX (0,6 µg/mL; 1,2 µg/mL e 2,4 µg/mL), por 1 hora, a 5% de CO2 a 37 C. A seguir, a 

suspensão de células (100 L/poço) foram adicionadas às placas Nunc Maxsorp® 

(eBioscience, San Diego, CA, USA), contendo 96 orifícios, previamente sensibilizados com 

os diferentes componentes de matriz (colágeno tipo I – 10 μg/poço [MEEROVICTH et al., 

2003]; fibronectina – 3 μg/poço [MEEROVICTH et al., 2003] e laminina – 10 μg/poço 

[ZARIC; RÜEGG, 2005]).As células que não aderiram foram removidas dos orifícios através 

de quatro lavagens consecutivas com PBS. As células aderidas foram incubadas com 30 L 

de MTT (5 mg/mL), dissolvido em PBS, por 3 horas e foram adicionados, a seguir,  100 l de 

SDS 10%, dissolvido em PBS (contendo 0,01 M de HCl). As placas foram mantidas na estufa 

a 37 C por 18 horas. Após esse período, foi realizada a leitura espectofotométrica a 595 nm 

em leitor de ELISA (Multiskan EX, Labsystem). As curvas padrões foram construídas 

partindo-se das suspensões de células nas concentrações de 10
6
 células/mL, utilizando número 

200l de meio contendo t.End.1 (1x105 células) em meio sem soro 

membrana 

600l de meio RPMI 2% (controle) ou meio condicionado obtido 

das células tumorais 

transwell 
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de células correspondentes a 100, 80, 65, 50, 35, 20l dessa suspensão. Os experimentos 

foram realizados em octoplicata. Os valores obtidos pela leitura da absorbância a 595 nm 

foram inseridos no programa GraphPad InSTAT; Software V2.01 para a obtenção do número 

de células finais aderidas. 

 

3.7 Ensaio da formação de tubos em matrigel no modelo 3D 

 

Neste ensaio, células t.End.1 (1,5x10
5
) foram tratadas ou não com CTX na 

concentração de 1,2 µg/mL por 1 hora, a 37 ºC e 5% CO2. Durante o período de tratamento, 

50 µL de Matrigel (9,3 mg/mL – BD Biosciences, Bedford, MA, EUA) foram adicionados na 

placa de 96 poços e polimerizados por 45 minutos, em estufa a 37 ºC e 5% CO2, formando um 

gel 3D. Após o período de tratamento, células t.End.1 foram centrifugadas para remover o 

meio de cultura contendo a toxina e ressuspensas em 1 mL de meio de cultura RPMI a 2% de 

SFB. Em seguida, 100 µL (1,5x10
4
) de células foram adicionadas em cada poço, sobre o 

matrigel polimerizado e incubadas por 6 horas a 37 ºC. Após este período, as imagens foram 

capturadas em microscópio Nikon Eclipse TS100, equipado com uma câmera DS-Fi2, em 

objetiva de 10x, utilizando o software Nis-Elements D. Este equipamento fica locado no 

Laboratório de Parasitologia do Instituto Butantan.  Aquantificação foirealizada por meio da 

contagem do número de estruturas tubulares de 5 campos distintos em cada poço. 

 

3.8 Ensaio de imunofluorescencia para avaliar o efeito da CTX sobre as integrinas e o 

citoesqueleto de actina 

 

  Para a reação de imunofluorescencia, foi utilizado células t.End.1 (5,0x10
4
/mL/poço) 

previamente tratadas ou não com 1,2 µg/mL de CTX, por uma hora, sob coating de 

fibronectina (3 µg/mL) ou de colágeno tipo I (10 µg/mL) ou de laminina (10 µg/mL) nas 

lamínulas. Incuba overnight a 37 ºC, 5% CO2, na presença de 1 mL de meio RPMI 2% de 

SFB ou na presença de 1mL de meio condicionado de célula tumoral MCF-7. Em seguida, as 

lamínulas foram fixados e permeabilizados em tampão PHEM/Triton-X  0,5%, sacarose 5% e 

paraformoldeído 4%, por 5 minutos, para promover a exposição dos sítios antigênicos a esses 

anticorpos. Os discos serão lavados em PHEM e glicina (1x) e fixados em paraformoldeído 

4%, sacrose 5%, por um período de 20 minutos. As lamínulas foram lavadas novamente em 

PHEM e glicina (3 vezes a cada 10 minutos) e então foram bloqueadas com NGS (natural 

goat serum) diluído em PHEM e glicina (1:1) durante 1 hora a temperatura ambiente. Após 
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este período, as lamínulas foram incubadas na presença de anticorpos primários conforme a 

matriz que se encontrava, no coating de colágeno tipo I as lamínulas foram incubadas com 

anticorpo monoclonal de coelho anti-α2 (Millipore, Billerica, MA, EUA) (diluição 1:500, 

diluído em 1:100 de soro de cabra em PHEM e glicina) e em coating de fibronectina as 

lamínulas foram incubadas com anticorpo monoclonal de coelho anti-αv (Millipore, Billerica, 

MA, EUA), diluição 1:500, diluído em 1:100 de soro de cabra em PHEM e glicina,  incubar 

overnight a temperatura ambiente. Em seguida as lamínulas foram lavadas com PHEM e 

glicina 3 vezes por 10 minutos e incubadas com anticorpo secundário de cabra anti-coelho 

(Alexa 488 [Invitrogen,  Carlsbad, Canadá]), diluído 1:2000 em tampão de bloqueio, 

juntamente com faloidina conjugada a Rodamina (Molecular Probes, Burlington, Canadá) 

(diluído 1:200 em tampão de bloqueio) por período de 1 hora a temperatura ambiente e 

ausência de luz. As lamínulas foram lavadas 3 vezes com PHEM e glicina por período de 10 

minutos por lavagem. Montagem da lamina com Vectashield (Vector Labs, Burlingame, CA, 

EUA) e observadas a 40x no microscópio confocal do Laboratório de Parasitologia do 

Instituto Butantan. 

