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RESUMO 
 

Defilippo, P.P. Atividade enzimática dos subtipos de fosfolipase A2 
(PLA2) em cultura primária de neurônios [dissertação]. São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2009.109 p. 
 
A fosfolipase A2 (PLA2) é considerada uma enzima chave no metabolismo de 

fosfolípides, principais constituintes das membranas celulares. Alterações da 

atividade da PLA2 têm sido descritas no cérebro e sangue (soro, plasma e 

plaquetas) de pacientes com diversas doenças neuropsiquiátricas e também 

em matrizes biológicas como tecido cerebral de ratos e cultura de células 

neuronais. A inibição da atividade da PLA2 em cultura primárias de 

neurônios corticais de rato resultou em neurotoxicidade, o que demonstra o 

papel da PLA2 em processos de sobrevivência e desenvolvimento neuronal. 

Neste estudo foi padronizado um ensaio radioenzimático para caracterização 

dos três principais subtipos da PLA2 em cultura primária de neurônios: PLA2 

secretória dependente de cálcio (sPLA2), PLA2 citosólica dependente de 

cálcio (cPLA2) e PLA2 intracelular independente de cálcio (iPLA2). Para isso 

foram testadas variáveis críticas para a reação enzimática e com os 

resultados obtidos houve um aprimoramento do método empregado. Foi 

encontrada ainda, uma predominância do subtipo iPLA2 (71%) nas culturas 

de neurônios. Dessa forma, apresentamos um modelo in vitro para 

determinação da atividade dos subtipos de PLA2 que pode ser considerado 

uma ferramenta para compreensão dos mecanismos envolvidos nas 

doenças neuropsiquiátricas, nas quais a PLA2 encontra-se alterada. Além 

disso, a partir de modelos laboratoriais baseados em estudos com culturas 

de células, poderão ser evidenciados os efeitos de diversas substâncias 

químicas novas ou de uso tradicional, como drogas de interesse psiquiátrico, 

sobre os neurônios. 

 

Descritores: 1. Fosfolipases A 2. Neurônios 3. Técnica de cultura de células 

4. Método radioenzimático 

 



 

SUMMARY 
 

Defilippo, P.P. Activity of phospholipase A2 (PLA2) subtypes in primary 
cultures of rat cortical neurons [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo”; 2009.109 p. 
 
The phospholipase (PLA2) is considered a key enzyme in the metabolism of 

phospholipids, which are the main constitutes of cellular membranes. 

Alterations in PLA2 activity have been reported in the brain and blood cells of 

psychiatric patients and also in biological matrixes like rat brain tissues and 

cultures of neuron cells. Inhibition of PLA2 activity in primary cultures of rat 

neurons resulted in neurotoxicity, which demonstrates the role of PLA2 in 

survival processes and neuronal development. In this study, a radio-

enzymatic assay was standardized to detect the activity of the three main 

groups of PLA2, which are the calcium dependent secretory PLA2 (sPLA2), 

the cytosolic calcium dependent PLA2 (cPLA2) and the intracellular calcium 

independent PLA2 (iPLA2), in the culture of neurons. Critical variables for the 

enzymatic assay were tested and from the results the method used was 

modified. Our findings demonstrate that there is a predominance of iPLA2 

subtype (71%) in cultures of rat neurons. So therefore we present an in vitro 

model which aims to determine the main activity of PLA2 subtypes and can 

be considered an investigative tool for comprehending the mechanisms 

involved in neuropsychiatric disorders that show alterations in PLA2 activity. 

Furthermore, the effects of new chemical and traditional substances, such as 

the drugs used in psychiatric treatments, can be evidenced in the neurons by 

the use of laboratorial models based on studies of neuron cultures. 

 

Descriptors: 1. Phospholipases A 2. Cell culture techniques 3. Neurons        

4. Radioenzimatic assay
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1 - INTRODUÇÃO 
 

A importância do ácido araquidônico (AA) no sistema nervoso central 

(SNC) foi reconhecida quando Bazan (1970) observou um aumento rápido e 

transitório desse ácido graxo no cérebro devido a convulsões e isquemia 

cerebral. O efeito Bazan vem sendo estudado por mais de 30 anos, com a 

finalidade de se esclarecer o mecanismo que regula esse aumento de AA 

proveniente da membrana de fosfolípides no SNC. 

Membranas celulares são amplamente constituídas de fosfolípides 

(Horrobin et al., 1994). O padrão de organização de fosfolípides na 

bicamada lipídica é determinado pelo tamanho e orientação das cabeças 

polares e cadeias acil/alquil. 

Fosfolípides constituem não somente a base estrutural das 

membranas, como também lhes confere características de fluidez, 

permeabilidade para íons e ainda, permitem a criação de um delicado 

microambiente no interior celular. Na bicamada fosfolipídica de membranas 

celulares estão inseridos receptores, enzimas e canais iônicos que estão 

localizados predominantemente nas superfícies intra e extracelular ou que 

se projetam da membrana (Figura 1). Essas membranas são altamente 

interativas e dinâmicas. A interação de um agonista com um receptor leva ao 

aumento do metabolismo fosfolipídico que, conseqüentemente, regulará a 

atividade dessas enzimas, receptores e canais iônicos ligadas à membrana 

(Farooqui et al., 2004). 

Fosfolípides de membranas neuronais são particularmente importantes 

na sinalização celular, na formação e remodelamento de dendritos e 
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sinapses (Horrobin 1998a, 1998b; Horrobin et al., 1994). Todos os 

neurotransmissores são transportados em vesículas fosfolipídicas. O 

aumento e a reposição de alguns desses neurotransmissores e íons 

dependem do realinhamento das moléculas fosfolipídicas. A natureza do 

fosfolípide é um fator determinante na maneira pela qual os transmissores e 

os íons serão liberados ou recapturados (Horrobin e Bennet, 1999).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 - Representação da membrana celular. 

 FONTE: www.3dblogspot.com.br 

 

1.1 - Fosfolípides 
 

Membranas neuronais contêm as três maiores categorias de lípides: 

colesterol, esfingolípides e fosfolípides. Um fosfolípide típico é constituído de 

três regiões: uma cabeça polar hidrofílica, glicerol e uma longa cadeia de 

hidrocarbonetos hidrofóbica (Figura 2). 
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Figura 2 - Estrutura do fosfolípide.FONTE: www.uic.edu 

 

O glicerol é constituído por três carbonos, nomeados de acordo com 

suas respectivas posições em sn-1, sn-2, sn-3. Ligado ao carbono sn-3 

existe um átomo de fósforo que, por sua vez, está ligado a um dos 

integrantes do chamado grupo polar.  

O grupo polar pode ser representado por uma colina, etanolamina, 

inositol ou serina (Ser), formando respectivamente, fosfatidilcolina (PC), 

fosfatidiletanolamina (PE), fosfatidilserina (PS) e fosfatidilinositol (PI). A PC, 

em sua grande maioria, age como componente estrutural na porção exterior 

da membrana. Uma pequena parte, originada da metilação da PE, é 

responsável por fornecer ácidos graxos envolvidos na transdução de sinais. 

As PEs são ricas em ácidos graxos insaturados, que fornecem maior fluidez 

e flexibilidade à membrana. PS é normalmente encontrada na porção interna 

da membrana. No entanto, caso ocorra um dano celular, em particular 

apoptose, ocorre uma inversão da posição de PS que auxilia na remoção 

sn-1

sn-3

sn-2
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das células apoptóticas. PI é um componente particularmente importante na 

transdução de sinais (Horrobin e Bennet, 2003; Piomelli, 2005). 

O comportamento funcional das membranas neuronais depende da 

maneira pela qual os fosfolípides individuais estão alinhados, intercalados 

com colesterol e associado às proteínas. Cada classe de fosfolípide existe, 

na verdade, como uma mistura heterogênea de espécies moleculares. A 

síntese de diferentes pools dentro de uma subclasse de fosfolípide parece 

ser compartimentalizada de acordo com a composição do ácido graxo e 

grupo polar, através de reações de modificação e interconversão (Farooqui 

et al., 2002). As propriedades de cada molécula de fosfolípide são 

dependentes tanto da natureza do grupo polar quanto das moléculas ligadas 

à posição sn-1 e sn-2 do fosfolípide. Essas moléculas são geralmente ácidos 

graxos, conhecidas também como grupos acil.  

Os ácidos graxos saturados, constituídos de uma cadeia carbônica 

com ligações simples entre os átomos de carbono, são estruturas rígidas e 

possuem cadeias de hidrocarbonetos com diferentes comprimentos. Por sua 

vez, ácidos graxos insaturados possuem uma ou mais ligações duplas entre 

os átomos de carbono. As ligações duplas possuem uma determinada 

angulação e flexibilidade, conferindo mobilidade à cadeia carbônica. Quanto 

maior o número de ligações duplas, mais fluida, flexível e aparentemente, 

desordenada será a molécula de fosfolípide (Horrobin e Bennet, 2003). 

Os ácidos graxos insaturados são distribuídos em duas séries: ômega-

3 e ômega-6, sendo que os números citados indicam a posição da primeira 

dupla ligação da cadeia carbônica. Esses ácidos graxos são considerados 
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ácidos graxos essenciais (AGE), pois não podem ser sintetizados e devem 

ser adquiridos através da dieta alimentar. Os principais AGE são o ácido 

linoléico e o ácido α-linolênico e, a partir destes, podem ser derivados todos 

os demais AGE. Aproximadamente 20% do peso do cérebro consistem de 

AGE, sendo o AA (ω-6) e o ácido docohexanóico (DHA) (ω-3) os maiores 

constituintes (Fenton et al., 2000; Horrobin e Bennet, 2003). 

Os fosfolípides do cérebro são ricos em ácidos graxos insaturados com 

três a seis duplas ligações, nomeados ácidos graxos poliinsaturados 

(PUFA). Esses ácidos graxos são importantes para permitir rápidas 

mudanças no formato da membrana e sua fusão durante a formação e 

rompimento das conexões sinápticas, juntamente com o aumento de 

neurotransmissores (British Nutrition Foundation, 1992; Horrobin e Manku, 

1990; Horrobin, 1992a).  

 

1.2 - Fosfolipase A2 (PLA2) 

 
Membranas neuronais são degradadas por hidrólise via receptores com 

o envolvimento de fosfolipases, lisofosfolipases e lipases (Farooqui et al., 

2000a, 2000b). O metabolismo de PUFA presentes na membrana do SNC 

(Sung e Horrocks, 1970) é predominantemente controlado pela fosfolipase 

A2 (PLA2) e aciltransferases em um ciclo conhecido como deacilação-

reacilação (Farooqui et al., 2000b; Lands e Crawford., 1979; Sung e 

MacQuarrie, 1989). A PLA2 atua removendo especificamente AGE da 

posição sn-2 dos fosfolípides, liberando resíduos sem o grupo acil ligado à 
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posição sn-2, denominados lisofosfolípides (Figura 3). Esse processo 

proporciona uma oportunidade para a célula alocar na posição sn-2 vaga um 

ácido graxo mais apropriado para uma determinada função (Bazan et al., 

1993). Ambos, AGE e lisofosfolípides, são moléculas altamente ativas na 

sinalização celular.  

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 - Sítio de clivagem da PLA2. FONTE: www.ava.org.ve 
 

Várias classes de receptores neuronais acoplados à proteínas G 

desencadeiam cascatas de sinalização intracelular por meio da ativação da 

PLA2. Os receptores envolvidos pertencem às famílias de receptores 

dopaminérgicos D2 (Vial e Piomelli, 1995), serotoninérgicos 5HT2 (Berg, 

1996), muscarínicos M1 (Jones et al., 1996) e glutamatérgicos (Farooqui e 

Horrocks, 1994). Em condições normais, as enzimas da família PLA2 são 

envolvidas na manutenção da função celular normal, pelo fornecimento de 

AA que pode ser convertido em uma série de moléculas sinalizadoras, 

conhecidas por eicosanóides. Isso inclui prostaglandinas, leucotrienos e 
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hidroxiácidos, entre outras. Esses metabólitos atuam como segundos 

mensageiros.  

O metabolismo do AA é intensamente investigado nos aspectos 

farmacológico, fisiológico e bioquímico. A direta clivagem do AA da posição 

sn-2 via PLA2 é a etapa chave na deacilação em células. Contudo, é 

importante citar que o AA pode ser gerado por outras vias. A atuação da 

fosfolipase do tipo C (PLC) sobre a molécula de fosfolípide, forma 

diacilglicerol que, quando clivado, gera AA via mono ou diacilglicerol-lipase. 

Já a fosfolipase D (PLD) gera ácido fosfatídico (PtdOH), que será então 

metabolizado pela ácido-fosfatídico hidrolase em diacilglicerol e AA 

(Balsinde, 1999). O AA modula canais iônicos e regula a atividade de 

inúmeras enzimas como proteínaquinase A (PKA), proteínaquinase C (PKC), 

diacilglicerolquinase (DGKA) e proteína ativadora de guanosina trifosfatase 

(GTPase). Esse ácido também afeta receptores para fatores de crescimento 

derivados de plaquetas (PGF) e N-metil-D-aspartato (NMDA), além de inibir 

a recaptação de glutamato mediada pelo transporte excitatório de 

aminoácidos (Farooqui et al., 1996). 

A ação enzimática da PLA2 também gera um precursor do fator de 

ativação de plaquetas (PAF). Isso ocorre quando os produtos dos 

lisofosfolípides contêm um radical colina e um grupo acil ligado à posição sn-

1. Eicosanóides e PAF são mediadores chave na inflamação (Smith et al., 

2000).  

PAF e AA foram inicialmente estudados em relação às suas funções na 

resposta inflamatória clássica, tais como o aumento da permeabilidade 
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vascular e a infiltração por células inflamatórias. Entretanto evidências 

crescentes mostram que estes lípides bioativos também possuem papéis 

neurobiológicos significativos sobre canais iônicos, receptores, na liberação 

dos neurotransmissores, plasticidade sináptica e expressão de genes 

neuronais (Giulian, 1992). Além disso, os lípides bioativos podem ser 

considerados mensageiros duplos: modulam funções da célula como 

mensageiros e tornam-se parte da resposta do tecido nervoso lesado na 

resposta inflamatória. Esta resposta é observada nos danos decorrentes da 

reperfusão pós-isquêmica, nas várias formas de neurotrauma, nas doenças 

infecciosas e nas doenças neurodegenerativas do SNC tais como doença de 

Alzheimer (DA). 

A inflamação no sistema nervoso central difere da inflamação 

observada em outros tecidos. Se a barreira hematoencefálica for quebrada, 

células inflamatórias invadem o espaço intercelular e as células gliais são 

ativadas, particularmente a microglia. Estas células desempenham um papel 

relevante na resposta inflamatória e podem conduzir à morte neuronal 

(Giulian, 1992). Além disso, isquemia, convulsões e outras formas de injúrias 

desecadeam o processo inflamatório e sensibilizam as respostas neuronais, 

principalmente por meio dos receptores NMDA de glutamato. 

