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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. 
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ABSTRACT 

 

 

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

functions in extracellular matrix bidimensional and tridimensional: 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. 



 
 

 

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 



 
 

 

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 



 
 

 

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 



 
 

 

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 



 
 

 

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 



 
 

 

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). 



 
 

 

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, 



 
 

 

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).  



 
 

 

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 



 
 

 

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 



 
 

 

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 



 
 

 

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). 



 
 

 

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 



 
 

 

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 



 
 

 

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). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

*De acordo com: 

  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação:  

  referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 
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