3.9 Análise estatística 

Os valores serão expressos como média  e.p.m. (erro padrão da média) e analisados 

estatisticamente por ANOVA e teste de Tukey-Kramer (INSTAT – GraphPad Software), 

comparando-se os valores do grupo controle com os valores dos experimentais. Para essas 

análises, bem como para elaboração dos gráficos foi utilizado o programa GraphPad Prism vs 

4.0.As diferenças serão consideradas significativas para o nível de p0,05 (5%). 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Efeito in vitro da CTX sobre a proliferação célula endotelial (t.End.1) 

 

 Inicialmente, a ação da CTX sobre a capacidade proliferativa das células endoteliais 

foi avaliada após um período de 24 h de incubação com diferentes concentrações da CTX 

(0,15 µg/mL, 0,3 µg/mL, 0,6 µg/mL, 1,2 µg/mL, 2,4 µg/mL e 4,8 µg/mL). Conforme 

demonstrado na Figura 3A, após 24 horas de incubação, a CTX acarretou significativa 

inibição da proliferação das células endoteliais nas concentrações de 0,3 µg/mL (29%), 0,6 

µg/mL (38%), 1,2 µg/mL (62%), 2,4 µg/mL (44%) e 4,8 µg/mL (24%),quando comparado ao 

grupo controle incubado apenas na presença do meio RPMI 1640. A concentração de 0,15 

µg/mL não interferiu com o número de células, quando comparada aos valores obtidos no 

grupo controle (Figura 3A). 

 Após a avaliação da capacidade da CTX em interferir com a capacidade proliferativa 

de células tumorais, após a incubação por 24 h, avaliamos se, da mesma forma que observado 

em outros estudos, a incubação rápida na presença da CTX acarretaria o mesmo efeito 

inibitório observado. Assim, as células endoteliais foram incubadas na presença das mesmas 

concentrações de CTX, por um período de 1 h (Figura 3B). Os resultados demonstraram que 

nestas condições experimentais a CTX inibiu significativamente a capacidade proliferativa 

das células endoteliais nas concentrações de 0,6 µg/mL (39%), 1,2 µg/mL (61%), 2,4 µg/mL 

(51%), 4,8 µg/mL (27%), quando comparado ao grupo controle tratado apenas com meio 

RPMI 1640. As concentrações de 0,15 µg/mL e 0,3 µg/mL apresentaraminibição de 17%, 

18%, respectivamente, porém não foram consideradasestatisticamente significativa (Figura 

3B). 

 Em ambos os ensaios, a viabilidade celular tanto do controle quanto das células 

incubadas em diferentes concentrações da CTX (avaliada pelo teste de exclusão por azul de 

Tripan 1%) apresentou sempre acima de 98% (dados não mostrados). 
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Figura 3 - Efeito in vitroda CTX sobre a proliferação das células endoteliais t.End.1. 
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Células da linhagem t.End.1 (5,0x10
4
/mL/poço) foram plaqueadas e aderidas por 1 hora, em placa de cultura de 

6 poços na presença de meio RPMI 10%. Em seguida foram lavadas e: A) incubadas apenas na presença de meio 

de cultura (controle) ou em meio de cultura contendo as diferentes concentrações de CTX (4,8µg/poço; 

2,4µg/poço; 1,2µg/poço; 0,6µg/poço; 0,3µg/poço, 0,15µg/poço), por 24 horas ou B) incubadas apenas na 

presença de meio de cultura (controle) ou em meio de cultura contendo as diferentes concentrações de CTX 

(4,8µg/poço; 2,4µg/poço; 1,2µg/poço; 0,6µg/poço; 0,3µg/poço, 0,15µg/poço), por 1 hora, a 37º C e 5% de CO2. 

Após este período as placas foram lavadas e incubadas na presença apenas de meio RPMI 1640, por 24 horas a 

37º C e 5% de CO2. Os resultados estão expressos como Número de Células e representam a média  e.p.m. para 

6 amostras por grupo e representam 3 ensaios distintos. *P<0,05 por comparação com o grupo incubado apenas 

com o meio (controle).**P<0,05 por comparação com os grupos incubados com as demais concentrações de 

CTX. 
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4.2 Efeito da CTX sobre a adesão de células endoteliais (t.End.1) em diferentes ligantes 

da matriz extracelular 

 

Para investigar a ação da CTX em relação à adesão da célula endotelial em diferentes 

ligantes naturais, foram utilizadas as principais concentraçõesda toxina que induziram 

inibição sobre a capacidade proliferativa das células endoteliais.  

Como demonstrado na Figura 4A, as concentrações de 0,6 µg/mL, 1,2 µg/mL e 2,4 

µg/mL de CTX inibiram significativamente (47%, 64% e 72%, respectivamente) a adesão das 

células endoteliais ao colágeno tipo I (10 µg/mL), quando comparada ao grupo controle 

(Figura 4A). 

Já, em relação à adesão à fibronectina (3 µg/mL), a CTX acarretou inibição 

significativa das células endoteliais nas concentrações de 1,2 µg/mL (33%) e 2,4 µg/mL 

(28%), em relação ao controle (Figura 4B). 

Outro componente avaliado foi a laminina (10 µg/mL). A Figura 4C demonstra que, 

diferentemente ao observado para os outros componentes de matriz, as células endoteliais 

apresentaram menor adesão à laminina. Ainda, o efeito inibitório da CTX foi observado 

apenas para a concentração de 1,2 µg/mL (55%), em relação ao controle (Figura 4C). 
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Figura 4 - Efeito da CTX sobre adesão celular em diferentes componentes de matriz 

extracelular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As placas sensibilizadas com os diferentes componentes de matriz receberam uma suspensão de células t.End.1 

(1x10
5
células/100µL), previamente incubadas, na ausência ou presença de diferentes concentrações de CTX 

(0,6µg; 1,2 µg e 2,4 µg/mL), por 1 hora, a 37ºC e 5% de CO2. Após este período, as células foram centrifugadas, 

ressuspensas em PBS (1 mL). Em seguida, 100 µL das suspensões celulares foram adicionadas às placas por 

mais 1 hora, a 37ºC e 5% de CO2. Em seguida, os poços foram lavados com PBS e incubados com 100 µL meio 

de cultura e com 30 µL de MTT (5 mg/mL), dissolvido em PBS, por 3 horas e foram adicionados, a seguir,  100 

µl de SDS 10%, dissolvido em PBS (contendo 0,01 M de HCl). As placas foram mantidas na estufa a 37ºC e 5 % 

de CO2. Após 18 horas foi realizada a leitura da placa em leitor de ELISA (Multiscan), absorbância em 595 nm. 