Conseqüentemente, ocorre ativação da PLA2 e liberação do AA, acarretando 

aumento da síntese de eicosanóides e PAF e recrutamento da 

cicloxigenase-2 (COX-2) nos neurônios. As prostaglandinas, derivadas do 

AA pela ação da enzima COX estão envolvidas na regulação da condução 

nervosa e na liberação de neurotransmissores (Piomelli, 1993). Os 
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eicosanóides diferem de outros mensageiros intracelulares de modo 

importante, pois eles podem cruzar a membrana neuronal e deixar a célula 

em que foram gerados para atuar em células vizinhas, como resultado de 

sua natureza anfifílica. Uma vez que prostaglandinas, leucotrienos e PAF 

podem todos ser derivados da ação da PLA2, a inibição dessa enzima 

interfere simultaneamente na sinalização por essas três vias. 

A atividade catalítica da PLA2 sobre a membrana celular (Figura 4) é 

estimulada,  de maneira geral, quando ocorre fosforilação no resíduo Ser505 

(serina 505) pela proteína quinase ativada por mitógeno (MAPK). Esta 

enzima é regulada por mecanismos de transcrição, modulação pós-

transcricional da atividade enzimática e translocação na membrana A PLA2 

está relacionada a diversas respostas celulares, como transdução de sinais, 

mecanismo de defesa, coagulação sangüínea, digestão e remodelamento de 

membrana (Murakami et al., 1998). 

 

 

             

Figura 4 - Ataque da fosfolipase A2 à membrana celular. 
FONTE: www.rugnj.pg 
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1.3 - Grupos de PLA2 

 

1.3.1 - PLA2 extracelular dependente de Ca+2 (sPLA2) 

 

A atividade das formas secretórias da PLA2 foi primeiramente estudada 

no suco pancreático e veneno de cobra no início do século passado. 

Subseqüentemente, sPLA2 foram bem caracterizadas, mecanicamente 

elucidadas e estruturalmente definidas (Dennis, 1994). O genoma humano 

contém nove genes de sPLA2 (Lambeau e Gelb, 2008). Sua nomenclatura é 

baseada no padrão da ligação dissulfídica e na ordem de descoberta 

(Schaloske e Dennis, 2006). Estas enzimas possuem um peptídeo 

sinalizador N-terminal (Lambeau e Gelb, 2008) e baixo peso molecular 

(~16kDa). sPLA2 requer íons cálcio na ordem de milimolar para sua catálise, 

não demonstram preferência pelo AA frente a outros ácidos graxos na 

posição sn-2 dos fosfolípides (Dennis, 1994). Além disso, sPLA2 são 

estocadas em grânulos citoplasmáticos para serem então secretadas para o 

meio extracelular, mediante estimulação (Akiba e Sato, 2004).  

Estudos de cristalografia (Dennis, 1983; Waite, 1987) demonstraram 

que a sPLA2 possui subunidades α e β-hélice e uma região anti-paralela em 

formato de alça (chamada beta-wing) em seu domínio catalítico. 

Evolutivamente, sPLA2 são as mais elementares das PLA2. Contudo, 

seu mecanismo de ação é bem definido. Este subtipo enzimático não 

representa uma enzima acil clássica (serina protease), pois utiliza resíduos 

catalíticos de histidina (His) e aspartado (Asp) juntamente com o íon cálcio. 

Este íon se liga ao sítio denominado loop pancreático para polarizar uma 
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ligação com a molécula de água e então atacar um radical carbonila 

presente nos fosfolípides. Agem de maneira ótima quando o substrato 

fosfolipídico é parte de uma interface como uma micela ou membrana. 

Primeiramente, Verger e colaboradores (1973) propuseram um modelo para 

a ligação enzima-substrato, em que ocorre uma ligação da enzima com sua 

própria interface e não à molécula de fosfolípides. Isso levaria à ativação da 

enzima que só então, se ligaria ao substrato fosfolipídico. Posteriormente, 

baseado na “cinética de diluição de superfície”, foi proposto um segundo 

modelo de ligação enzima-substrato, no qual a enzima solúvel em água se 

liga a um primeiro substrato fosfolipídico, formando uma interface, para em 

seguida, se ligar a um segundo substrato agora em seu local catalítico 

(Dennis, 1994). Por fim, em estudos recentes de cinética e cristalografia, 

Jain e Berg (2006) propuseram que o mecanismo catalítico da sPLA2 

envolve duas moléculas de água, sendo que uma delas se liga ao íon cálcio 

(Figura 5). A característica comum a todos esses mecanismos é a presença 

de um resíduo de His associado ao íon cálcio para estabilizar a ligação. 
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Figura 5 - Mecanismo catalítico da sPLA (proposto por 
Jain e Berg, 2006). 

 

A membrana plasmática é um dos principais locais de ação da sPLA2. 

No entanto, essa enzima parece apresentar uma diminuição em sua 

atividade frente às membranas celulares intactas. Assim, é necessária uma 

perturbação física ou rearranjo da membrana para que ocorra a atividade 

enzimática (Kudo et al., 1993; Murakami et al., 1995)  

As formas secretórias de PLA2 são subdivididas nos grupos GI, GII, 

GIII, GV, GIX, GX, GXI, GXII, GXIII, GXIV (Schaloske e Dennis, 2006). 

O grupo GIA da sPLA2 é constituído de isoenzimas isoladas da espécie 

de cobras Naja mossambica mossambica que estimulam a secreção de 

células β do pâncreas (Juhl et al., 2003). sPLA2GIB também está presente 

na constituição do suco pancreático, sendo essencial para a digestão no 

trato gastrointestinal de fosfolípides provenientes na dieta. Enzimas deste 

grupo participam também da regulação de respostas celulares em tecidos 

via receptores do tipo M (Ishizaki et al., 1994).  
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As enzimas do Grupo II foram originalmente isoladas do líquido sinovial 

de pacientes com artrite reumatóide (Seilhamer et al., 1989) e estão 

amplamente distribuídas em humanos e ratos. Sua expressão está 

aumentada diante de processos inflamatórios (Kuwata et al., 1998; 

Pfeilschifter et al., 1993).  

sPLA2GV é uma isoenzima presente em tecidos de camundongos e 

coração de ratos e humanos (Chen et al., 1994). Sua atividade enzimática é 

estimulada por processos inflamatórios (Balboa et al., 1996; Reddy et al., 

1997; Sawada et al., 1999). Evidências recentes sobre sPLA2GV em 

camundongos knockout sugerem que esta isoenzima atue no mecanismo de 

defesa inicial contra invasão por fungos (Satake et al., 2004).  

sPLA2 GV e GX podem estar envolvidas na imunidade inata em 

infecções por adenovírus. Isso sugere que essas duas isoenzimas atuem na 

proteção de células contra infecção através do aumento de níveis de 

lisofosfatdilcolina (PC-liso) (Ohto et al., 2005). Análises de 

imunofluorescência confocal indicam a presença da sPLA2GV no nucléolo de 

astrocitomas do tipo PC12 (linhagem celular derivada de feocromocitomas 

da medula supra-renal de rato) mantidos em cultura de células corticais 

neuronais e da glia de cérebro de ratos (Baker e Chang, 1982; Nardichi et 

al., 2007), o que indica um possível papel da sPLA2 nas células neuronais. 

Tanto a sPLA2GIIA quanto a GV são capazes de amplificar o estímulo 

inicial e prolongar as fases de metabolismo do AA por mecanismos 

autócrinos, parácrinos e justácrinos (Balboa et al., 1996; Chen et al., 1994; 

Kuwata et al., 1998; Murakami et al., 1998; Pfeilschifter et al., 1993; Reddy et 
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al., 1997; Sawada et al., 1999; 1999; Tada et al., 1998). Suas funções 

parecem depender da ligação à proteoglicanas de superfície (Murakami et 

al., 1993, 1998, 1999; Polgar et al., 1997; Suga et al., 1993; Tada et al., 

1998). Em contraste, sPLA2GIIC que exibe mínima capacidade de ligação à 

proteoglicanas na superfície celular, não é capaz de aumentar o 

metabolismo de AA significativamente (Tischfield, 1997).  

Os grupos IIA, IIC, IID e V estão intimamente relacionados, devido à 

distribuição de seus genes no mesmo locus cromossomal (Ishizaki et al., 

1999; Tischfield, 1997). sPLA2 GIIA, GIID e GV promovem a degranulação 

de mastócitos (Murakami et al., 1999) e ainda interferem em processos de 

coagulação através da ligação ao fator Xa da coagulação ou mesmo através 

da hidrólise do fosfolípide, já que a formação do coágulo é dependente da 

membrana fosfolipídica intacta (Kini, 2005; Mounier et al., 2001).  

Certas sPLA2 exercem ação bactericida contra Gram-positivos, o que 

sugere sua participação em mecanismos de defesa, particularmente GIIA, 

GV, GX e GXII humanas e GIIA, GIID e GV de células murinas (Beers et al., 

2002; Koduri et al., 2002).  

Kolko e colaboradores (2006) demonstraram a presença dos grupos 

GIIE, GV e GX em culturas primárias de neurônios corticais. Isso prediz a 

distribuição destas isoenzimas, principalmente nas regiões corticais e 

hipocampais cerebrais. A expressão elevada de alguns subtipos de PLA2 

secretórias em várias doenças inflamatórias sugere que esta enzima esteja 

envolvida nos mecanismo de defesa do hospedeiro (Dennis, 1994). As 

sPLA2 têm atraído considerável atenção dos pesquisadores, não somente 
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pelo fato de estarem envolvidas na transdução de sinais, mas também pelo 

fato de suas atividades estarem alteradas em algumas doenças 

neurodegenerativas fortemente associadas com inflamação e estresse 

oxidativo, injúria no tecido neural e em alguns tumores cerebrais (Yang et al., 

1999a). Além disso, sPLA2 estão presentes em todas as regiões cerebrais e 

apresentam maior atividade na medula oblongata, hipocampo, córtex e 

menor atividade no tálamo e hipotálamo (Farooqui et al., 2004). 

 

1.3.2 - PLA2 citosólica dependente de Ca+2 (cPLA2) 
 

O Grupo IV (cPLA2) foi identificado em uma variedade de células, como 

plaquetas, células do rim e macrófagos. Seu isolamento, determinação da 

seqüência e clonagem foram realizados a partir da linhagem de células U973 

(Clark et al., 1990; 1991; Kramer et al., 1991; Sharp et al., 1991). Essa 

enzimas intraceluares citosólicas possuem alto peso molecular (85 kDa), 

requerimento de íons cálcio na ordem submicromolar e apresentam 

especificidade pelo AA.  

cPLA2 possui o domínio CaLB na seqüência N-terminal de sua cadeia 

carbônica, similar ao domínio C2 de ligação ao cálcio. O cálcio se liga ao 

domínio C2 e induz à translocação da cPLA2 do citosol para o complexo de 

Golgi, retículo endoplasmático e envelope nuclear (Evans et al., 2001; 

Nalefsky et al., 1994). A presença do domínio de ligação ao cálcio e o 

requerimento de deste íon em concentrações submicromolares reforçam a 

teoria de que a translocação da enzima ocorra em resposta aos sinais de 
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cálcio. Contudo, em contraste à sPLA2, o cálcio não exerce um papel 

catalítico para cPLA2 e sim auxilia na associação da enzima citosólica à 

membrana fosfolipídica. Além disso, é relatada uma atividade 

lisofosfolipídica (LPL) para a enzima cPLA2 com envolvimento de íons cálcio 

e o domínio CaLB (Dennis, 1994). 

A fosforilação da cPLA2 leva ao aumento da liberação do AA e 

conseqüente aumento da atividade enzimática in vitro (Lin et al., 1993; 

Nemenof et al., 1993). A fosforilação e ativação enzimática ocorrem nos 

resíduos de aminoácidos serina e aspartato, com destaque para a 

fosforilação na Ser505 pela MAPK. Além disso, a fosforilação da cPLA2 na 

Ser707 pela proteína quinase MNK1 e Ser515 pela proteína quinase 

dependente do complexo cálcio-calmodulina também exercem um papel 

fundamental na sua ativação (Börsch-Haubold et al., 1998; Hefner et al., 

2000; Muthalif et al., 2001).  

Foram descobertas duas isoformas do Grupo IV que possuem 

homologia de aproximadamente 30% à cPLA2 agora conhecida como 

cPLA2GIVA (cPLA2α). As formas parálogas à cPLA2GIVA são: cPLA2GIVB 

(cPLA2β) com 114 kDa, dependente de cálcio (Pickard et al., 1999; Song et 

al., 1999) e a cPLA2GIVC (cPLA2γ) com 61 kDa, independente de cácio 

(Hirabayash e Shimizu, 2000).  

cPLA2GIVA é grupo mais estudado das PLA2 citosólicas. O cDNA foi 

clonado a partir da biblioteca de linhagens celulares de macrófagos 

humanos e murinos (Clark et al., 1991; Sharp et al., 1991). Esta isoenzima é 

amplamente expressa em tecidos humanos e níveis de mRNA estão 
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presentes no cérebro, rins, pâncreas, placenta e pulmão (Pickard et al., 

1999; Sharp e White, 1993). Diferentes tipos celulares contêm cPLA2GIVA 

além de macrófagos, como neutrófilos, plaquetas, células endoteliais, 

musculares, células epiteliais alveolares, células mesangiais renais e 

queratinócitos (Kramer et al., 1997). 

A máxima ativação da cPLA2GIVA necessita de uma substancial 

fosforilação na Ser505 por um membro da família MAPK (Kramer et al., 1995; 

Lin et al., 1993; Qiu e Leslie, 1994). Análises de cPLA2GIVA mutante, a qual 

não possui locais de fosforilação para MAPK (cPLA2GIVA-S505A) 

demonstraram uma diminuição na sua capacidade de aumentar níveis de AA 

em resposta a agonistas (Lin et al., 1993).  

Experimentos que utilizaram membranas sintéticas demonstraram que 

a cPLA2GIVA possui seletividade para fosfolípides que contenham AA na 

posição sn-2 da cadeia fosfolipídica (Clak et al., 1990; Gronich et al., 1990; 

Kramer et al., 1996; Leslie et al., 1988; Takayama et al.,1999; Wijkander e 

Sunder., 1991). cPLA2GIVA recombinante adicionada à membranas 

naturais, hidrolisa preferencialmente fosfolípides araquidonil vinte vezes 

mais que oleoil (C18:1∆9), palmitoil (C16:0) ou linoleoil (C18:2∆9,12), quando 

uma relativa abundância de cada ácido é considerada (Clark et al., 1991; 

Diez et al., 1994).  

A localização da cPLA2 é amplamente estudada, a fim de se identificar 

a membrana subcelular à qual essa enzima se liga (Peters-Golden e 

McNish, 1993). Proteínas marcadas com green fluorescent protein (GFP) 

permitem a monitorização da localização de proteínas em tempo real em 
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células vivas. Um aumento na concentração de íons cálcio induz à rápida 

translocação da cPLA2GIVA–GTP para um restrito espaço na região 

perinuclear, incluindo o envelope nuclear com concomitante aumento de AA. 