Em A, B e C: *P<0,05, significativamente diferente por comparação com o grupo de controle. **P<0,05, 

significativamente diferente em A), para as concentrações 1,2µ/mL ou 2,4µg/mL em comparação com a 

concentração de 0,6 µg/mL de CTX; em B), por comparação com a concentração de 0,6 µg/mL de CTX; em C), 

por comparação com as concentrações 1,2µ/mL ou 2,4µg/mL de CTX. 
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4.3 Efeito da CTX na migração da célula endotelial  

 

4.3.1 Migração no modelo de Wound healing 

  

 Neste ensaio, o wound healing foi utilizado para avaliar o movimento das células 

endoteliais no campo vazio criado por uma interrupção na monocamada celular. Em seguida 

as células foram tratadas com diferentes concentrações da CTX, por 1 hora. Após esse 

período, as células foram lavadas e incubadas apenas em meio de cultura por 6, 12 e 24 horas. 

Conforme demonstrado na Figura 5A, após 6 h de cultura foi observada ação inibitória 

significativa da CTX sobre a migração das células endoteliais nas concentrações de 1,2 

µg/mL e 2,4 µg/mL (59% e 33%, respectivamente), quando comparado com o controle no 

mesmo período. Ainda, no período de 6 horas, pode-se observar que a concentração de 1,2 

µg/mL da CTX inibiu, significativamente, a migração celular, quando comparada com as 

concentrações de 0,15 µg/mL (55%); 0,3 µg/mL (54%); 0,6 µg/mL (46%) e 2,4 µg/mL (39%) 

(Figura 5A). 

No período de 12 horas, a ação inibitória das concentrações de 1,2 µg/mL e 2,4 µg/mL 

foi novamente significante, quando comparadas com as concentrações de 0,15 µg/mL (49% e 

38%, respectivamente), e 0,3 µg/mL (49% e 39%, respectivamente) (Figura 5A). Após 24 

horas de incubação, a migração das células apresentou-se significativamente inibidas quando 

pré-tratadas com as concentrações de 1,2 µg/mL e 2,4 µg/mL (47% e 47%, respectivamente), 

quando comparadas ao controle e à  concentração de 0,15 µg/mL (Figura 5A).  

A Figura 5B é representativa dos resultados obtidos no período de 24 horas de 

cultura, após o pré-tratamento de uma hora com 1,2 µg/mL de CTX. O tempo 0 horas 

corresponde ao período em que a monocamada foi interrompida. Após 24 horas é observada 

migração das células endoteliais para o campo vazio e com o pré-tratamento de 1 hora com a 

CTX houve diminuição da migração das células. 
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Figura 5 - Efeito da CTX sobre a migração da t.End.1 no modelo de Wound healing em 

diferentes períodos de tratamento 
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Células da linhagem t.End.1 foram plaqueadas 5,0x10
4
/mL em placa de 24 poços contendo lamínulas de vidro 

com  coating de colágeno tipo I (10µg/mL) na presença de meio RPMI 10% por 1 hora para aderência. Em 

seguida foram lavadas e incubadas em meio RPMI 10%, por até 24 horas ou até a formação da monocamada 

com 90% de confluência. Após este período, o meio foi removido e na monocamada de células foi feita uma 

interrupção com uma ponteira de 200µL, criando um espaço livre de células. Posteriormente, as placas foram 

lavadas com PBS e tratadas, ou não, com diferentes concentrações de CTX (0,15µg/mL, 0,3µg/mL, 0,6µg/mL, 

1,2µg/mL e 2,4µg/mL) nos períodos de tempo de 0h, 6h, 12h e 24h de incubação a 37º C e 5% de CO2. Após 

esse tempo, os sobrenadantes foram retirados e os poços foram lavados com PBS e as células foram fixadas pelo 

método pancrômico de Rosenfeld. Os resultados estão expressos como Número de Células Migradas e 

representam a média  e.p.m. para 5 amostras por grupo e representam 2 ensaios distintos. *P<0,05 por 

comparação com o grupo incubado apenas com o meio (controle).**P<0,05 por comparação com os grupos 

incubados com as demais concentrações de CTX. As Fotomicrografias foram obtidas nos tempo 0 hora e 24 

horas no aumento de 10x. As imagens foram coletadas em microscópio Olympus BX 51, utilizando o programa 

Image-Pro Plus 5.1, em objetiva de 10x.  
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4.3.2 Efeito da CTX na migração celular no modelo de Wound healing induzida por    

estímulo tumoral 

 

Neste ensaio, foi avaliado o efeito da CTX na concentração 1,2 µg/mL (responsável 

pelo maior efeito da CTX) sobre a migração das células endoteliais, avaliada após 1 hora de 

tratamento e 24 horas de cultura na presença de meio condicionado da linhagem de células 

tumorais MCF-7. Como controle, foi utilizado o mesmo meio de cultivo da célula tumoral 

(meio de cultura RPMI com SFB a 10%).  

A Figura 6A demonstra quea CTX, nesta concentração, inibiu significativamente 

(52%) a migração das células endoteliais, previamente tratadas por 1 hora na presença da 

CTX e posteriormente incubada na presença de meio RPMI a 10% de SFB. A utilização do 

meio condicionado obtido de cultura de células tumorais MCF-7, nas mesmas condições 

experimentais acarretou aumento de 59% da capacidade migratória de t.End.1 (Figura 6A), 

quando comparado ao estímulo de meio RPMI com SFB 10%. Quando células endoteliais 

foram pré-tratadas com a CTX e submetidas ao ensaio de migração sob o estímulo tumoral, 

por 24 h, foi observado marcante efeito inibitório (81%), em relação às células controles, 

tratadas apenas com meio de cultura e em relação às células tratadas com CTX e incubadas, 

por 24 horas na presença de meio de cultura com 10% de SFB (Figura 6A). 

A Figura 6B é representativa das células controles e tratadas com CTX estimuladas 

com meio RPMI 1640 com SFB a 10% (Painéis A e B) e células controles e tratadas com 

CTX estimuladas com meio condicionado obtido de cultura de células tumorais MCF-7 

(Painéis C e D). 
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Figura 6 - Efeito da CTX sobre a migração celular avaliada no modelo de Wound 

healing após 24 horas de incubação em meio condicionado de cultura de 

célula tumoral 
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Células da linhagem t.End.1 (5,0x10
4
/mL) foram plaqueadas e aderidas por 1 h, em placa de cultura de 24 poços 

contendo lamínulas de vidro de 13 mm com coating de colágeno I (10µg/mL), na presença de meio RPMI 10%. 