A ativação da cPLA2GIVA ocorre posteriormente à sua translocação para a 

região perinuclear.  

No fragmento amino-terminal da cPLA2GIVA está presente o domínio 

de ligação ao cálcio (Clark et al., 1991; Nalefski et al., 1994). A estrutura 

desse domínio foi determinada usando o exame de cristalografia e técnicas 

de ressonância magnética nuclear (NMR) (Perisic et al., 1998; Xu et al., 

1998). O domínio consiste de uma estrutura sanduíche de duas folhas β 

anti-paralelas compostas de quatro camadas que se liga à dois íons cálcio 

em regiões conhecidas como regiões de ligação ao íon cálcio (CBRs) 

(Dessen et al., 1999; Perisic et al., 1998). 

Em contraste, o fragmento carboxi-terminal não possui esse domínio e 

não se liga à membrana, contudo possui atividade catalítica para substratos 

fosfolipídicos monoméricos (Nalefski et al., 1994). Essas informações 

indicam que o domínio de ligação ao íon cálcio da cPLA2GIVA é, na 

verdade, um domínio funcional responsável pela ligação da enzima à 

membrana de fosfolípides de uma maneira dependente de cálcio 

(Hirabayash e Shimizu, 2000).  

O aumento na concentração de cálcio durante a sua translocação 

ocorre pela mobilização de estoques internos e/ou influxo de cálcio do 

espaço extracelular via canais operados por voltagem, receptores e estoque. 

Íons cálcio na concentração de 0,3-1µM promovem a ligação da cPLA2GIVA 
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à membrana (Channon e Leslie, 1990; Clark et al., 1991). Contudo, existem 

evidências de que fosfolípides aniônicos, particularmente, fosfatidil-inositol 

4,5-bifosfato (PIP2), promovem a ligação da cPLA2GIVA às vesículas 

lipídicas e aumentam sua atividade in vitro de uma maneira independente de 

cálcio (Buckland e Wilson, 1997; Leslie e Channon, 1990; Mosior e Dennis, 

1998). A habilidade potencial de fosfolípides específicos de se ligar à 

cPLA2GIVA, na ausência de cálcio, pode ser a base molecular para ativação 

do mecanismo catalítico da cPLA2GIVA com baixas concentrações de cálcio.  

Através da translocação do citosol para a membrana, PLA2GIVA pode 

ter acesso ao substrato fosfolipídico. Esse padrão de localização torna 

possível a participação da cPLA2GIVA no suprimento de AA para enzimas 

que participam da biossíntese de eicosanóides (Hirabayash e Shimizu, 2000) 

(Figura 6). Em conclusão, a translocação da cPLA2GIVA e o aumento do AA 

dependem de padrões de sinalização de íons cálcio (Gijón e Leslie, 1999).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Translocação cPLA2GIVA (cPLA2α) do citosol para 
região perinuclear e envelope nuclear. FONTE: 
Hirabayashi e Shimizu, 2000. 
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Com relação à atuação enzimátca, estudos comprovam o envolvimento 

da cPLAGIVA em mecanismos de estresse oxidativo e distúrbio sináptico 

envolvidos na patogênese de doenças neuropsiquiátricas, particularmente 

DA (Shelat et al., 2008). Em neurônios corticais em cultura, o peptídeo β-

amilóide (Aβ) induz à formação de espécies reativas de oxigênio (ROS) via 

ativação de receptores NMDA. ROS levam à ativação de cPLA2GIVA e 

conseqüente aumento de AA e lisofosfolípides. O AA pode funcionar como 

mensageiro retrógrado e atuar na modulação da plasticidade sináptica. 

Lisofosfolípides, por sua vez, podem causar perturbação na membrana 

plasmática. O uso de antagonistas de receptores NMDA, como por exemplo 

a memantina, bloqueiam o aumento do AA provavelmente por essa via, um 

possível mecanismo do efeito neuroprotetor verifcado.  

Em culturas de neurônios de Purkinje, a estimulação de receptores α-

amino-3-hidroxi-5-metilizoxazole-4-propionato (AMPA) levou à translocação 

da cPLA2GIVA para os compartimentos de Golgi somáticos e dendríticos e o 

uso de inibidores da cPLA2GIVA reduziu o número de subunidades GluR2 

de receptores de glutamato. Esses resultados demonstram o envolvimento 

da cPLA2 no decréscimo da expressão de receptores AMPA e formação da 

potenciação de longa duração (LTP) cerebelar, uma forma de plasticidade 

sináptica (Masato et al., 2008). 

Estudos de caracterização do segundo grupo (GIVB) da cPLA2, 

demonstraram que esta isoenzima possui cDNA com proteínas de 1002 

aminoácidos (Hirabayash e Shimizu, 2000) e análises northern mostram que 

seu RNA mensageiro (ácido ribonucléico mensageiro) é fortemente expresso 
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no pâncreas, cérebro, coração e fígado. cPLA2GIVB possui ainda, domínios 

adicionais próximos ao domínio de ligação ao cálcio e apresenta menor 

seletividade para clivagem na posição sn-2 que sn-1 de fosfolípides quando 

lisados de células são testados (Song et al., 1999). 

Fosfolipase A2 citosólica do grupo GIVC, o terceito identificado, possui 

cDNA com proteínas de 541 aminoácidos (Hirabayash e Shimizu, 2000), 

sendo expressa no músculo esquelético e coração, com baixos níveis no 

cérebro, baço, placenta e pâncreas (Underwood et al., 1998; Song et al., 

1999; Pickari et al., 1999). Estudos com células em cultura e ensaios com 

proteínas quinase in vitro indicam que a cPLA2GIVC representa um 

substrato para MAPK. cPLA2GIVC contém dois motivos consensus para 

modificação lipídica, um motivo de isoprenilação (-CCLA) na região carboxi-

terminal e um potencial local de miristoilação (-MGSSEV) na seqüência 

amino-terminal. cPLA2GIVC não possui o domínio de ligação a cálcio e, 

conseqüentemente não requer íons cálcio para sua ativação. Isso indica que 

a regulação desta isoenzima se diferencia da cPLA2GIVA e cPLA2GIVB. 

cPLA2IVC demonstra ainda, tanto atividade PLA1 quanto PLA2 e tem 

preferência pelo AA na posição sn-2 cerca de duas ou três vezes mais que 

outros ácidos graxos in vitro (Underwood et al., 1998).  

Três novos membros da família da PLA2 foram descobertos e 

enquadrados no grupo IV: PLA2GIVD (cPLA2δ), cPLA2GIVE (cPLA2ζ) e 

cPLA2GIVF (cPLA2η). 
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PLA2GIVD foi clonada a partir de cDNA de queratinócitos humanos e 

possui localização no citosol. cPLA2GIVE foi identificada a partir de células 

do cérebro e coração, enquanto cPLA2GIVF do baço e tireóide  

Com relação à especificidade pelo substrato, estudos demonstraram 

que PLA2GIVD exibe uma atividade hidrolítica seis vezes maior sobre o 

ácido linoléico (LA) da posição sn-2 de fosfolípides se comparado ao AA. Já 

cPLA2GIVF demonstra maior afinidade por PE, enquanto cPLA2GIVE parece 

não exibir especificidade sobre nenhum ácido graxo.  

Todas as três isoenzimas demonstram requerimento de cálcio, o que 

está em acordo com a presença do domínio C2 em sua proteína. Íons cálcio 

livres parecem ser essenciais para ativação da cPLA2 GIVD. Células 

estimuladas com cálcio ionóforo revelaram sua translocação para o 

complexo de Golgi e retículo endoplasmático, no entanto de forma mais 

lenta se comparada à cPLA2GIVA (Chiba et al., 2004; Ohto et al., 2005). 
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1.3.3 - PLA2 intracelular independente de Ca+2 (iPLA2) 
 

A primeira PLA2 independente de cálcio (iPLA2) a ser clonada e 

caracterizada foi classificada como GVIPLA2, que foi isolada e caracterizada 

de macrófagos P388D1 (Ackermann et al., 1994). O grupo GVIPLA2 é 

subdividido em GVIA, GVIB, GVIC, GVID, GVIE e GVIF e está envolvido 

com remodelamento de fosfolípides, através de um ciclo de 

acetilação/reacilação da membrana de fosfolípides chamado ciclo Lands. 

Assim, um fosfolípide pré-existente é clivado pela iPLA2 para gerar 2-

lisofosfolípide, o qual é reacilado com diferentes ácidos graxos para então, 

gerar novos fosfolípides (Balsinde e Dennis, 1996). 

Macrófagos possuem grande capacidade de incorporar AA dos 

fosfolípides de membrana (Balsinde et al., 1994). Durante o remodelamento 

da membrana, a incorporação de AA nos fosfolípides, em condições 

normais, é extremamente dependente da PLA2. Esse processo ocorre de 

modo cálcio-independente, o que confirma o envolvimento de GVIPLA2. A 

taxa de incorporação de AA também determina a quantidade de ácidos 

graxos disponíveis. Isso é relevante, uma vez que a disponibilidade de AA 

livre é um fator limitante para a biossíntese de eicosanóides. 

A atividade catalítica da iPLA2 é regulada por quantidade de cálcio em 

estoques intracelulares ou pela proteína calmodulina dependente de cálcio, 

apesar da atividade de iPLA2 não depender do cálcio. Wolf e colaboradores 

(1997) relataram que, em células do músculo liso cardíaco, agentes que 

causam a depleção de estoques intracelulares de cálcio, como thapsigargin, 
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induzem ao aumento de AA. Além disso, esse aumento é interrompido pelo 

inibidor específico da iPLA2, bromoenol-lactona (BEL), sem alterações na 

concentração de cálcio citosólico. Os autores demonstraram ainda, que 

antagonistas da calmodulina que suprimem a interação com proteínas-alvo 

podem induzir o aumento de AA. Isso sugere que a depleção de cálcio 

intracelular resulta na ativação da iPLA2 e que a calmodulina regula a 

atividade da iPLA2 em associação com a depleção de estoques de cálcio 

(Figura 7). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 - Mecanismo de regulação da atividade da 
iPLA2 via calmodulina e depleção dos 
estoques de cálcio. FONTE: Sato e Akiba, 
2004. 

 
Em acordo com o mecanismo citado, Radogna et al. (2009) 

descreveram uma via celular na qual a melatonina se liga à calmodulina com 

consequente quebra do complexo calmodulina-iPLA2. Posteriormente, ocorre 

a liberação da iPLA2 que se direciona até a membrana plasmática e libera 

grandes quantidades de AA. 
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Com relação à ativação da iPLA2, Akiba e Sato (2004) relataram o 

envolvimento da PKCα no aumento de AA mediado por iPLA2. Nestes 

estudos, o aumento do AA e geração de prostaglandinas D2 (PGD2) foram 

diminuídos pelo BEL ou por oligonucleotídeos antisense do Grupo VIAPLA2. 

Forbol 12-miristato 13-acetato (FMA) estimulou o aumento de AA e da 

atividade de iPLA2, enquanto a dowregulation de PKCα diminuiu essa 

resposta.  

O grupo mais estudado da iPLA2 é o GVIA (Ackerman et al., 1994; 

Tang et al., 1997), o qual possui inúmeras variações de splicing. O padrão 

estrutural deste grupo inclui diversas repetições de anquirinas que podem 

ser responsável pela interação proteína-proteína. Alguns destes splicing não 

possuem a região catalítica C, podendo funcionar como proteínas inibitórias 

para GVIAPLA2 (Larsson et al., 1998). Moléculas de ATP (adenosina 

trifosfato) estabilizam a enzima (Lio e Dennis, 1998). 

As funções da GVIA incluem remodelamento de fosfolípides (Balsinde 

et al., 1995), aumento de AA (Atsumi et al., 1998; Martinez e Moreno, 2001; 

Perez et al., 2004; Rickard et al., 2005; Yellaturu e Rao, 2003), regulação de 

proteínas (Moran et al., 2005), relaxamento da vasculatura endotelial 

mediada por acetilcolina (Seegers et al., 2002), secreção (Song et al., 2006; 

Balboa et al., 2003; Ma et al., 2001) e apoptose (Atsumi et al., 1998, 2000; 

Perez et al., 2006). Esta enzima pode estar envolvida ainda, na proliferação 

de linfócitos (Roshak et al., 2000). Além disso, foi demonstrado que a 

atividade da iPLA2 varia no decorrer do ciclo celular (Manguikian e Barbour, 

2004). 
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Estudos in vivo (Rao et al., 2007; DeMar et al., 2004) relacionam o 

metabolismo de PUFA com a atividade de iPLA2. Nesses estudos, a meia 

vida de [4,5-3H]22:6n-3 foi determinada quando administrado via 

intracerebroventricular a dois grupos de ratos: um que consumiu uma dieta 

adequada de PUFA e outro grupo com privação desses ácidos graxos. Os 

resultados demonstraram que a meia-vida de [4,5-3H]22:6n-3 em ratos com 

a dieta adequada foi menor quando comparada com os ratos privados de 

PUFA. Isso sugere que enzimas envolvidas no catabolismo de [4,5-3H]22:6n-

3 possam ser inibidas em cérebros de ratos sem PUFA. Em estudos 

posteriores ficou demonstrado que entre essas enzimas, somente a 

iPLA2GVIA está inibida. 

Fosfolipase independente de cálcio do grupo GVIB parece estar 

envolvida no aumento de AA e formação de eicosanóides (Mancuso et al., 

2000; Murakami et al., 2005). PLA2GVIA e GVIB mostram diferentes 

sensibilidades em relação aos enantiômeros do bromoenol lactona (BEL) 

(Jenkins et al., 2002). O enantiômero S parece ser mais específico para 

PLA2GVIA e o enantiômero R para a enzima GVIB (Jenkins et al., 2002). 

PLA2GVIC, PLA2GVID, PLA2GVIE e PLA2GVIF foram identificadas e 

nomeadas em trabalhos do fim da década de noventa (Song et al,.1999; 

Pickard et al., 1999). PLA2GVIC foi caracterizada a partir do estudo de uma 

proteína de membrana, neuropathy target esterase (NTE) com 146 kDa, 

expressa em neurônios humanos e de camundongos. NTE possui atividade 

estearase (Glynn, 1999, 2005) e sua inibição resulta em degeneração 

axonal. Foi descoberto que uma forma recombinante (NEST) possui 
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atividades fosfolipase e lisofosfolipase (Pickard et al., 1999). Os autores 

sugeriram que a forma NEST lentamente hidrolisa ácidos graxos na posição 

sn-2 de fosfolípides e, subseqüentemente, em uma reação rápida, aumenta 

ácidos graxos da posição sn-1. Essa enzima possivelmente atua na 

homeostase da membrana. 

As enzimas GVID, GVIE e GVIF demonstram atividade hidrolítica tanto 

em ácido linoléico quanto AA na posição sn-2 na ausência de íons cálcio 

livres. Todas essas três enzimas são inibidas pelo BEL em níveis 

submicromolares. Além disso, possuem atividade triacilglicerol lipase e 

acilglicerol transacilase (Song et al., 1999). 

 

1.3.4 - PLA2 PAF-acetil-hidrolase (PLA2 PAF-AH) 
 

Dois grupos de serina-PLA2 (GVII e GVIII) hidrolisam grupos acetil da 

posição sn-2 de PAF e foram nomeadas PAF-acetil-hidrolases (PAF-AH). A 

partir de estudos posteriores, o grupo foi subdividido em GIIA, GIIB, GVIIIA e 

GVIIIB (Schaloske e Denis, 2006) 

GVIIA é também conhecida PLA2 associada à lipoproteína (Lp-PLA2). 

Esta isoenzima exibe uma tríade catalítica Ser/His/Asp e mostra grande 

especificidade pelo substrato. Além de sua atividade PAF-hidrolase, também 

hidrolisa pequenas e médias cadeias de ácidos graxos de diacilgliceróis e 

triacilgliceróis, possui atividade fosfolipase A1 (PLA1) e hidrolisa fosfolípides 

oxidados de partículas de lipoproteína de baixa densidade (LDL). A atividade 

de hidrólise de fosfolípides oxidados é objeto de interesse por potenciais 
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efeitos benéficos na inibição da progressão da aterogênese (Karasama et 

al., 2003; Chen, 2004). No entanto, essa informação é ainda controversa. 

Caslaske e Packard (2003) relataram que a PLA2GVIIA é um possível fator 

de risco para doenças coronarianas e que a quantificação de níveis desta 

proteína no plasma poderia ser útil como marcador para esse tipo de 

doença. 

PLA2GVIIB demonstra 43% de identidade com relação à seqüência de 

amino-ácidos da PLA2GVIIA. Foi demonstrado ainda em linhagens celulares 

de rim bovino que PLA2GVIIB se transloca do citosol para a membrana na 

presença de oxidantes e da membrana para citosol na presença de 

antioxidantes. A superexpressão da PLA2GVIIB em células de ovário de 

hamster protege as células de apoptose mediante a exposição à estresse 

oxidativo (Matsuzama et al., 1997). 

GVIII, também conhecida como PAF-AH Ib, consiste de duas 

subunidades catalíticas e uma subunidade regulatória. As subunidades α1 e 

α2 formam homo e heterodímeros ativamente catalíticos. O substrato 

específico da PLA2GVIII parece depender da composição dessas 

subunidades. O homodímero GVIIIB/GVIIIB catalisa preferencialmente a 

hidrólise de PAF (1-0-alquil-2-acetil-sn-glicero-3-fosfocolina e 1-0-alquil-2-

acetil-sn-glicero-3-fosfoetanolamina). Já o homodímero GVIIIA/GVIIIA e o 

heterodímero GVIIIA/GVIIIB exibem intensa atividade para 1-0-alquil-2-acetil-

sn-glicero-3-ácido fosfatídico. 

A composição dos dímeros da subunidade catalítica de GVIIIA se 

modifica durante o desenvolvimento cerebral. A presença das subunidades 
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GVIIIA foi somente observada em cérebros de rato no período embrionário e 

pós-natal. Durante o posterior desenvolvimento cerebral, as subunidades 

GVIIIA mostram-se ausentes (Manya et al., 1998). Essas informações 

sugerem que o desenvolvimento cerebral pode ser regulado pela 

intercalação entre as diferentes subunidades catalíticas e a regulatória  

Estudos demonstram que a PLA2GVIII possa estar envolvida no 

desenvolvimento cerebral. O gene que codifica a subunidade β é o gene 

responsável pela lisencefalia Miller-Dieker (Hattori et al., 1995) caracterizada 

por severos defeitos no desenvolvimento cerebral. Em trabalhos posteriores, 

foi sugerido um mecanismo, no qual a migração neuronal seja prejudicada 

por defeitos nesse gene (Morris, 2000).  

 

1.3.5 - PLA2 lisossomal (LPLA2) 
 

A PLA2 GXV lisossomal foi purificada por Abe e Shayman (1998) a 

partir de cérebro bovino. Possui ação de esterificação de um grupo acil com 

um grupo hidroxil na posição C-1 de ceramidas, na qual os fosfolípides 

atuam como grupo doador de radicais acil. 

A comparação da seqüência de aminoácidos de enzimas humanas, 

bovinas e de células murinas mostrou um motivo lipase com uma Ser 

conservada e essencial para sua atividade catalítica (Hiraoka et al., 2002). 

Essa enzima também possui resíduos de His e Asp conservados, o que 

sugere a presença da tríade catalítica Ser/His/Asp. A PLA2 lisossomal possui 

uma seqüência N-terminal com diversos locais de glicosilação. Sua atividade 
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enzimática ótima ocorre no pH 4,5. Foi observado um acúmulo de PC e PE 

em ratos knockout para PLA2 GXV em macrófagos alveolares e peritoneais. 

Isso está em acordo com a seletividade da PLA2 lisossomal em hidrolisar PC 

e PE (Abe e Shayman, 1998). 

Por estar localizada juntamente com beta-hexosaminidase, enzima 

presente em lisossomos, foi denominada PLA2 lisossomal e de acordo com a 

nomenclatura da superfamília de enzimas da PLA2 está enquadrada no 

grupo GXV PLA2 (Hiraoka et al., 2002). 

 

1.3.6 - PLA2 tecido adiposo-específica (AdPLA2) 
 

No intuito de identificar uma nova proteína com atividade significativa 

no metabolismo adipogênico, Duncan e colaboradores (2008) encontraram 

um transcrito que codifica uma proteína de 18kDa ativamente expressa em 

tecido adiposo. Esta enzima catalisa com eficiência o aumento de ácidos 

graxos livres e lisofosfolípides a partir da fosfatidilcolina, com preferência 

para hidrólise na posição sn-2 de fosfolípides. Essas características 

classificam Ad-PLA2 como membro da superfamília das PLA2, podendo ser o 

primeiro membro do mais novo grupo da PLA2 independente de cálcio, 

Grupo XVI. 
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1.4 - Inibidores da PLA2 
 

A ativação das isoformas de PLA2, aumento do AA e geração de PAF 

são importantes eventos na inflamação e estresse oxidativo associados a 

trauma neural agudo e desordens neurológicas crônicas (Farooqui e 

Horrocks, 1994; Phillis e O’Regan, 2004). O uso de inibidores potentes e 

seletivos sobre a atividade da PLA2, atuando como agentes terapêuticos, 

representa uma alternativa no tratamento destas desordens. Além disso, o 

uso dos inibidores auxilia na determinação da atividade enzimática dos 

diferentes subtipos de PLA2, pois estes atuam em conjunto, o que dificulta a 

análise de cada um isoladamente. Entretanto, apesar de existir um grande 

número de compostos que apresentem capacidade de inibir a atividade 

enzimática, poucos conseguem fazê-lo de maneira seletiva. 

Os inibidores podem agir por diferentes mecanismos: 1) na 

incorporação à membrana, o que leva a alterações de suas propriedades 

físico-químicas, 2) na interação direta com o sítio ativo da enzima, 3) na 

atuação sobre um outro sítio (alostérico) da enzima, o que leva a mudanças 

na sua atividade 4) na atuação como detergente e indução a mudanças não-

específicas nas propriedades da membranas (Farooqui et al., 1999). 

 

1.4.1 - Bromoenol-lactona (BEL) 
 

O BEL (Figura 8) é um potente inibidor de iPLA2 de cérebro bovino e 

PLA2 plasmalogênio-seletiva, com valores de concentração inibitória mínima 
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(CI50) de 60 e 40 nM, respectivamente. Este inibidor possui uma estrutura 

semelhante ao plasmalogênio, substrato natural para iPLA2 de miocárdio e 

inibe fracamente cPLA2 que possui como substrato fosfatidilcolina. 

iPLA2BEL[3HA] resultou na marcação de uma única banda protéica com 

massa molecular de 80kDa, o que indica que o BEL é inibidor irreversível 

covalente de iPLA2 P388D1 (Farooqui et al., 1999).  

 

    
 

Figura 8 - Estrutura química do bromoenol lactona.  
FONTE: Farooqui et al, 2006. 

 

Estudos sustetam a hipótese de que o mecanismo bloqueador do BEL 

mediado por receptores AMPA está envolvido com LTP e depressão de 

longa duração (LTD) na regulação da plasticidade sináptica. A injeção de 

BEL (10µM) em neurônios piramidais pós-sinápticos na região CA1 

hipocampal produziu um significativo aumento na amplitude de correntes 

excitatórias pós-sinápticas por meio de receptores AMPA (St-Gelais et al., 

2004). Isso sugere que a iPLA2 cerebral pode estar envolvida no 

aprendizado e memória (Fujita et al., 2000; Wolf et al., 1995). Além disso, a 

injeção intracereboventricular de 3 nmol de BEL prejudicou, de forma 
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significativa, a performance espacial de camundongos (Fujita et al., 2000), o 

que indica que iPLA2 está envolvida também em cascatas celulares de 

formação da memória espacial. 

 

1.4.2 - Metil-araquidonil-fluorofosfonato (MAFP) 
 

Fosfonato análogo do AA, a atividade inibitória do MAFP (Figura 9) 

ocorre pela reação com a Ser no sítio ativo da enzima, resíduo catalítico 

comum à cPLA2 e iPLA2 (Farooqui et al., 1999). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 – Estrutura química do metil-araquidonil-fluorofosfonato.  
FONTE: Farooqui et al., 2006. 

 

MAFP é um inibidor irreversível de cPLA2 de cérebro bovino com CI50 

de 0,5 µM e não possui efeito sobre a sPLA2. MAFP também inibe iPLA2 de 

cérebro bovino de uma maneira dose-dependente com valor CI50 = 0,75 µM. 

Com 50 µM, MAFP inibe completamente a atividade de iPLA2 em cérebro 

bovino (Farooqui et al., 2006).  

Estudos investigam a modulação de MAFP sobre a atividade da PLA2. 

MAFP inibe a atividade de cPLA2 estimulada por Aβ em cultura de neurônios 

corticais (Krien et al., 2005). Além disso, injeções intratecais de MAFP em 
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ratos, produziram efeitos antinociceptivos (Ates et al., 2003), o que sugere 

que os subtipos de PLA2 possam estar envolvidos no mecanismo de dor. 

Em estudo realizado por Schaeffer e Gattaz, 2005, foram investigados 

os efeitos de injeções intra-hipocampais de MAFP, PACOCF3 (inibidor 

reversível de PLA2) e BEL no processamento da memória de curta duração 

(STM) e de longa duração (LTM) na tarefa de esquiva inibitória de descida 

da plataforma. Esse estudo mostrou que a inibição da PLA2 no hipocampo 

do rato causou prejuízo na memória. 

 

1.4.3 - Araquidonil-trifluorometil-cetona (AACOCF3) 
 

Esse inibidor possui extrutura análoga ao AA, em que o grupo carboxila 

(COOH) é substituído por um grupo trifluorometilcetona (COCF3). AACOCF3 

(Figura 10) inibe cPLA2 e iPLA2 de cérebro bovino de maneira dose-

dependente com valores de CI50 de 1,5 e 6,0 µM, respectivamente.  

 
 

Figura 10 - Estrutura química Araquidonil-trifluorometil-cetona.  
FONTE: Farooqui et al., 2006. 

 

Em contraste à lenta dissociação do complexo de 

Ca+2/cPLA2/AACOCF3 (Street et al., 1993), o complexo iPLA2/AACOCF3 

dissocia-se rapidamente sob diluição e aproximadamente toda a atividade de 

PLA2 pode ser recuperada, sugerindo uma maior afinidade para cPLA2 
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(Ackerman et al., 1995). Sua maior seletividade para PLA2 intracelulares 

(dependentes e independentes de cálcio) em relação à PLA2 extracelulares 

é justificada por suas propriedades físico-químicas que permitem sua rápida 

penetração para a célula. AACOCF3 exerce uma inibição 500 vezes mais 

potente para cPLA2 que para sPLA2 (Trimbel et al., 1993). Contudo, essa 

inibição também bloqueia a atividade cicloxigenase (Riendeau et al., 1994).  

Em relação ao mecanismo de bloqueio enzimático, estudos de 

ressonância magnética nuclear mostraram que a cadeia carbônica de 

AACOCF3 liga-se a uma região hidrofóbica da enzima, onde o grupo carbonil 

de AACOCF3 forma uma ligação covalente com o aminoácido Ser228 no local 

ativo da enzima. Isso gera um axoânion carregado que interage com um 

grupo da enzima carregado positivamente (Street et al., 1993; Trimble et al., 

1993).  

A atuação de ACCOCF3 sobre a atividade de PLA2 é investigada em 

inúmeros tipos celulares. Concentrações de 5 a 20µM bloqueiam a liberação 

de AA, produto da PLA2, em plaquetas, células monocíticas humanas e 

células mesangiais (Gronich et al., 1994). O tratamento de células NG 108-

15 com AACOCF3 diminui a formação inicial de neuritos de maneira dose-

dependente (Smalheiser et al., 1996). Em culturas neuronais primárias, esse 

inibidor previne a ativação de caspatases-3 e neurodegeneração induzida 

pelo peptídeo β-amilóide (Aβ) e peptídeo prion humano (Bate et al., 2004), o 

que infere o papel nos subtipos de PLA2 em processos neurodegenerativos 

(Farooqui e Horrocks, 1994; Farooqui et al., 1997). Em astrócitos, a geração 

de radicais livres é fortemente inibida pelo ACCOCF3. AACOCF3 também 
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inibiu a ativação de cPLA2 e, conseqüente aumento de AA, mediada por 

metilmercúrio (MeHg+2) (Shanker e Aschner, 2003). 

No entanto, apesar de ser descrito como um inibidor específico de 

cPLA2, estudos recentes em células não-neuronais indicam que AACOCF3 

pode inibir também COX e 5-lipoxigenase (5-LOX) (Cummings et al., 2000; 

Fuentes et al., 2003).  

Outro componente de forma estrutural semelhante ao AACOCF3 é o 

palmitoil trifluometil cuetona (PACOF3) que demonstra ser quatro vezes mais 

potente que AACOCF3 (CI50 = 3,8 µM) para a hidrólise de dipalmitoil 

glicerofosfocolina pela iPLA2 (Ackerman e Dennis, 1995).  

 

1.5 - Fosfolipase A2 (PLA2) e doenças neuropsiquiátricas 

 

1.5.1 - Esquizofrenia 
 

Um aumento da atividade da PLA2 foi relatado no soro, plasma, 

plaquetas e tecido cerebral de pacientes com esquizofrenia (Gattaz et al., 

1987, 1990, 1995a; Glen et al., 1994; Horrobin, 1998a; Hudson et al, 1996; 

Smesny et al., 2005; Tavares et al., 2003), sugerindo um acelerado 

metabolismo de fosfolípides da membrana celular nesta patologia.  