Em seguida, foram lavadas e incubadas em meio RPMI 10%, por aproximadamente 24 horas, ou até a cultura 

atingir 90% de confluência. Após este tempo, o meio foi retirado e na monocamada de células foi feita uma 

interrupção, com uma ponteira de 200 μl, com o objetivo de criar uma área livre de células. Posteriormente as 

placas foram lavadas com PBS e incubadas apenas na presença de meio de cultura (controle) ou em meio de 

cultura contendo CTX (1,2µg/mL), por 1 hora. Em seguida, os poços foram lavados com PBS e incubados na 

presença de meio RPMI contendo 10% SFB (controle) ou na presença de meio condicionado de células tumorais 

(estímulo quimiotático), por um período de 24 horas. Após esse tempo, os sobrenadantes foram retirados e os 

poços foram lavados com PBS e as células foram fixadas pelo método pancrômico de Rosenfeld. Um total de 5 

campos aleatórios por lamínula foram contados, em microscópio de campo claro (Standard 25,  Carl Zeiss - 

Alemanha), utilizando-se objetiva de 10x As imagens representadas nos Painéis A, B, C e D, foram obtidas em 

objetiva de 5x. Painel A representa células controle incubadas em meio RPMI 1640 com 10% SFB; Painel B 

representa células tratadas com CTX e incubadas em meio RPMI 1640 com 10% SFB; Painel C representa 

células controle incubadas em meio condicionado obtido de células tumorais MCF-7 e Painel D representa 

células tratadas com CTX e incubadas meio condicionado obtido de células tumorais MCF-7 . Os resultados 

estão expressos como Número de Células Migrantes e representam a média  e.p.m. para 4 amostras por grupo e 

representam 2 ensaios distintos. *p<0,001 por comparação com os respectivos grupos controles. **p<0,001 por 

comparação com o grupo controle incubado apenas com o meio RPMI 1640 com 10% SFB. 
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4.3.3 Efeito da CTX sobre a quimiotaxia no modelo de câmara de transwell 

 

 Neste ensaio, foi realizada por meio da câmara de transwell, a migração direcional in 

vitro da célula endotelial para um gradiente de quimioatrativos solúveis, migração conhecida 

como quimiotaxia. Para tanto, como quimioatrativos, foram utilizados o meio condicionado 

da linhagem de células tumorais mamáriashumana, MCF-7, que apresenta alta atividade 

secretória de diversas substâncias, incluindo as quimiocinas e, para controle negativo, meio 

RPMI 2% de SFB. A concentração da CTX utilizada foi a que apresentou o melhor efeito 

inibitório em todos os períodos de tempo do ensaio de wound healing, a 1,2 µg/mL. 

 Como mostra a Figura 7A, as células endoteliais tratadas previamente com CTX por 

1 hora apresentaram inibição de 24% do número de células migradas na presença de meio 

RPMI 2%, porém essa diferença não foi estatisticamente significativa quando comparada com 

o grupo controle (Painéis A e B). 

 Em relação ao grupo controle, sobestímulo demeio condicionado de célula tumoral, 

houve aumento da migração celular quando comparado ao grupo controle estimulado com 

meio RPMI 2%.  Além disso, as células que foram pré-incubadas na presença de 1,2 µg/mL 

de CTX por uma hora, acarretou 42% de inibição da migração celular frente o estímulo 

tumoral quando comparadas ao grupo controle (Painéis C e D) 

Com este ensaio, também foi possível observar a projeção do corpo celular da t.End.1 

nos diferentes quimioatrativos. Uma vez que as células se encontram em condições 

fisiológicas, o núcleo celular está mais arredondado e o citoesqueleto alongado enquanto que 

quando as células se encontram no microambiente tumoral, o núcleo não é evidente e o corpo 

celular está mais achatado e houve maior polimerização do citoesqueleto de actina. 
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Figura 7 - Efeito da CTX sobre a migração das células endoteliais em câmara de 

Transwell 
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Células da linhagem t.End.1 (1x10
6
/mL) incubadas em meio RPMI sem soro (controle) ou em meio de cultura 

sem soro, contendo CTX (1,2µg/mL), por 1 hora, a 37ºC e 5% de CO2. Após este período, as células foram 

centrifugadas e ressuspensas em 2 mL de meio RPMI 1640 fresco, sem soro. Em seguida, 200 µL desta 

suspensão celular contendo 1x10
5 

foram adicionados sobre a face superior da membrana do transwell contidos 

em placas de 24 poços adicionados de 600 µl de meio RPMI 2% (controle) ou o mesmo volume de meio 

condicionado de cultura de células tumorais da linhagem MCF-7. Após 5 horas de incubação, a 37º C e 5% de 

CO2, o número de células em migração foi determinado por contagem em 5 campos aleatórios, por membrana, 

utilizando microscopia de luz. Os resultados estão expressos como Células Migrantes e representam a média  

e.p.m. para 5 campos por grupo e representam 2 ensaios distintos. *P<0,001 por comparação com o grupo 

incubado apenas com o meio (controle).**P<0,01 por comparação com o grupo incubado com meio 

condicionado. Os painéis são representativos da quimiotaxia das células t.End.1: A) controle em resposta ao 

meio RPMI 1640 com SFB 2%; B) CTX em resposta ao meio RPMI 1640 com SFB 2%; C) controle em 

resposta ao meio condicionado das células tumorais MCF-7; D) CTX em resposta ao meio condicionado das 

células tumorais MCF-7. As imagens foram coletadas em microscópio Olympus BX 51, utilizando o programa 

Image-Pro Plus 5.1, em objetiva de 40x.  
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4.4 Efeito da CTX sobre a angiogênese in vitro no matrigel 3D 

  

 Neste ensaio, foi avaliado o efeito da CTX sobre as células endoteliais em formar 

estruturas do tipo capilares in vitro na presença de meio de cultura RPMI 1604 a 2% de SFB 

(Figura 8). O grupo controle apresentou rápida formação de estruturas do tipo capilar a partir 

da 2ª hora de incubação (dados não mostrados) e, a partir da 6ª hora, houve formação de redes 

com estruturas alongadas e finas estabelecendo o contato célula-célula (Figura 8A).  

Células endoteliais pré-tratadas com 1,2 µg/mL de CTX por 1 h, apresentaram 

diminuição da formação de estruturas do tipo capilares em 66% em relação ao controle após a 

6ª hora de incubação, com poucas estruturas comunicando entre si e uma maior quantidade de 

células com o corpo celular retraído (Figura 8B). 
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Figura 8 - Efeito da CTX sobre a formação de estruturas do tipo tubulares no matrigel 
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4
células/100µL) foram pré-tratadasna ausência (controle) ou presença de CTX 

(1,2 µg/mL) por 1 hora a 37ºC, 5% de CO2. Durante este período, foram plaqueados 50µL de Matrigel 

(9,3mg/mL) em cada poço da placa de 96 poços e polimerizados por 30 min a 37ºC, 5% de CO2. Após o período 

de pre-tratamento, as células foram ressuspensas em meio de cultura RPMI 1604 a 2% SFB e 100µL de t.End.1 

foram plaqueados sobre o Matrigel polimerizado, em seguida, incubados por 6 hora de incubação a 37ºC, 5% de 

CO2. Os resultados estão expressos em número de estruturas tubulares e representam a contagem de 5 campos de 

3 amostras distintas de cada grupo.*p<0,0001, por comparação ao grupo controle incubado apenas com meio 

RPMI 1640 com SFB a 2%. 
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4.5 Efeito da CTX sobre o citoesqueleto de actina e das integrinasαv e α2 em diferentes 

matrizes 

 

 Neste ensaio foi utilizado anticorpos monoclonais para marcação da αv, principal 

subunidade para a fibronectina, e α2, principal subunidade para colágeno tipo I e laminina. 

 A Figura 9A mostra que sob coating de fibronectina, a célula endotelial apresentou 

corpo celular alongado com citoesqueleto de actina organizado e intensidade da integrina αv 

mais evidenciada com distribuição homogênea, demonstrada pela marcação em verde 

evidenciada pelo anticorpo secundário (círculos), sugerindo conformação de uma célula em 

processo de migração, uma vez que demonstra presença de protrusões como filopódio e 

lamelipódio na borda do corpo celular (setas) (Figura 9A). As células previamente tratadas 

com CTX (1,2 µg/mL) apresentaram menor marcação da integrina (círculos), menor 

marcação do citoesqueleto de actina e da formação de protrusões como o lamelipódio (setas) 

(Figura 9B). 

 Sob coating de colágeno tipo I, houve maior marcação da subunidade α2 (evidenciado 

em verde)  e maior projeção do corpo celular (círculos), além dapresença das protrusões bem 

como maior marcação das adesões ricas em actina ao redor da célula (setas) (Figura 9C). 

Células tratadas com CTX (1,2 µg/mL) não apresentaram prolongamentos citoplasmáticos 

apresentaram menor intensidade da integrina α2, com grande desarranjo do citoesqueleto por 

conta da desorganização dos filamentos de actina (círculos). Além disso, há marcações 

pontuais de rodamina (marcação em vermelho) na parte dianteira do corpo celular, sugerindo 

que houve acúmulo de actina polimerizada no lamelipódio (setas) (Figura 9D). 

 Em relação ao coating de laminina, as células endoteliais também apresentaram 

marcação da subunidade α2 homogênea com prolongamentos citoplasmáticos (círculos) e a 

actina organizada em feixes (setas) (Figura 9E). Já, as células tratadas com CTX, 

apresentaram diminuição drástica da projeção da célula com marcação da integrina α2 

evidente (círculos). Ainda, observa-semaior formação de protrusões, principalmente 

filopódios e uma tentativa de formação de lamelipódio (setas) (Figura 9F). 
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Figura 9 - Efeito da CTX sobre o citoesqueleto de actina e expressão das integrinas αv e 

α2 em componentes de matriz 

 

  

  

  

A) Marcação da subunidade de αv (verde) e F-actina (vermelho), das células controles. B) Marcação da 

subunidade de αv (verde) e F-actina (vermelho), das células tratadas com CTX. C e E) Marcação da subunidade 

de α2 (verde) e F-actina (vermelho), das células controles. D e F) Marcação da subunidade de α2 (verde) e F-

actina (vermelho), das células tratadas com CTX. (    ) representam a expressão de αv e α2 no corpo celular; (     ) 

representam as protrusões.  
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4.6 Efeito da CTX sobre o citoesqueleto de actina e sobre as integrinas αv e α2, em 

diferentes matrizes, sob estímulo tumoral 

 

 Utilizando novamente a imunofluorescencia, foi investigada a distribuição das 

subunidades de integrinas, bem como o rearranjo do citoesqueleto de actina de células 

endoteliais, tratadas ou não com CTX, na presença de meio condicionado de célula tumoral 

MCF-7. Os resultados obtidos demonstraram que as células endoteliais do grupo controle 

(tratadas apenas com meio RPMI 1640) apresentaram marcação menos intensa da integrina αv 

(círculo), evidenciadas em verde (Figura 10A) e um pouco mais intensa da integrina α2 

(círculos) (Figuras 10C e 10E). Em relação ao corpo celular, independentemente da matriz, 

orearranjo do citoesqueleto foi, de maneira geral, o mesmo, apresentando protrusões de forma 

regular e organizada (setas). 

Já, em células endoteliais tratadas previamente com 1,2 µg/mL de CTX, por 1 hora, 

observou-se que essas subunidades apresentaram menor ou igual intensidade de marcação, 

quando comparadas ao grupo controle. Adicionalmente, o citoesqueleto de actina, em coating 

de fibronectina, apresentoumarcações pontuais visualizadas pela marcação com rodamina 

(vermelha), evidenciada na borda dos lamelipódios, que são as adesões nascentes (seta) e forte 

presença de stress fibers (setas) (Figura 10B). Em coating de colágeno e de laminina, 

observa-se, de maneira similar, a retração do corpo celular a das protrusões citoplasmáticas 

(setas), alterando assim, a direção da migração (Figura 10D e 10F). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

Figura 10 -Efeito da CTX sobre o citoesqueleto de actina e expressão das integrinas αv e 

α2 em componentes de matriz, na presença de meio condicionado de célula 

tumoral MCF-7 

  

  

  
 
A) Marcação da subunidade de αv (verde) e F-actina (vermelho), das células controles. B) Marcação da 

subunidade de αv (verde) e F-actina (vermelho), das células tratadas com CTX. C e E) Marcação da subunidade 

de α2 (verde) e F-actina (vermelho), das células controles. D e F) Marcação da subunidade de α2 (verde) e F-

actina (vermelho), das células tratadas com CTX. (    ) representam a expressão de αv e α2 no corpo celular; (     ) 

representam as protrusões. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Para a sobrevivência de célula tumoral, bem como sua progressão e, 

consequentemente, invasão aos tecidos mais distantes, a angiogênese é um dos principais 

fatores que favorece a progressão tumoral, por conta da formação de novos vasos, a partir de 

vasos pré-existentes fornecendo, assim, nutrientes, oxigênio e fatores de crescimento 

necessários para a sobrevida da célula tumoral. Este processo envolve a matriz extracelular e 

as células endoteliais vasculares, as quais respondem a muitos sinais pró e antiangiogênicos 

(BAZAA et al., 2010; ELICEIRI; CHERESH, 1998; MONTAÑEZ et al., 2002).  