As alterações no metabolismo de fosfolípides foram encontradas 

também em tecido cerebral post mortem de pacientes com esquizofrenia 

(Horrobin et al., 1991). Além disso, estudos de Espectroscopia de 

Ressonância Magnética do Fósforo (31P-MRS) no lobo frontal de pacientes 
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com esquizofrenia encontram uma diminuição de fosfomoésterres e aumento 

de fosfodiésteres, respectivamente, precursores e metabólitos dos 

fosfolípides no cérebro (Deicken et al., 1993, 1995a; Fugimoto et al., 1994; 

Fukuzako et al., 1994; Keshavan et al., 1993; Pettegrew et al., 1993; 

Williamson et al., 1991). As alterações encontradas no lobo frontal dos 

pacientes com esquizofrenia sustentam a teoria da hipofrontalidade, a qual é 

embasada na inibição da atividade dopaminérgica (Gattaz e Bruner, 1996). 

Esses achados no cérebro (Yakubian et al., 2002) confirmam 

resultados de estudos anteriores, os quais encontraram uma diminuição na 

concentração de fosfolípides dos eritrócitos (Rotrosen e Wolkin, 1987) e um 

aumento da concentração do metabólito lisofosfatidilcolina na membrana de 

plaquetas de pacientes com esquizofrenia (Pargerl et al., 1991). Além disso, 

a concentração de AA em eritrócitos estava reduzida em um subgrupo de 

pacientes com a mesma patologia (Peet et al., 1998, Glen et al., 1994). 

A aceleração do metabolismo de fosfolípides, citada anteriormente, tem 

sido atribuída principalmente ao aumento da atividade da cPLA2, a qual 

seletivamente cliva AA de vesículas de membranas naturais (Clark et al., 

1991). Isso está de acordo com achados de que níveis do AA e DHA estão 

significativamente diminuídos em pacientes com esquizofrenia (Peet et al., 

1998) e ainda com relatos clínicos de uma significativa redução nos 

sintomas positivos depois da suplementação com ácidos graxos essenciais 

(Peet et al., 1999b). 

Além disso, é de interesse notar que um aumento da PLA2 já foi 

discutido em outras doenças neuropsiquiátricas nas quais possam ocorrer 
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sintomas psicóticos, como na epilepsia do lobo temporal e na esclerose 

múltipla (Simonato, 1993; Visioli et al., 1994).  

 

1.5.2 - Depressão 
 

A depressão maior é um transtorno do humor que atinge milhões de 

pessoas em todo o mundo (Costello et al., 2003; Hasin et al., 2005; Waslik et 

al., 2002). Enquanto um grande número de medicações está disponível para 

manter sob controle os sintomas da doença, o mecanismo de ação dos 

atuais antidepressivos ainda não está bem esclarecido (Ciraulo et al., 2004). 

No entanto, já se sabe que de uma forma geral esse tipo de medicação 

aumenta os níveis de monoaminas sinápticas como norepinefrina, 

serotonina e dopamina em determinadas regiões cerebrais (Feighner, 1999; 

Frazer, 2000). As monoaminas ativam seus receptores cognatos pós-

sinápticos e modulam a atividade de cascatas de sinalização down-stream 

para produzir o efeito antidepressivo (Coyle e Duman, 2003; Gould e Manji, 

2002; Taylor et al., 2005). Receptores de monoaminas estão envolvidos em 

diversas cascatas de sinalização, incluindo aquelas mediadas por adenil-

ciclase, fosfolipase e MAPK (De Vivo e Mayani, 1986, 1990; Dumuis et al., 

1988; Undie et al., 1994).  

Nakamura (1994) relata que a PLA2 está envolvida no mecanismo de 

regeneração axônios noradrenérgicos cerebrais induzida por antidepressivos 

e que inibidores da PLA2 podem prejudicar a regeneração induzida por 

antidepressivos em axônios noradrenérgicos.  
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Além dos fármacos, uma estratégia utilizada no tratamento de 

depressão é a eletroconvulsoterapia (ECT), um procedimento que induz à 

convulsões generalizadas pela passagem de uma corrente elétrica pelo 

cérebro. Algumas teorias são propostas para explicar os benefícios 

terapêuticos da ECT (Sackiem, 1994). Uma das hipóteses é que a ECT 

interfira no metabolismo dos fosfolípides de membrana, via modulação da 

PLA2 (Bazan et al., 2002). De fato, pesquisas recentes realizadas por nosso 

grupo (dados ainda não publicados) demonstram uma alteração na atividade 

de PLA2 em regiões cerebrais (córtex, hipocampo, cerebelo, estriado) de 

animais submetidos ao eletrochoque quando comparados a controles. Além 

disso, alguns genes de PLA2 foram identificados como potenciais 

responsáveis pela modulação da expressão gênica, ocasionada pelo 

eletrochoque na área cerebral envolvida (hipocampo). 

Alterações de PUFA em pacientes com desordens do humor também 

são relatadas. Uma deficiência em ω-3 e um aumento compensatório nos 

ácidos graxos monoinsaturados em pacientes com depressão indicam que o 

metabolismo anormal de ω-3 possa estar associado com a patogênese da 

depressão (Maes et al., 1999). Outros achados têm relatado alterações na 

concentração destes ácidos graxos, em particular de eicosanóides e ácido 

docohexanóide (Edwards et al., 1998; Hibbeln e Salem,1995).  

Estudos recentes (Song et al., 2009) demonstram que um aumento da 

atividade da PLA2 e resposta inflamatória associadas à uma deficiência de 

fatores de síntese de neurotrofinas (NTF’s) podem contribuir para etiologia 

da depressão. Além disso, a suplementação com o ácido graxo 
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poliinsaturado etil-eicosapentaenoato (EPA), série ω-3, pode reverter o 

processo inflamatório.  

 

1.5.3 - Transtorno Afetivo Bipolar 
 

A relação entre a anormalidade do metabolismo de fosfolípides e o 

transtorno afetivo bipolar (TAB) foi postulada por Hibbeln (1999). Estudos 

relacionam essa anormalidade ao crescimento (Geddis et al., 2004) e 

sinalização neuronal (Sung et al., 2004) sugeridos como possível fator 

etiológico nesta doença. 

Estudos de 31P-MRS demonstraram níveis alterados de fosfomoésteres 

e fosfodiésteres envolvidos na síntese e catabolismo de fosfolípides em 

cérebros de pacientes com TAB e sugerem o aumento da atividade de PLA2 

como mecanismo candidato para o aumento de fosfodiésteres no transtorno 

afetivo bipolar (Deicken et al., 1995b).  

O uso de cloreto de lítio, um estabilizador do humor, reduziu níveis de 

mobilização de AA e síntese de eicosanóides em cérebros de roedores em 

80% (Boseti et al., 2003; Chang et al., 1998, 2001; Rapaport e Bosseti, 2002; 

Rintala et al., 1999). Isso sugere que anormalidades primárias no TAB 

podem estar relacionadas à ativação da PLA2, levando ao aumento de 

ácidos graxos como AA e, conseqüente superativação da sinalização celular. 

De fato, em concentrações terapêuticas, o lítio funciona como um poderoso 

inibidor da PLA2 (Chang e Jones, 1998; Chang et al., 2001; Rapoport e 

Bosseti, 2002; Rintala et al., 1999). Estudos comprovam que o lítio promove 
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redução da atividade da PLA2, bem como mRNA e níveis protéicos de cPLA2 

(Craddock e Jones, 1999; Krieger et al., 1965; Rapoport e Bosetti, 2002). 

Concordante com estes achados, Horrobin e Bennet (1999) também 

propuseram a superativação da PLA2 como uma possível explicação para a 

natureza cíclica da patogênese do transtorno afetivo bipolar e que o lítio 

possa prevenir tanto o aumento excessivo quanto a depleção de ácidos 

graxos pela inibição da PLA2. 

 

1.5.4 - Epilepsia 
 

Os mecanismos da epileptogênese iniciam-se com a excitação da 

membrana neuronal (Avanzini e Franceschetti, 2003). Alterações no 

metabolismo dos fosfolípides que compõem a membrana podem alterar o 

estado de excitação celular. Alguns estudos descrevem que as crises 

epilépticas promovem uma superativação da PLA2, a qual resulta no 

acúmulo de lípides bioativos nas sinapses (Bazan, 1998). Uma estimulação 

prolongada da PLA2 pode danificar a integridade da membrana não somente 

pelo aumento excessivo de cálcio intracelular (que levaria à lipólise, 

proteólise excessiva e a fragmentação de DNA), mas também pela perda de 

fosfolípides essenciais para a formação da dupla camada lipídica. Isso 

ocorre devido à característica detergente de PAF, produto da hidrólise do AA 

(Bazan et al., 2002; Farooqui et al., 1996; Feuerstein, 1996;). De fato, crises 

epiléticas são conhecidas por estimular a atividade e expressão da cPLA2 

com acúmulo de AA (Kajiwara et al., 1996; Visioolo et al., 1994).  
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O uso de modelo de epilepsia induzida por pentilenetetrazol em 

cérebro de ratos indica significativas elevações na atividade de sPLA2 nas 

regiões corticais, hipocampais e cerebelares comparadas com grupo 

controle. O aumento da atividade da enzima foi mais pronunciado nas 

regiões hipocampal e cortical (Yegin et al., 2002). Estudos de Dorandeu e 

colaboradores (1998) corroboram esses achados e sugerem que um tipo 

tóxico de sPLA2 administrada por injeções intracerebrais seja um importante 

desencadeador das crises convulsivas da epilepsia. 

 

1.5.5 - Doença de Alzheimer 
 

A diminuição da transformação da fosfatidilcolina em AA e 

lisofosfatidilcolina, em neurônios colinérgicos, compromete a formação da 

colina, substrato de síntese da acetilcolina e, conseqüentemente, contribui 

para um déficit colinérgico (Blusztajn et al., 1987; Schaeffer et al., 2008). 

Esse déficit, primariamente resultante de uma degeneração de neurônios 

colinérgicos, é discutido como aspecto central do distúrbio cognitivo em DA. 

Além disso, supõe-se que um distúrbio do metabolismo da proteína 

precursora do amilóide (APP) com a conseqüente deposição do peptídeo Aβ 

nos tecidos cerebrais, seja um processo fundamental para a patogênese da 

DA (Emmerling et al., 1993). Uma série de mecanismos enzimáticos pode 

resultar nesta desregulação do metabolismo da APP. Assim, a investigação 

de proteínas relacionadas com o metabolismo de APP tem contribuído para 

a elucidação de rotas alternativas na patogênese de DA. A ativação da PLA2 
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parece ser responsável por um aumento na liberação da APP solúvel no 

meio extracelular, enquanto a redução da atividade da PLA2 diminui a 

secreção da APP solúvel. Isso pode explicar, segundo Zainaghi (2006), a 

correlação existente entre a redução da atividade da PLA2 e a formação de 

placas neuríticas no cérebro de paciente com a DA. Nesse contexto, uma 

redução da atividade da PLA2 pode contribuir para a amiloidogênese, 

conseqüente degeneração neuronal e déficit colinérgico (Forlenza et al., 

2006; Gattaz et al., 1995b; Schaefer et al., 2008). 

De fato, níveis reduzidos de PLA2 já foram encontrados em amostras 

de tecido cerebral e plaquetas de pacientes com DA, afetando de forma 

negativa o metabolismo fosfolipídico da membrana celular (Gattaz et al., 

1995b; Gattaz et al., 1996; Zainaghi, 2006). Farooqui e Horrocks (2006) 

relataram que modificações nos fosfolípides de membrana ocorreram antes 

mesmo das primeiras manifestações clínicas da DA, e que metabólitos do 

AA são encontrados próximos aos neurofilamentos. 

Em cultura de células, a PLA2 parece estar envolvida na regulação do 

processamento da APP, uma vez que a inibição da PLA2 diminuiu a 

secreção da APP, enquanto a ativação da PLA2 potencialmente aumentou a 

secreção da APP (Emmerling et al., 1993). Como as vias secretórias e 

amiloidogênicas do metabolismo da APP são mutuamente exclusivas, um 

estímulo da secreção da APP, reduz a formação do peptídeo beta-amilóide 

em tecidos cerebrais (Caporaso et al., 1992). Com isso, pode-se assumir 

que a diminuição da atividade da PLA2 pode estar associada a uma redução 

do metabolismo de secreção da APP, o que contribui para a amiloidogênese. 
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Além disso, admite-se que a PLA2 também participe do processo de 

polimerização da TAU, na formação dos emaranhados neurofibrilares (Lukiw 

e Bazan, 2000). Este envolvimento da PLA2 nas principais vias patogênicas 

da DA é ratificado pelo achado de uma correlação entre a diminuição da 

atividade da PLA2 e o número de placas senis no cérebro de pacientes com 

DA (Gattaz et al., 1995b, 1996). 

 

1.6 - Cultura primária de neurônios: estudos e aplicações 
 

Enquanto a importância da PLA2 no metabolismo de eicosanóides e 

transdução de sinais está bem estabelecida, muito ainda se tem a investigar 

sobre sua função e regulação no cérebro. Metabólitos da PLA2 participam de 

uma grande variedade de funções homeostáticas. A relação entre a 

modificação de ácidos graxos de membrana e neuroplasticidade tem sido 

avaliada em diversos modelos (Ikemoto et al., 1997). Estudos demonstram a 

importância da participação da PLA2 em funções fisiopatológicas no SNC. 

No entanto, alguns deles são dificultados pela presença de diferentes tipos 

celulares (neuronais e não-neuronais), presença de interferentes, padrões 

de sinalização complexos e a expressão de subtipos de PLA2 em distintas 

regiões cerebrais (Sung et al., 2004). 

Nesse contexto, a técnica de cultura de células nervosas representa 

um instrumento poderoso na investigação de processos neurobiológicos. A 

razão para isso inclui a habilidade de isolar os efeitos de uma variável 
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específica sobre as células e ainda, responder a questões de um tipo celular 

específico isolado de outras células (Juurlink e Walz, 1985). 

Entre os mamíferos, ratos e camundongos são as espécies mais 

utilizadas para a obtenção de tecidos visando o estabelecimento de culturas 

primárias de neurônios. Tais espécies compartilham com os mamíferos 

superiores uma razoável consistência genética, possibilitando assim a 

elaboração de modelos voltados para a investigação da fisiologia e da 

fisiopatologia humana (Banker e Goslin, 1991). 

Estudos demonstram que o crescimento de neuritos e diferenciação de 

células neuroblastomas envolvem a participação do AA em neurônios em 

cultura (Williams et al., 1994). Já em culturas de neurônios cerebelares, foi 

demonstrado o envolvimento do AA no crescimento axonal, em um processo 

dependente da ativação de canais de cálcio (Williams et al., 1994). Além 

disso, inibidores da PLA2 prejudicaram o crescimento de neuritos em 

laminina e, em contrapartida, o AA exógeno estimulou a neuritogênese 

(Smalheiser et al., 1996).  