Diversos estudos in vivo e in vitro têm demonstrado que a CTX possui atividade anti-

tumoral. Em particular, nosso grupo demonstrou que a esta toxina acarreta importante redução 

de tumor desenvolvido no coxim plantar ou em flanco de ratos, acompanhada com diminuição 

da marcação de neovasos nas lâminas histológicas. Baseados nestes fatos, o presente estudo 

busca caracterizar a ação inibitória da CTX sobre eventos envolvidos no processo de 

angiogênese, sugerida nestes estudos in vivo (BRIGATTE et al., 2007). 

Inicialmente, demonstramos que as células endoteliais tem sua capacidade 

proliferativa afetada na presença da CTX em diferentes concentrações (0,6 μg/mL, 1,2 μg/mL 

e 2,4 μg/mL), após 24 horas de incubação na presença da toxina. É interessante salientar que 

as concentrações mais responsivas são as intermediárias (entre a menor [0,15 μg/mL] e a 

maior concentração [4,8 μg/mL] avaliadas). Este perfil já foi observado em outros modelos 

experimentais, sendo a concentração mediana da curva a mais potente (FAIAD; DELLA-

CASA; SAMPAIO, 2008). Ainda, esta ação inibitória da CTX não é decorrente da perda de 

viabilidade celular, uma vez que, após 24h de incubação as células apresentaram viabilidade 

superior a 95%, quando comparado ao controle (dados não mostrados). 

Estudos anteriores demonstraram que a CTX é capaz de desencadear suas ações 

inibitórias sobre a proliferação de células tumorais, após 1 hora de incubação na presença da 

toxina, seguida de incubações em meio fresco por diferentes períodos (FAIAD, DELLA-

CASA, SAMPAIO, 2008). Baseados nestes fatos foram realizados ensaios com intuito de 

evidenciar se a incubação de 1 hora na presença das diferentes concentrações da CTX seria 

capaz de inibir a atividade proliferativa das células endoteliais, após 24 horas de incubação 

apenas na presença de meio de cultura. Os resultados obtidos demonstraram que, da mesma 

maneira que observado para a incubação continua na presença da toxina por 24 horas, as 

células endoteliais tratadas por apenas 1 hora na presença da toxina apresentaram significativa 

diminuição do número de células nas mesmas concentrações demonstradas para o período de 
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24 horas e de magnitude similar. Este resultado demonstra que a ação inibitória sobre a 

proliferação de células endoteliais é desencadeada logo nos primeiros períodos de incubação 

(1 hora), mantendo-se por períodos mais prolongados (24 horas), conforme demonstrado para 

as células tumorais (FAIAD, DELLA-CASA, SAMPAIO, 2008). Esse comportamento 

também foi evidenciado em estudos realizados pelo grupo, investigando a ação da CTX sobre 

a atividade secretória de macrófagos durante a progressão tumoral in vitro. Nestes estudos, 

macrófagos pré-tratados com a CTX (0,3 µg/mL) por 2 horas, apresentam aumento da 

capacidade secretória, o que acarreta efeito inibitório sobre a proliferação de células tumorais, 

observada por até 48 horas, no modelo de co-cultura (COSTA et al., 2013).  

A proliferação celular depende do grau de adesão entre a célula e seu ligante da matriz 

extracelular. Assim, em continuidade aos objetivos propostos, foi investigada a ação da CTX 

sobre a ligação da célula endotelial a diferentes ligantes da matriz extracelular. Neste ensaio, 

as matrizes utilizadas foram de colágeno tipo I, fibronectina, e laminina. Os dados obtidos 

demonstraram que as células t.End.1 apresentaram bom grau de adesividade ao colágeno I e a 

fibronectina, obtendo valores (expresso em número de células) semelhantes aos relatados na 

literatura (SCHLIE-WOLTER; NGEZAHAYO; CHICHKOV, 2013). Diferentemente do 

obtido com esses componentes de matriz, a adesividade da t.End.1 foi menor em laminina. 

Esta menor adesividade da t.End.1 sob esta matriz de laminina pode ser explicada pela sua 

composição. A laminina é um dos componentes presente na membrana basal de sarcoma de 

murinos Engelbreth-Holm Swarm (EHS), sendo esta proteína classicamente caracterizada 

como laminina-1 ou laminina-111 (cadeias α1β1γ1), e é um ligante não favorável para a 

ligação da integrina à laminina (Barczyk et al., 2010). Nishiuchi et al (2006) realizou uma 

análise comparativa da interação entre diferentes integrinas que se ligam à laminina (α3β1, 

α6β1, α7β1, α6β4) e  suas isoformas (laminina-1, laminina-2, laminina-3, laminina-4 e 

laminina-5) e, foi observado que a laminina-1 não apresentou nenhuma interação com as 

integrinas, porém a laminina-5 foi o ligante preferido para a maioria das integrinas testadas. 

Sendo assim, a adesão celular depende da isoforma, tanto da integrina quanto da laminina no 

que se refere à especificidade e afinidade.  

 Assim, em continuidade, uma vez demonstrado que as concentrações de 0,6 µg/mL, 

1,2 µg/mL e 2,4 µg/mL foram as mais importantes para inibir a atividade proliferativa, apenas 

essas concentrações foram testadas no modelo de adesão, em ensaio de competição. Os 

resultados demonstraram ação inibitória da CTX na ligação da célula t.End.1 com o colágeno 

tipo I, em todas as concentrações testadas (0,6 μg/mL, 1,2 μg/mL e 2,4 μg/mL), quando 

comparada ao grupo controle.  Já, em coating de fibronectina, o efeito inibitório da toxina foi 
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evidenciado apenas nas concentrações de 1,2 µg/mL e 2,4 µg/mL. Em relação à adesão em 

laminina, quando as células endoteliais foram incubadas na presença de CTX o efeito 

inibitório foi promovido somente pela concentração de 1,2 µg/mL, quando comparada ao 

controle. É interessante salientar que a concentração 1,2 µg/mL acarretou sempre o efeito 

inibitório mais pronunciado, independente da matriz estudada.   

 Como citado na Introdução, a migração celular é o componente essencial para a 

progressão tumoral. Assim, foram realizados ensaios de migração utilizando dois modelos in 

vitro: o wound healing e a quimiotaxia em sistema de transwell. O wound healing é utilizado 

para avaliar o movimento das células endoteliais no campo vazio de uma ferida artificial 

criada por uma interrupção na monocamada de células endoteliais. Este ensaio foi realizado 

utilizando as concentrações de 0,15 µg/mL; 0,3 µg/mL, 0,6 µg/mL, 1,2 µg/mL e 2,4 µg/mL 

de CTX, em duas situações: 1) estimuladas com meio de cultura (1% ou 10% SFB) ou 2) 

estimuladas com meio condicionado de células tumorais MCF-7. Na primeira condição, (na 

presença de meio RPMI 1640 com SFB a 1%), a CTX, nas concentrações de 1,2 µg/mL e 2,4 

µg/mL, foi capaz de inibir significativamente este evento, a partir da 6ª hora, na 12ª hora e 

também na 24ª hora, período máximo analisado no modelo de Wound healing, em diferentes 

estudos (DENKER; BARBER, 2002; DURHAM; HERMAN, 2009; HOTCHKISS et al., 

2002). Em todos os tempos avaliados, a concentração de 1,2 µg/mL foi a que acarretou ação 

inibitória mais marcante. Cabe salientar novamente que a CTX acarreta suas ações mais 

marcantes em doses medianas, em diferentes células (COSTA et al., 2013; FAIAD; DELLA-

CASA; SAMPAIO, 2008; LIMA et al., 2012). Este fato nos levou a necessidade de estudos 

farmacocinéticos e de bioinformática para a compreensão da ligação desta toxina em seus 

alvos celulares. Estes ensaios serão realizados em conjunto com o Laboratório de Bioquimica 

e Biofísica do IBu e o Departamento de Farmacologia do ICB/USP.  

 A partir deste resultado, a concentração de 1,2 µg/mL foi a utilizada para o ensaio de 

wound healing induzido por sobrenadante meio condicionado obtido de células tumorais. 

Nesta concentração, a CTX inibiu significativamente a migração das células induzidas pelo 

meio condicionado de célula tumoral MCF-7. Resultados semelhantes foram obtidos no 

ensaio de quimiotaxia, realizando utilizando apenas a concentração de 1,2 µg/mL. Neste 

ensaio foi utilizado o modelo de migração celular utilizando a câmara de transwell, onde é 

possível observar a migração direcional das células endoteliais de uma baixa para uma alta 

concentração de quimioatrativo (SALCEDO; OPPENHEIM, 2003). Os resultados 

demonstraram, novamente, que a CTX, na concentração utilizada, inibiu de maneira 
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significativa a migração das células endoteliais frente ao estímulo tumoral e frente ao estímulo 

basal não houve inibição significativa.  

 É importante salientar que o meio condicionado utilizado no ensaio de migração como 

fator quimiotático, foi proveniente de uma linhagem tumoral de mama humana (MCF-7), com 

característica altamente invasiva, decorrentes da sua capacidade de secretar diversos fatores 

de crescimento, incluindo as quimiocinas, que são citocinas pró-inflamatórias moduladoras do 

processo angiogênico (ROMAGNANI et al., 2004). Neste sentido, a literatura demonstra que 

as células de diferentes tumores mamários secretam quimiocinas com potencial angiogênico, 

como a CXCL8 (Interleucina-8), ligante dos receptores CXCR1 e CXCR2, moderadamente 

expressos nas células endoteliais (SINGH; SADANANDAM; SINGH, 2007) e a quimiocina 

CXCL12 (Fator-1 derivado de células estromais ou SDF-1), a mais estudada na angiogênese 

tumoral, por induzir a migração e proliferação das células endoteliais, formação de tubos, bem 

como a produção de VEGF (SINGH; SADANANDAM; SINGH, 2007; SINGH et al., 2013).  

De acordo com Salcedo e Oppenheim (2003), o CXCR4 é o receptor mais expresso nas 

células endoteliais que interage com a quimiocina CXCL12, o mais potente quimioatrativo 

entre todas as quimiocinas da família CXC para as células endoteliais. Recentemente, foi 

descrito outro receptor, o CXCR7, que também interage com a quimiocina CXCL12, expresso 

principalmente pelas células endoteliais associadas ao microambiente tumoral (SINGH et al., 

2013). Uma vez observada importante ação inibitória da CTX sobre a migração das células 

endoteliais, particularmente frente ao estímulo quimiotático proveniente do meio de cultura 

obtido de células tumorais, pode-se sugerir que a CTX tenha uma ação sobre os receptores 

ligantes de quimiocinas das células endoteliais frente ao estímulo tumoral. Esta ação estaria 

de acordo com a atividade anti-inflamatória descrita para esta toxina (NUNES et al., 2010). 

Esta hipótese será investigada. 

 A formação de estruturas do tipo capilar é a etapa essencial do processo de 

angiogênese. Para estudar a angiogênese in vitro, foi utilizado o Matrigel, uma membrana 

basal reconstituída, que permite rápida formação dessas estruturas em um sistema 3D, sendo 

um método simples e facilmente quantificável (ARNAOUTOVA et al., 2009; BAZZA et al., 

2010). Inicialmente, obteve-se uma houve rápida formação de uma rede de capilares após 2 

horas de incubação no grupo controle (dados não mostrados). Ainda no grupo controle, a 

partir da 6ª hora, a rede se estabilizou formando estruturas alongadas com intensa 

comunicação célula-célula. Esta formação de estruturas do tipo capilar, etapa essencial do 

processo de angiogênese, também foi afetada na presença da CTX, alterando a morfologia da 

célula endotelial por impedir a sua projeção ao matrigel, uma membrana basal reconstituída, 
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que permite rápida formação dessas estruturas em um sistema 3D, sendo um método simples 

e facilmente quantificável (ARNAOUTOVA et al., 2009; BAZZA et al., 2010). É sugestivo 

que o Matrigel propicia condições similares ao observado em microambiente tumoral, uma 

vez que é proveniente do sarcoma de murinos EHS, fornecendo assim, rápida formação de 

estruturas tubulares, conforme observado em nosso estudo. Além disso, os resultados deste 

ensaio corroboram com os dados obtidos nos ensaios de adesão e de migração celular, que nos 

permite sugerir que a CTX afeta os principais processos que dependem diretamente da 

reoganização do citoesqueleto.  