Em cérebros de embriões de rato, a partir dos quais são estabelecidas 

as culturas primárias de neurônios corticais, a atividade de PLA2 apresenta 

um pico no 18o dia de gestação (Forlenza et al., 2002). Em culturas primárias 

de neurônios, a atividade de PLA2 apresenta um pico no 4o dia in vitro, 

declinando após 6 dias de incubação, à medida em que ocorre a maturação 

neuronal. A ativação da PLA2 nos primeiros estágios da cultura de células 

sugere seu envolvimento na sobrevivência e desenvolvimento neuronal 

(Forlenza et al., 2002). 
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Em culturas primárias de neurônios corticais e hipocampais, o uso de 

inibidores da PLA2 (MAFP e BEL) prejudicou o desenvolvimento de neuritos 

e resultou em perda da viabilidade neuronal. Isso demonstra o envolvimento 

da PLA2 em processos relacionados à homeostase da membrana neuronal 

(Mendes et al., 2005). 

Em estudos recentes com culturas cerebelares de neurônios 

granulares (Tedesco et al., 2009), foi demonstrado que neurotoxinas pré-

sinápticas que possuem atividade PLA2 causam degeneração nas junções 

neuro-musculares. O mecanismo proposto está relacionado à depleção de 

vesículas sinápticas e aumento da permeabilidade da membrana neuronal 

aos íons cálcio. 

Estudos de Kim e colaboradores (2002) analisaram o efeito de 

prostaglandinas E2 (PGE2), produto da cicloxigenação do AA, em culturas de 

neurônios. Os resultados demonstrarm um efeito neuroprotetor contra morte 

neuronal induzida por lipopolissacarídeo (LPS). 

Redes de culturas neuronais também podem ser utilizadas como 

modelos para estudo de propriedades celulares isoladas e em conjunto, na 

reprodução de mecanismos de aprendizagem e processamento de memória 

(Martinola et al., 1993; Morin et al., 2005; Potter, 2001; Ruaro et al., 2005; 

Shahaf e Maron, 2001).  

A cultura de neurônios e células da glia, utilizadas em ensaios de multi-

eletrodos, representa um excelente modelo de estudo para plasticidade 

neuronal estrutural e funcional. Essas vantegaens são observadas, porque é 
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possível trabalhar sempre com o mesmo grupo de células neuronais por 

vários meses (Potter e DeMarse, 2001; Van Pelt et al., 2004). 

 

1.7 - Modelos de estudo na determinação enzimática da PLA2  

 
Os primeiros estudos experimentais sobre a cinética e extrutura desta 

superfamília de enzimas, tornaram a PLA2 um importante modelo de 

atividade enzimática lipídica. Com a descoberta de diferentes membros, sua 

caracterização extrutural, bem como a descoberta de suas funções 

celulares, a família da PLA2 se tornou um dos maiores alvos terapêuticos 

para o estudo de diferentes patologias (Dennis e Burkie, 2009). 

Diante da complexidade da família PLA2, a metodologia de 

determinação de sua atividade enzimática tem sido aplicada a inúmeras 

matrizes biológicas, com a finalidade de se investigar sua atuação desde 

modelos centrais in vivo (tecidos cerebrais humano e animal), passando por 

modelos in vitro (cultura de células) até modelos periféricos (sangue, 

plasma, plaquetas). 

Em trabalhos realizados por nosso grupo, foi encontrada uma atividade 

alterada da PLA2 em algumas doenças neuropsiquiátricas, quando 

investigada em diversas matrizes biológicas e modelos experimentais. 

Inicialmente, a atividade da PLA2 se mostrou aumentada em soro, plasma, 

plaquetas e tecido cerebral de pacientes com esquizofrenia (Gattaz et al., 

1987, 1990, 1995a; Tavares, 2003). Na doença de Alzheimer, a atividade da 

PLA2 também foi investigada, na qual Gattaz e colaboradores (1995b, 1996) 
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encontraram em tecido cerebral post mortem e plaquetas uma diminuição da 

atividade da PLA2. Através de estudos com modelo animal, foi demonstrado 

que a inibição da PLA2 prejudica a formação da memória de curta e longa 

duração (Schaeffer e Gattaz, 2005) e ainda reduz a fluidez da membrana em 

hipocampo de ratos (Schaeffer et al., 2005). Além disso, o uso de inibidores 

da PLA2 em culturas primárias de neurônios corticais e hipocampais (modelo 

in vitro) prejudicou o desenvolvimento de neuritos e resultou em perda da 

viabilidade neuronal (Forlenza et al., 2007; Mendes et al., 2005). 

No entanto, com as condições analíticas utilizadas até então, o método 

radioenzimático empregado permitia determinar a atividade enzimática da 

PLA2 total, não sendo possível identificar a atividade de cada subtipo da 

PLA2.  

Diante de avanços na biologia celular e molecular, mais de 20 

isoformas da PLA2 já foram decritas (Farooqui e Horroks, 2006). Logo, a 

otimização do método radioenzimático através do estabelecimento de novos 

parâmetros analíticos (quantidade de proteína, tempo de incubação, 

quantidade de substrato radioativo, quantidade de íons cálcio, pH, 

quantidade de inibidor da enzima) que permitissem identificar os grupos da 

PLA2, se fez necessária. Recentemente, esses novos parâmetros foram 

estabelecidos para a identificação dos grupos da PLA2 em plaquetas (Talib 

et al., 2008). 

Assim, uma vez que o método radioenzimático já foi otimizado para 

outras matrizes biológicas e que já foi observada uma modulação da PLA2 

total em cultura primária de neurônios, uma estratégia para determinar a 
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atividade de cada subtipo da PLA2 nessa matriz biológica se tornou 

essencial para dar prosseguimento a novas investigações. 
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2 - OBJETIVOS 

 

2.1 - Principal 
 

Otimizar as condições analíticas para a determinação da atividade 

enzimática dos subtipos de PLA2 (cPLA2, sPLA2 e iPLA2) em culturas 

primárias de neurônios corticais empregando o método radioenzimático. 

 

2.2 - Secundários  
 

Identificar o subtipo de PLA2 predominante nesta matriz; 

 

Avaliar a atividade dos subtipos de PLA2 em culturas de neurônios 

submetidas ao tratamento com inibidores da PLA2 e possíveis moduladores 

da atividade da PLA2 de interesse na área psiquiátrica. 
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3 - MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1 - Cultura primária de neurônios 
 

3.1.1 - Preparo dos recipientes de cultura 
 

Para os ensaios de cultura de células foram utilizadas placas de Petri e 

bandejas com múltiplos poços de poliestireno, tratadas e estéreis. Os 

recipientes foram sensibilizados com solução de poli-D-lisina (5 μg/ml) em 

água ultrapura estéril, em volume suficiente para cobrir a superfície de 

cultura. A solução de poli-D-lisina é constituída de aminoácidos básicos, 

capazes de diminuir a natureza hidrofóbica do poliestireno. Depois de pelo 

menos 2 horas em temperatura ambiente, a solução de poli-D-lisina foi 

removida para aplicação da suspensão celular. 

 

3.1.2 - Obtenção do tecido cortical 
 

Ratas prenhas (Wistar) foram fornecidas pelo Centro de Bioterismo da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Os animais foram 

sacrificados por meio de concussão cefálica seguida de deslocamento 

cervical. Após a assepsia abdominal com etanol 70% (v/v), extraiu-se por 

laparotomia o saco uterino contendo os embriões (Figuras 11A e B); 

obtendo-se assim os embriões com a idade gestacional desejada (E18) 

(Figura 12A). Após a remoção das membranas gestacionais, os fetos obtidos 
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foram submetidos à cranotomia occipitofrontal, sendo os respectivos 

cérebros removidos e acondicionados em placa de Petri estéril contendo 

solução salina balanceada de Hanks aquecida a 37oC (Figura 12B). Todos 

os procedimentos foram aprovados pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa - CAPPesq - da Diretoria Clínica da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo com protocolo de no 894/06. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 11 - Extração por laparotomia (A) e saco uterino  
contendo os embriões (B). FONTE: Defilippo,  
PP., 2008. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 12 – Embriões (A) e cérebros de embriões (B) com idade 

gestacional de 18 dias (Wistar). FONTE: Defilippo, PP., 
2008. 

A B 

A B
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Os tecidos corticais foram obtidos por microdissecção em ambiente 

asséptico. Os hemisférios cerebrais foram separados e as membranas 

meníngeas removidas, sendo os tecidos obtidos imersos em meio mínimo 

essencial (MEM, Invitrogen, USA). 

Concluída a dissecção propriamente dita do córtex, os tecidos obtidos 

foram reduzidos a fragmentos menores, transferidos para tubo de ensaio e 

incubados durante 20 minutos em solução proteolítica contendo tripsina (5 

mg/ml, Sigma Aldrich), em banho de água à temperatura de 37oC. Após a 

incubação, os fragmentos foram lavados (3x) com solução salina balanceada 

de Hanks contendo aditivos (MgCl2 8mM + soro eqüino inativado 10% v/v + 

tampão HEPES 10mM + DNaseI 10μg/ml, Invitrogen, USA)). 

 

3.1.3 - Contagem das células 
 

A estimativa numérica de células viáveis foi feita com a coloração pelo 

azul de Trypan e contagem em câmara de Neubauer. Foram retirados 10μl 

da suspensão celular, diluída 20 vezes em solução contendo 90μl de Hanks 

e 100μl de corante azul de Trypan 0,4%. Uma alíquota dessa nova solução 

foi transferida para a câmara de Neubauer. 

As células não-coradas foram contadas nos quatro campos da câmara, 

sendo obtida a média da contagem de células por campo. O número de 

células viáveis por mililitro de suspensão celular foi inferido multiplicando-se 

o número médio de células por campo pelo fator de diluição (20x104). 
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3.1.4 - Semeadura 
 

As células foram transferidas para meio de cultura Neurobasal 

(Invitrogen, USA) contendo suplemento B-27 (1:50, v/v, Invitrogen, USA), 

antibióticos (50 UI/ml penicilina e 50μg/ml estreptomicina, Invitrogen, USA) e 

L-glutamina 0,1mM (Invitrogen, USA). Para os ensaios de viabilidade 

neuronal, foram utilizadas culturas em baixa densidade, sendo semeadas na 

densidade de 1,0x105 células em cada poço em placas de 96 poços. Para os 

ensaios de otimização do método (curvas de atividade da PLA2) e 

tratamento das culturas foram utilizadas culturas em alta densidade, 

semeando-se cerca de 1,0x107 células por placa de Petri (100 x 20 mm). 

As culturas foram mantidas a 37oC em incubadora perfundida com 

mistura úmida de ar e CO2 (5%v/v). Nas culturas, foi adicionado soro fetal 

bovino (Invitrogen, USA) apenas nas primeiras 24 horas. Após esse período, 

o meio contendo soro foi trocado totalmente por meio de cultura sem soro. 

Os neurônios foram mantidos em cultura por quatro dias.  

Para utilização das placas de cultura, a integridade dos neurônios foi 

previamente verificada ao microcópio de luz invertida (Nikon TE300, USA). 

Em seguida, o meio de cultura foi descartado e os neurônios removidos da 

superfície da placa com solução salina tamponada (PBS) (pH 7,4, 5oC). A 

suspensão celular foi então submetida à centrigufação (830 x g/10 min). 

Logo após, o sobrenadante foi removido, o pellet ressupendido em tampão 

Tris-HCl 5mM (pH 7,4) e estocado à temperatura de -70oC. 

Para a construção de cada curva de atividade dos subtipos da PLA2 

foram utilizadas cerca de 20 placas de Petri (100 x 20 mm) com densidade 
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celular de 1 x 107. Esse número de placas corresponde a aproximadamente 

20 embriões com 18 dias de gestação, ou seja, em média, duas ratas 

prenhas (Forlenza, 2000). 

3.2 - Preparação da amostra e determinação do conteúdo 
protéico 

 

As amostras de cultura previamente armazenadas em freezer -70oC 

foram descongeladas e mantidas sob gelo. Em seguida, foram submetidas a 

uma leve centrifugação (840 x g /3 minutos) com posterior separação do 

sobrenadante da amostra. Uma pequena alíquota de 10 μL deste material foi 

retirada para a determinação do conteúdo de proteínas totais, empregando o 

Kit Bio-Rad DC (detergent compatible) Protein Assay (Bio-Rad, Hercules, 

CA) com base no ensaio de Lowry modificado (Lowry et al., 1951). Para a 

determinação das proteínas totais, foi utilizada uma curva padrão de 

proteínas de albumina sérica bovina (BSA, Sigma-Aldrich), nas seguintes 

concentrações: 0,250 mg/ml, 0,5 mg/ml, 0,75 mg/ml, 1,0 mg/ml e 1,5 mg/ml. 

As microplacas contendo os calibradores e as amostras de cultura de células 

(em solução) foram lidas em espectrofotômetro para microplacas (Anthos 

Zenyth 200St, Brasil) empregando comprimento de onda fixo de 680 nm. 

Todas as determinações dos níveis de proteínas foram realizadas em 

triplicata. 
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3.3 - Determinação da atividade de PLA2 – método 
radioenzimático 
 

A atividade enzimática presente em uma solução ou material biológico 

pode ser dosada quantitativamente com base no efeito catalítico que produz. 

Para esse propósito é necessário saber a equação da reação catalisada, o 

método analítico para determinar a diminuiçaõ do substrato ou aumento dos 

produtos analíticos, se a enzima requer cofatores (íons), o pH ótimo de 

atuação e região de temperatura na qual a enzima é estável. O número de 

transformação de uma enzima é o número de moléculas de substrato 

transformadas por unidade de tempo por uma única molécula de enzima 

(Lehninger, 2002). 

A atividade da PLA2 é uma medida estimada da quantidade de AA 

marcado liberado através de uma reação na qual a PLA2 atua 

cataliticamente sobre o substrato L-α-1-palmitoil-2-araquidonil-

fosfatidilcolina, marcado com 14C (PC14C) na cauda araquidonil na posição 

sn-2 (Figura 13). A quantidade de AA é determinada através do ensaio 

radioenzimático (Flesh et al., 1985; Gattaz et al., 1995b), com leitura da 

radiação beta emitida pelo 14C, em um contador de cintilação líquida. 

 

 

 

 

 



57 
 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Clivagem do substrato PC14C pela PLA2 

 

O ensaio radioenzimático foi realizado com a adição de um substrato 

exógeno marcado à amostra de cultura de células. Para isso, foi ulizado um 

tampão de lise (Tris-HCl 5,0 mM pH 7,4) durante a homogeneização da 

amostra para romper as membranas e, assim, permitir a incorporação do 

substrato marcado aos fragmentos de membrana. Em seguida, foi 

adicionado um tampão de lipossomos (Tris-HCl 50 mM) para simular o 

ambiente celular, unindo os fragmentos de membranas contendo o substrato 

marcado. Foi adicionado também CaCl2, íon fundametal para a reação 

catalítica enzimática. Por fim, foi acrescentado o inibidor específico da 

atividade de iPLA2 para que fosse possível a determinação da atividade dos 

subtipos cPLA2 e sPLA2. A reação referente à ação catalítica da PLA2 sobre 

o substrato ocorre durante um período de incubação com o substrato 

radioativo ocorrida à 37°C durante 30 minutos. Após este período, a reação 

foi interrompida com solução de ácido clorídrico e isopropanol (1:12, v/v) e 

então, realizada a extração do AA liberado na reação enzimática com 

solventes orgânicos. 
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3.3.1 - Otimização do método radioenzimático 
 

Para avançarmos na determinação da atividade dos subtipos de PLA2, 

novos protocolos foram desenvolvidos e algumas condições analíticas 

modificadas para que fosse possível favorecer a atividade de cada subtipo 

da enzima. Para tal, todos os ensaios seguiram o procedimento descrito a 

seguir, com exceção das variáveis sob investigação. 