 O citoesqueleto de actina está diretamente relacionado com o comportamento adesivo 

e migratório das células endoteliais, os quais estão acorados a integrinas, moléculas de adesão 

com comunicação bidirecional permitindo a interação entre as células e os componentes 

matriz extracelular (WEIS; CHERESH, 2011), permitindo a reorganização do citoesqueleto 

de actina e consequentemente a migração da célula, porporcionando progresso no processo de 

angiogênese. 

 Como relatado na Literatura, a integrina αvβ3 é capaz de se ligar a diferentes 

componentesde matriz, incluindo a fibronectina e esta integrina está diretamente relacionada 

com a angiogênese tumoral (BAZAA et al., 2010; HOOD; CHERESH, 2002), além de ser 

expressa na superfície das células endoteliais (ARRUAND-LIONS et al., 2004; DAVIS; 

SENGER, 2005). Além disso, as principais integrinas responsáveis pela interação entre a 

célula endotelial e o colágeno são as integrinas α1β1, reconhecendo preferencialmente o 

colágeno tipo IV, e α2β1 que se liga principalmente ao colágeno tipo I (ARLINGHAUS et al., 

2013) e à laminina (LANGUINO et al., 1989), provocando após sua adesão, mudanças na 

forma destas células para promover a migração celular (DAVIS; SENGER, 2005). 

 Baseado nestes fatos, por meio do ensaio de imunofluorescência, foi observado que a 

distribuição das subunidades de integrinas αv (em coating de fibronectina) e α2 (em coating 

de colágeno tipo I e laminina) foi alterada nas células endoteliais tratadas com CTX, 

comparada com o controle. Consequentemente, esta diminuição pode ter desencadeado 

alterações no citoesqueleto de actina, promovendo desarranjo na projeção da célula sob 

coating de laminina, desorganização e diminuição das stress fibers sob coating de colágeno e 

fibronectina, respectivamente, comprometendo a contração do citoesqueleto. Ainda, 

observou-se acúmulos pontuais de actina pelo no lameipódio em coating de colágeno e 

fibronctina. Sendo assim, essas modulações do citoesqueleto de actina e das protrusões 

promovidas pela presença de CTX, possam ter sidodecorrentes de diminuição da sinalização 

intracelular relacionada a migração (RIDLEY et al., 2003) e possívelmente,à diminuição da
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Informação obtida por Kato, Zambelli e Sampaio,  no Laboratório Especial de Dor e Sinalização. São 

Paulo,  março 2014. 

 

 expressão das subunidades de integrinas e, em consequencia, baixa adesividade entre a célula 

endotelial e o componente de matriz, impedindo, assim, a geração de força de tração o 

suficiente para uma migração eficiente (HOOD; CHERESH, 2002).  

 Sob estímulo tumoral, as subunidades de integrinas αv e α2, na presença de CTX, 

acarretaram inibição da projeção das células endoteliais, apresentando formato arredondado e 

formação de protrusões ao seu redor com marcação de actina nessas adesões imaturas. 

Interessantemente, a distribuição da subunidade α2 em coating de colágeno e laminina, 

apresentou menor intensidade acompanhada de maior retração do corpo celular, sem 

formação regular de protrusões, corroborando com os dados obtidos no ensaio de wound 

healing com estímulo tumoral, onde acarretou 81% de inibição da migração. De acordo com o 

estudo realizado por Zhang et al. (2008), foi demonstrado que em condições fisiopatológicas, 

a ausência da integrina α2β1 em camundongos α2-null levou ao aumento da expressão do 

VEGF1 e aumento da angiogênese tumoral. Baseado nesses fatos e nos resultados obtidos, 

podemos sugerir fortemente que a CTX é capaz de inibir a expressão da integrina α2β1. 

 As características observadas no ensaio de imunofluorescência como a morfologia, o 

citoesqueleto e a extensão da célula estão fortemente correlacionadas com a proteína quinase 

FAK por estimular a polimerização da actina e a formação de filopódia de maneira 

dependente de Cdc42 e independente de Rho (SCHLIE-WOLTER; NGEZAHAYO; 

CHICHKOV, 2013). Estudos anteriores realizados pelo grupo demonstraram que a CTX é 

capaz de inibir a expressão das Rho GTPases tanto em macrófagos, inibindo a translocação de 

RhoA e Rac1, interferindo com a eficiência do citoesqueleto na captação das partículas a 

serem fagocitadas (SAMPAIO et al., 2006b). Ainda, em células tumorais da linhagem LLC 

WRC 256, a CTX foi capaz de inibir RhoA e quinase FAK (FAIAD, DELLA-CASA, 

SAMPAIO, 2008), comprometendo a polimerização dos filamentos de actina dessas células 

envolvidas também com a proliferação e adesão da célula tumoral. Ensaios preliminares 

evidenciaram a ação inibitória da CTX sobre a expressão das subunidades 2, v das 

integrinas e sobre as quinases ERK e FAK em células t.End.1 (KATO, ZAMBELLI, 

SAMPAIO, comunicação pessoal)
1
. 

 Desse modo, sugerimos fortemente que a CTX exerce sua ação inibitória sobre a 

expressão das integrinas αvβ3 e α2β1 e, consequentemente, interferindo com a fosforilação 

das quinases ERK e FAK, além das Rho GTPases, uma vez que essas proteínas efetoras são 

ativadas, e como efeito, irão regular a proliferação celular (BRYAN; D’AMORE, 2007), entre 
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outros processos celulares como a migração e invasão (VEGA; RIDLEY, 2008). Entretanto, 

estudos estão sendo realizados para comprovar essa hipótese. 

Em conjunto, os resultados obtidos neste estudo caracterizam, pela primeira vez, a 

ação inibitória da CTX sobre os principais eventos envolvidos com a angiogênese, e pode, 

portanto, contribuir para novas perspectivas no desenvolvimento de um novo desenho de 

substâncias com propriedades terapêuticas no controle de neoplasias, além de ampliar o 

conhecimento sobre os mecanismos envolvidos com as ações descritas para esta toxina. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Os dados obtidos neste presente estudo nos permitem concluir que a CTX inibe os 

principais eventos envolvidos com a angiogênese, tais como adesão, proliferação, migração 

das células endoteliais, diminuindo a formação de tubos. Ainda, a CTX inibiu a distribuição 

das subunidades αv e α2 de integrinas, com consequente mudança na polimerização do 

citoesqueleto de actina destas células. Particularmente, o efeito inibitório desta toxina foi mais 

pronunciado frente ao estímulo tumoral. Esta inibição sobre esses eventos não foi decorrente 

da perda de viabilidade celular.  
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  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação:  
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