Em um preparo prévio, foi pipetado um volume de cada amostra 

necessário para obter uma concentração de proteína de 1,5mg/mL (exceto 

para curva de proteína). O volume necessário, foi completado com Tris-HCl 

5,0mM/pH 7,4 e Tris-HCl 100mM, de forma que a proporção fosse 2:1, v/v, 

respectivamente. O branco foi constituído de um volume de Tris-HCl 1M + 

Tris-HCl 100mM na proporção de 1:1, v/v.  

Posteriormente, no ensaio propriamente dito, foram pipetados em cada 

tubo: 50μL de tampão Tris-HCl 1M pH 7,5 para iPLA2 e 8,5 para cPLA2 e 

sPLA2 (exceto pra curva de pH), CaCl2 na ordem de mM pra sPLA2 e µM pra 

iPLA2 e cPLA2 (exceto pra curca de cálcio), 50μL de BEL 1 mM ( exceto para 

curva do inibidor) para determinar sPLA2 e cPLA2, 200 μl de amostra diluída 

(ou de branco) e 150μl (0,075 μCi) do substrato radioativo (PerkinElmer) 

(exceto para curva de substrato radioativo) ressuspendido em uma solução 

de albumina humana (BSA) na concentração de 0,33mg/mL. Posteriormente, 

foi homogeneizada a mistura reacional e incubada por 15 minutos (exceto 

para curva de tempo de incubação) à 37oC. Após a incubação, as amostras 

foram colocadas imediatamente em banho de gelo e foram adicionados 700 
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μL de solução de parada (ácido clorídrico/(isopropanol, na proporção de 

1:12, v/v) para interromper a reação. As amostras foram mantidas à 

temperatura ambiente por 10 min. Foram adicionados 700μL de n-heptano, 

homogeneizando-se a mistura, a qual foi centrifugada a 1700 x g por 10 

minutos à temperatura ambiente. Em seguida, foram transferidos 500μL da 

fase orgânica para tubos contendo 60mg de sílica-gel e 300μL de n-heptano 

para nova centrifugação (1700 x g por 10 minutos) à temperatura ambiente. 

Finalmente, foram transferidos 500μL do sobrenadante para tubos contendo 

6,0 mL de líquido de cintilação, os quais foram homogeneizados, para 

posterior leitura no contador de cintilação líquida (Tri-Carb 2100 TR). Os 

resultados foram fornecidos em CPM (contagens por minuto) e convertidos 

para pMol/mg proteína/min, através da equação: 

 

Atividade de PLA2 = CPM x F/ A x E x 2,22 x B 

sendo: 

CPM = contagem por minuto; F = fator de ajuste para a concentração de 

proteína; A = atividade específica do substrato radioativo em mCi/mmol;  

B = tempo de incubação em minutos; E = eficiência do equipamento. 

 

Em conclusão, foram realizados ensaios para a construção das curvas 

de atividade de subtipos de PLA2 em função de: concentração de proteína 

(0,25; 0,5; 0,75; 1,0 mg/mL), tempo de incubação (15, 30, 45 min); substrato 

radioativo PC14C (0,075; 0,087; 0,1; 0,112 μCi); concentração de íons Ca+2 
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(100, 300, 500nM; 1,0, 10, 100μM; 1,0 e 50mM), pH (6,5; 7,0; 7,5; 8,0 e 8,5), 

concentração do inibidor BEL (1,0, 5,0, 10, 50mM).  

 

3.4 - Tratamento da cultura de neurônios corticais 
 

Com a finalidade de aplicar a metodologia otimizada, a atividade da 

PLA2 em culturas neuronais corticais foi determinada frente aos tratamentos 

com: 

(1) Inibidores da atividade da PLA2: BEL (1, 10 e 50 µM) e MAFP (10, 

250 e 500 µM);  

(2) Olanzapina (antipsicótico de segunda geração): 50, 150 e 

300µg/mL;  

As subtâncias analisadas foram diluídas em meio Neurobasal. Os 

tratamentos foram realizados no tempo de 30 minutos no 4o DIC, momento 

em que se observa o pico da atividade da PLA2 in vitro.  

Para análise de cada concentração das substâncias testadas nos 

tratamentos, foi realizado um agrupamento de 5 placas de Petri, com 

densidade celular de 1 x 107(100x x20mm). 

 

3.5 - Determinação da viabilidade celular segundo o método 
MTT 

 

O método de 3-[4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazolio brometo (MTT) 

é amplamente utilizado como medida de viabilidade celular, a qual apresenta 
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uma relação direta ao total de atividade do complexo mitocondrial celular. 

Assim, aplicamos o referido método para verificar a viabilidade celular frente 

às substâncias utilizadas nos tratamentos das culturas de neurônios. 

O 3-[4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazolio brometo (MTT) é um sal 

tetrazólico solúvel em água que produz uma coloração amarelada quando 

preparado em soluções salinas na ausência de fenol vermelho. O MTT é 

convertido em um precipitado insolúvel da cor violeta, por meio da clivagem 

dos anéis tetrazólicos pelas desidrogenases mitocondriais. Essas enzimas, 

ativas em células vivas, convertem a solução amarelada em um precipitado 

insolúvel violeta; células mortas ou inviáveis, porém, não fazem essa 

conversão. O precipitado, insolúvel em água, pode ser solubilizado em 

isopropanol ou dodecil-sulfato de sódio (SDS), medindo-se então a 

absorvância da nova solução por meio de espectrofotometria. 

Baseado no método descrito por Mosmann (1983), temos 

resumidamente: 20μL de solução estoque de MTT (5mg/mL em PBS) foram 

adicionados a cada poço de cultura da placa de 96 poços (contendo 1x105 

células) e incubados por três horas a 37oC e CO2 5%. Em seguida, 150μL de 

solução de SDS 10% em 0,1N de HCl foram adicionados. Após 18 horas de 

incubação, a absorvância foi medida, usando-se filtro de 570 nm por meio de 

espectrofotometria (Anthos Zenyth 200St, Brasil). A leitura da absorvância 

de cada condição foi feita em triplicata. Os resultados foram replicados pelo 

menos três vezes, em iguais condições experimentais e os valores das 

leituras foram calculados em relação à condição controle (100%). 
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3.6 - Análise estatística 
 

Cada condição testada no ensaio radioenzimático foi realizada em 

triplicata, sendo que foram realizados pelo menos três ensaios 

radioenzimáticos independentes para cada condição (n=9).  

Para avaliar as diferenças entre as médias dos resultados das 

atividades dos subtipos de PLA2 em cada condição, foi aplicada a análise de 

variância (ANOVA) seguida de teste post hoc Tukey. Os resultados foram 

expressos como média ± erro padrão, com valor de significância de 5%. Foi 

empregado o programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS) for 

Windows versão 13.0. 
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4 - RESULTADOS 
 

4.1 - Cultura de neurônios 
 
A Figura 14 representa uma cultura de neurônios corticais de rato no 

4DIC (dia em cultura) quando observada à microscopia de luz invertida. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 14 - Cultura primária de neurônios corticais de 

rato. 4o dia em cultura (DIC). 
Microscopia de luz invertida (Nikon 
TE300) 40x. Barra representa 100px. 

 

4.2 - Otimização do método radioenzimático 
 

4.2.1 - Curva de proteína e tempo de incubação 
 

Os primeiros ensaios realizados foram destinados ao estabelecimento 

da concentração ideal de proteína e do tempo de incubação necessários 

para a determinação da atividade de PLA2. Foram testadas as 
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concentrações de 0,25; 0,5; 0,75 e 1mg/mL nos tempos de 15, 30 e 45 

minutos. 

Os resultados são apresentados nas Figuras 15 a 17 e demonstram 

que as condições ótimas, em relação a estes parâmetros, são: concentração 

de proteína de 0,25 mg/mL para todos os subtipos avaliados e tempo de 

incubação de 15 minutos para iPLA2 (GVIA) (Figura 15) e sPLA2 (Figura 16), 

e de 45 minutos para cPLA2 (Figura 17). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15 - Influência do tempo e da concentração de proteína 
sobre a atividade da iPLA2 em neurônios corticais 
mantidos em cultura. Os resultados estão expressos 
em média ± erro padrão e foram analisados através 
de ANOVA, seguida de Tukey. **p <0,01. 
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Figura 16 - Influência do tempo e da concentração de proteína 
sobre a atividade da cPLA2 em neurônios corticais 
mantidos em cultura.Os resultados estão expressos 
em média ± erro padrão e foram analisados através 
de ANOVA, seguida de Tukey. **p <0,01. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 17 - Influência do tempo e da concentração de proteína 
sobre a atividade da sPLA2 em neurônios corticais 
mantidos em cultura. Os resultados estão expressos 
em média ± erro padrão e foram analisados através 
de ANOVA, seguida de Tukey. **p <0,01. 
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4.2.2 - Curva de substrato radioativo 
 

Para determinar a radioatividade ótima do substrato radioativo, foram 

utilizados quatro diferentes pontos: 0,075, 0,087, 0,1 e 0,112µCi de 

radioatividade. Os resultados obtidos encontram-se na Figura 18. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 18 - Influência da radioatividade (substrato radioativo) 

sobre a atividade das PLA2 em neurônios 
corticais mantidos em cultura. Os resultados 
estão expressos em média ± erro padrão e 
foram analisados através de ANOVA, seguida de 
Tukey. **p < 0,01. 

 

Estes resultados demonstram que a radioatividade ótima foi de 0,1µCi 

para o subtipo iPLA2 e cPLA2. No entanto, um maior requerimento (0,112 Ci) 

foi necessário para a determinação da atividade do subtipo sPLA2. Tendo 

em vista o bom resultado obtido e o elevado custo deste reagente, volumes 

superiores a 22,5 μL não foram avaliados para este subtipo.  
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4.2.3 - Curva de íons cálcio 
 

Os resultados apresentados na Figura 19 demonstram que as 

concentrações ótimas de cálcio exógeno são: 100 µM para iPLA2 e cPLA2, 

5mM para sPLA2. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19 - Influência da concentração do cálcio sobre a atividade 

das PLA2 em neurônios corticais mantidos em cultura. 
Os resultados estão expressos em média ± erro 
padrão e foram analisados através de ANOVA, 
seguida de Tukey. *p< 0,05. 
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4.2.4 - Curva de pH 

 
O pH ideal para a atividade catalítica das enzimas iPLA2 e sPLA2 foi 8,5 

e cPLA2, pH 8,0 (Figura 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Influência do pH sobre a atividade das PLA2 em 
neurônios corticais mantidos em cultura. Os 
resultados estão expressos em média ± erro padrão 
e foram analisados através de ANOVA, seguida de 
Tukey. **p< 0,01. 
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4.2.5 - Curva do inibidor BEL 
 

Os resultados da Figura 21 demonstram que todas as concentrações 

de BEL testadas, inibiram de forma significativa a atividade enzimática da 

iPLA2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 21 - Influência da concentração de BEL sobre a atividade 

da iPLA2 em neurônios corticais mantidos em cultura. 
Os resultados estão expressos em média ± erro 
padrão e foram analisados através de ANOVA, 
seguida de Tukey. ***p< 0,001. 
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4.2.6 - Subtipos de PLA2 em cultura de neurônios 
 

Dados da Figura 22 demonstram que a partir dos resultados gerados 

neste estudo, foi possível a constatação da predominância do subtipo iPLA2 

(71%) na matriz analisada, seguida de 26% de cPLA2 e 3% de sPLA2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22 – Atividade dos subtipos de PLA2 em cultura primária 

de neurônios corticais. 
 
 

4.3 - Modulação da atividade dos subtipos da PLA2 na cultura 
de neurônios 

 

4.3.1 - Inibição da atividade de iPLA2 com BEL 
 
Os resultados da Figura 23 mostram a curva de inibição da atividade 

de iPLA2 em cultura de neurônios corticais tratadas com BEL durante 30 

minutos, nas concentrações de 1µM, 10µM e 50µM. Observou-se uma 

redução dose-dependente da atividade de PLA2 que se mostrou significativa 

a partir de BEL 1µM e mais pronunciada (97%) na concentração de 50µM de 

BEL. 
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Figura 23 – Atividade de iPLA2 em cultura primária de neurônios 
corticais e rato no 4oDIC tratadas com doses 
crescentes de BEL por 30 min. Os resultados estão 
expressos em média ± erro padrão e foram 
analisados através de ANOVA, seguida de Tukey. 
* p< 0,05. 

 

4.3.2 - Inibição da atividade de PLA2 com MAFP 
 

As Figuras 24 e 25 representam a curva de inibição da atividade de 

iPLA2 e cPLA2 em cultura de neurônios corticais tratadas com MAFP durante 

30 minutos, nas concentrações de 100 µM, 250 µM e 500 µM. Observou-se 

uma redução dose-dependente da atividade de PLA2 que se mostrou 

significativa a partir de MAFP 100 µM, sendo que a inibição foi total com 500 

µM tanto para o subtipo iPLA2 quanto cPLA2.  
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Figura 24 – Atividade de iPLA2 em cultura primária de neurônios 

corticais e rato no 4oDIC tratadas com doses 
crescentes de MAFP por 30 min. Os resultados 
estão expressos em média ± erro padrão e foram 
analisados através de ANOVA, seguida de Tukey. 
***p< 0,001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 25 – Atividade de cPLA2 em cultura primária de 
neurônios corticais de rato no 4oDIC tratadas 
com doses crescentes de MAFP por 30 min. Os 
resultados estão expressos como média ± erro 
padrão e foram analisados através de ANOVA, 
seguida de Tukey.* p< 0,05. 
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4.3.3 - Inibição da atividade de PLA2 com olanzapina 
 

 
Os resultados da atividade de PLA2 em culturas neuronais tratadas 

com olanzapina (50, 150 e 300µg/mL) por 30 minutos estão demonstrados 

nas Figuras 26 a 28. Foi observada uma diminuição significativa (26%) da 

atividade de iPLA2 com 300µg/mL de olanzapina. Em relação aos subtipos 

cPLA2 e sPLA2, não houve modulação da atividade enzimática no tratamento 

com olanzapina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 26 – Atividade de iPLA2 em cultura primária de 

neurônios corticais de rato no 4oDIC tratadas 
com doses crescentes de olanzapina por 30 min. 
Os resultados estão expressos em média ± erro 
padrão e foram analisados através de ANOVA, 
seguida de Tukey. **p< 0,01. 
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Figura 27 – Atividade de cPLA2 em cultura primária de neurônios 

corticais de rato no 4oDIC tratadas com doses 
crescentes de olanzapina por 30 min. Os resultados 
foram expressos como média ± desvio padrão e 
analisados através de ANOVA, seguida de Tukey.  
* p< 0,05. 
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Figura 28 – Atividade de sPLA2 em cultura primária de neurônios 

corticais de rato no 4oDIC tratadas com doses 
crescentes de olanzapina por 30 min. Os resultados 
foram expressos como média ± desvio padrão e 
analisados através de ANOVA, seguida de Tukey.  
* p< 0,05. 
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4.4 - Avaliação da viabilidade celular segundo MTT 
 

Nenhuma perda de viabilidade celular representativa (indicada em % e 

comparada com o controle 0% de perda) foi detectada pelo método MTT 

depois de 30 minutos de tratamento com:  

- inibidores da PLA2: BEL 1µM (5%), 10µM (8%), 50µM (2%); MAFP 100µM 

(7%), 250µM (14.6%) e 500µM (19.9%); 

- olanzapina: 50µM (2%), 150µM (3%), 300µM (2%).  
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5 - DISCUSSÃO 
 

O objetivo deste estudo foi otimizar o método radioenzimático para a 

quantificação da atividade dos subtipos de PLA2, pois as metodologias 

propostas até o momento e utilizadas na maioria dos trabalhos publicados 

não possibilitavam a diferenciação entre os subtipos enzimáticos. 

É relevante esclarecer que não foi realizada a validação da 

metodologia. O conceito de validação é mais apropriado às técnicas 

analíticas que fazem uso de métodos de cromatografia gasosa ou 

cromatografia líquida de alta eficiência, métodos não-cromatográficos (por 

ex. titulometria, espectrofotometria ultra-violeta visível) e testes imunológicos 

ou microbiológicos. O objetivo de uma validação é demonstrar que o método 

é apropriado para a determinação qualitativa, semi-quantitativa e/ou 

quantitativa de fármacos e outras substâncias em produtos farmacêuticos. 

Para isso, deve apresentar especificidade, linearidade, intervalo, precisão, 

sensibilidade, limite de quantificação, exatidão, adequados à análise. Além 

disso, os laboratórios de análise devem realizar a validação de métodos para 

atender ao governo ou a órgãos regulamentadores, sendo que os dados 

obtidos farão parte do conjunto de informações que serão apresentadas a 

agências como o Food and Drug Administration ou à Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) (RE no 889, ANVISA). 

Para a otimização do método aplicado a esse estudo, foram realizadas 

curvas das condições analíticas (quantidade de proteína, tempo de 

incubação, quantidade de substrato radioativo, quantidade de íons cálcio, 
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pH, quantidade de inibidor da enzima) consideradas variáveis críticas em 

uma reação enzimática, a qual representa o fundamento do método 

radioenzimático. Ao serem testadas concentrações variadas de proteína a 

partir de culturas de células, obteve-se um melhor aproveitamento do 

substrato radioativo com 0,25 mg/mL de proteína para todos os subtipos da 

PLA2. Essa quantidade de proteína é menor se comparada a trabalhos 

anteriores com cultura de neurônios (Forlenza et al., 2002; Mendes et al., 

2005) e tecido cerebral de rato (ambas 1,5mg/mL) (Barbosa et al., 2008; 

Schaeffer e Gattaz, 2005;). Esse resultado demonstra um aprimoramento do 

método e a vantagem de se utilizar uma menor quantidade de material 

biológico para as análises. Esses achados se aproximam ainda, da 

quantidade de proteína ideal (0,2mg/mL) quando plaquetas são utilizadas 

como matriz biológica (Talib et al., 2008).  

O tempo de incubação ótimo para a reação enzimática foi de 15 

minutos para os subtipos iPLA2 e sPLA2 e 45 minutos para cPLA2. O tempo 

de incubaçãp de 15 minutos é utilizado também para determinação da 

atividade de subtipos de PLA2 em tecido cerebral de rato em trabalhos 

realizados pelo nosso grupo (Barbosa et al., 2008). Apesar da possibilidade 

de se utilizar o menor tempo de incubação (15 minutos) para os três subtipos 

e assim diminuir o tempo total destinado ao ensaio, optou-se por manter os 

45 minutos para cPLA2, já que o intuito do trabalho é avaliar seletivamente a 

atividade de cada subtipo da PLA2. 

Para determinação da atividade enzimática dos subtipos cPLA2 e 

sPLA2, é necessário realizar a inibição da atividade de iPLA2.. Nossos 
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resultados demonstram uma inibição significativa da atividade da iPLA2 com 

todas as concentrações, inclusive a menor concentração testada (1mM de 

BEL). De fato, BEL é um potente e irreversível inibidor da iPLA2, sendo que 

sua atuação é 1000 vezes maior e mais seletiva sobre a iPLA2 que sobre os 

outros grupos de PLA2 (Hazen et al., 1991; Song et al., 2006). O Bel é 

considerado um inibidor suicida para iPLA2 pela sua semelhança com 

plasmalógenos que são substratos para esse grupo da enzima (Farooqui et 

al., 1999).  

Nossos resultados demonstram que a radioatividade ótima para o 

ensaio foi de 0,100µCi para as enzimas cPLA2 e iPLA2. No entanto, um 

maior requerimento (0,112µCi) foi necessário para a determinação da 

atividade da enzima sPLA2. De fato, este último subtipo enzimático não 

demonstra preferência em hidrolisar o AA ligado à fosfatidilcolina frente a 

outros ácidos graxos (Dennis, 1994), o que acarreta em uma menor 

afinidade pelo substrato radioativo. 

Com relação às concentrações de íons cálcio, as condições ótimas 

foram: 100µM para iPLA2 e cPLA2, 5mM para sPLA2. Esses achados estão 

de acordo com estudos de caracterização dos diferentes grupos de PLA2, 

nos quais os subtipos intracelulares requerem cálcio na ordem micromolar e 

subtipos extracelulares na ordem de milimolar (Kudo e Murakami, 2002; 

Taketo e Sonoshila, 2002). 

O pH ideal para ação catalítica do subtipo iPLA2 (subtipo predominante 

na cultura de neurônios) foi de 8,5. Esses achados estão em acordo com 

trabalhos anteriores com a mesma matriz celular, na qual Mendes e 
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colaboradores (2005) também utilizaram pH de 8,5 para determinar a 

atividade da PLA2 total. PLA2 secretória demonstrou pH ótimo de 8,5 e 

cPLA2 tanto 7,5 quanto de 8,0. De fato, estudos de Yoshihara e Watanabe 

(1990) demonstraram que a cPLA2 demonstra atividade ótima tanto em pH 

neutro quanto alcalino. Além disso, com exceção da PLA2 lisossomal, todas 

as outras formas caracterizadas atuam em pH neutro a alcalino (Bonventre, 

1992). 

Nos tratamentos das culturas de neurônios com inibidores da atividade 

da PLA2 (BEL e MAFP), foi possível demonstrar a partir dos novos 

parâmetros estabelecidos, que o uso de BEL inibiu especificamente a 

atividade do subtipo iPLA2 de maneira dose-dependente, sendo que a dose 

de 50 µM apresentou uma inibição mais pronunciada (91%) deste subtipo 

enzimático. O tratamento com MAFP na dose de 500 µM inibiu por completo 

e especificamente a atividade de iPLA2 e do subtipo cPLA2 a inibição foi de 

80%.  

Em um segundo momento, as culturas de neurônios foram tratadas 

com olanzapina, um antipsicótico de segunda geração (Tandon et al., 2008) 

e exibiram uma significativa inibição da atividade do subtipo iPLA2 (26%). De 

fato, um aumento da atividade da PLA2 é relatado no sangue e tecido 

cerebral de pacientes com esquizofrenia (Gattaz et al., 1987, 1990, 1995b; 

Glen et al., 1994, Horrobin, 1998a; Hudson, 1996; Smesny et al., 2005, 

Tavares et al., 2003), acarretando um metabolismo acelerado dos 

fosfolípides de membrana nesta patologia. Em acordo com esses achados, 

estudos (Gattaz et al., 1987; Ross et al., 1997) demonstraram atividade da 
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PLA2 aumentada em pacientes com esquizofrenia que não faziam uso de 

medicação e, ainda, que a atividade da enzima foi reduzida depois do 

tratamento desses pacientes com medicamentos antipsicóticos. Além disso, 

já foi demonstrado que haloperidol (Gattaz et al., 1987) e outros 

antipsicóticos de primeira geração (Trzeciak et al., 1995) reduziram a 

atividade da PLA2. Acredita-se que o mecanismo de redução da atividade da 

PLA2, pela ação de fármacos antipsicóticos, ocorra através da ligação da 

droga na interface enzima-substrato ou a partir de mecanismos de inibição 

da via de sinalização da PLA2 ligada à proteína G (Myers et al., 2001).  

A partir da observação de nossos resultados, foi possível verificar que 

as melhores leituras (resposta do equipamento) de atividade de PLA2 foram 

obtidas para o subtipo iPLA2. Esse subtipo representou 71% do total da 

atividade da PLA2 na cultura de neurônios quando comparado com os 

subtipos sPLA2 e cPLA2, presentes em menor quantidade, 26% e 3%, 

respectivamente. Uma possível explicação para a menor atividade de sPLA2 

e cPLA2 no modelo apresentado, é pelo fato de que estes subtipos estão 

envolvidos na geração de moduladores da inflamação e, conseqüentemente, 

no mecanismo de defesa do hospedeiro e estresse oxidativo (Balboa et al., 

1996; Beers et al., 2002; Dennis, 1994; Koduri et al., 2002; Kuwata et al., 

1998; Murakami et al., 1999; Ohto et al., 2005; Pfeilschifter et al., 1993; 

Reddy et al., 1997, Satake et al., 2004; Sawada et al., 1999; Yang et al., 

1999b; Shelat et al., 2008). Estudos sugerem que a PLA2 exerça um papel 

crítico nos mecanismos de morte celular e estresse oxidativo em astrócitos 

(Clemens et al., 1996; Kramer et al., 1996), especificamente cPLA2 (Xu et 
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al., 2002) e sPLA2 (Lin et al., 2004). A atividade de cPLA2 em astrócitos 

funciona como elemento-chave no processo inflamatório (Kramer et al., 

1996). cPLA2GIVA é considerada a enzima principal na geração de 

eicosanóides e conseqüesntemente, em processos inflamatórios (Dennis e 

Burke, 2009). No entanto, a cultura de neurônios utilizada neste estudo foi 

mantida sob condições estritamente controladas como, temperatura, pH, 

umidade, oxigenação e aporte de nutrientes. Dessa forma, esse modelo de 

cultura reproduz padrões semelhantes a condições fisiológicas dos 

organismos vivos, onde as funções dos subtipos de sPLA2 e cPLA2 seriam 

menos requisitadas. No entanto, é importante ressaltar que apesar da baixa 

atividade encontrada para os subtipos sPLA2 e cPLA2 na cultura de 

neurônios, os parâmetros analíticos ótimos para suas respectivas 

determinações no método radioenzimático, encontram-se estabelecidos.  

Já o subtipo iPLA2, apresenta um papel importante no metabolismo do 

AA, em particular para o remodelamento de ácidos graxos dos fosfolípides. 

Essa enzima, encontrada no citosol, possui função na manutenção da 

membrana celular (Balsinde e Balboa, 2005), especificamente dos 

fosfolípides (Farooqui et al., 1999; Farooqui e Horrocks, 2006; Muralikrishna 

Adibhatla e Hatcher, 2006). iPLA participa da via principal com que células 

incorporam o AA e outros ácidos graxos nos fosfolípides da membrana 

(Balsinde, 1994; Balsinde e Dennis, 1997). Além disso, estudos com cultura 

de astrócitos demonstram o envolvimento da iPLA2 no aumento de ácido  

docohexanóico que auxilia na manutenção da fluidez da membrana (Salem 

et al., 2001). iPLA2 exerce, dessa forma, um papel fundamental na 
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manutenção de fosfolípides de células neurais em condições fisiológicas. 

(Peterson et al., 2006).  

É de grande importância a detecção do predomínio do subtipo iPLA2 na 

cultura de neurônios, visto que em estudos com tecido cerebral de ratos e 

humanos, a iPLA2 também foi o grupo predominante, respondendo por 85% 

da atividade enzimática (Jardim, 2005; Schaeffer e Gattaz, 2005). Em acordo 

com esses resultados, trabalhos de Yang e colaboradores (1999a,b) 

demonstraram que a iPLA2 compreende 70% da atividade de PLA2 em 

homogenatos de cérebro de ratos.  

Diante da constatação de que tanto a matriz in vivo (tecido cerebral 

humano e de rato) quanto in vitro (cultura de neurônios) apresentam 

predomínio do subtipo enzimático iPLA2, torna-se evidente a similaridade 

entre os respectivos modelos.  

No entanto, é importante citar que existem algumas limitações 

inerentes ao modelo in vitro. Nesse trabalho, podemos destacar a 

quantidade limitada de material biológico fornecida pela cultura de células. 

Dessa forma, foi necessário que se reunisse um número grande de cultivo 

de células neuronais para que fosse possível realizar uma única curva de 

otimização no método radioenzimático.  

Contudo, a partir do método otimizado, foi possível verificar a 

modulação da atividade dos subtipos da PLA2 de forma seletiva. Além disso, 

a similaridade entre os modelos in vitro e in vivo, representada pelo 

predomínio do subtipo iPLA2, demonstra que a cultura primária de neurônios 
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representa um excelente modelo de estudo na compreensão dos 

mecanismos celulares envolvidos nas doenças neuropsiquiátricas. A partir 

de estudos com culturas de células, poderá ser investigado o potencial 

modulador de substâncias químicas inovadoras ou de uso tradicional sobre a 

atividade da PLA2. 
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6 - CONCLUSÕES 
 

As condições analíticas ótimas para determinar a atividade dos três 

principais subtipos de PLA2 (iPLA2, cPLA2 e sPLA2) em cultura primária de 

neurônios foram estabelecidas e o método radioenzimático otimizado. 

Os resultados obtidos sugerem diferentes requisições analíticas dos 

subtipos enzimáticos em relação aos parâmetros testados e diferenças entre 

as matrizes analíticas (tecido cerebral, plaquetas e cultura primária de 

neurônios), o que reforça a necessidade de otimização da metodologia para 

que seja possível analisar seletivamente cada subtipo enzimático. 

A observação dos dados propiciou a identificação da iPLA2 como 

subtipo enzimático predominante (71%), seguida da cPLA2 (26%) e sPLA2 

(3%) na cultura de neurônios corticais. 

O tratamento da cultura de neurônios com inibidores da PLA2 e 

olanzapina modulou especificamente os subtipos da PLA2. 

A cultura de neurônios corticais apresenta-se como excelente 

ferramenta de estudo, devido à similaridade com o tecido cerebral em 

relação à predominância do subtipo iPLA2. 
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