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RESUMO 

 

ZOCCAL, K.F. A peçonha do escorpião Tityus serrulatus é reconhecida por receptores 

de reconhecimento padrão e induz ativação celular e inflamação. 2014. 115f. Tese 

(Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de 

São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 

 

O escorpião Tityus serrulatus é considerado uma das espécies mais perigosas para 

os seres humanos no Brasil, e sua peçonha induz resposta inflamatória local e sistêmica. 

Neste projeto, tivemos como objetivo estudar a produção de mediadores inflamatórios, as 

vias de ativação celular e os receptores da imunidade inata responsáveis pelo 

reconhecimento da peçonha do escorpião T. serrulatus (TsV), bem como de suas toxinas. 

Nós demonstramos que TsV, e suas toxinas Ts1 e Ts6 induzem a produção de NO, IL-6 e 

TNF-α por células J774.1, as quais podem ser potencializadas pela presença de LPS. No 

entanto, Ts2 apresenta atividade anti-inflamatória por induzir produção de IL-10 e inibe a 

liberação de NO, IL-6 e TNF-α, induzida pelo LPS. Mostramos ainda que Ts2 ou Ts6 

isoladas do TsV, além das citocinas, induzem a produção dos mediadores lipídicos (LTB4 e 

PGE2), e estes contribuem para o recrutamento de leucócitos para a cavidade peritoneal. 

Em conjunto, os nossos dados demonstraram que Ts2 e Ts6 induzem inflamação por 

mecanismos dependentes da produção de citocinas e mediadores lipídicos, e que Ts2 pode 

desempenhar papel regulador da resposta. No entanto, os mecanismos responsáveis pelo 

reconhecimento da peçonha e indução da liberação de mediadores inflamatórios por células 

de mamíferos, são desconhecidos. Assim, dando continuidade aos nossos estudos, 

demonstramos que os receptores TLR2, TLR4 e CD14 reconhecem TsV, e medeiam a 

produção de citocinas e mediadores lipídicos. Além disso, nós demonstramos que TsV ativa 

NF-κB dependente de MyD88, e o fator c-Jun, independente de MyD88. Semelhante ao 

TsV, a sua toxina majoritária, Ts1,  induz a fosforilação de NF-κB dependente de MyD88, via 

reconhecimento por TLR2 e TLR4, enquanto a ativação c-Jun é via TLR4, mas 

independente de MyD88. Dentro deste contexto, nós propusemos o termo Padrões 

Moleculares Associados à Venenos (VAMP) para se referir às moléculas que são 

introduzidas no hospedeiro por picadas e são reconhecidas por receptores de 

reconhecimento padrão (PRRs), resultando em inflamação. Demonstramos ainda, a 

formação de corpúsculos lipídios (CLs) e a geração de eicosanóides, após o 

reconhecimento do TsV por TLR2 e TLR4. Nossos dados mostraram que a formação de 

eicosanóides se correlaciona com a formação dos CLs, que por sua vez são dependentes 

de TLR2 e TLR4, e da ativação de PPARγ, sugerindo que este receptor nuclear pode 

modular a produção de citocinas pró-inflamatórias. Assim, concluímos que PPARγ pode ser 

um candidato-alvo atrativo para novas estratégias terapêuticas para prevenção dos efeitos 

deletérios resultantes da intensa liberação sistêmica de mediadores inflamatórios após 

envenenamento.  

Palavras-chave: Tityus serrulatus; Ativação celular; Resposta inflamatória; Macrófagos; 

Mediadores inflamatórios; Corpúsculo lipídico. 



 

“Cada sonho que você deixa para trás, é  

um pedaço do seu futuro que deixa          

de  existir”     (Steve Jobs). 
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Escorpiões, Casos de envenenamento e Resposta Imune  

Revisão da Literatura 
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1.1. ASPECTOS GERAIS: OS ESCORPIÕES 

Os escorpiões são artrópodes quelicerados (Chelicerata), incluídos entre os 

aracnídeos. Os escorpiões de maior importância médica pertencem à família 

Buthidae, sendo que os do gênero Tityus são os principais causadores de acidentes 

graves no Brasil (Figura 1). O envenenamento em seres humanos é um problema 

sério de saúde pública que atinge áreas urbanas e rurais em todo o mundo  

(MARCUSSI et al., 2011). 

 

Figura 1. Principais espécies brasileiras de escorpiões perigosos. 

   

A maioria dos acidentes graves, incluindo mortes, ocorre em crianças picadas 

por T. serrulatus (Ts) (MINISTÉRIO-DA-SAÚDE, 1998; CUPO et al., 2003). No 

Brasil, 53% dos acidentes decorrentes de animais peçonhentos são causados por 

escorpiões. Em 2011, foram notificados em nosso país 57.933 acidentes causados 

por escorpiões (Tabela 1) e 91 óbitos, representando um aumento superior a cinco 

mil casos de envenenamento, quando comparado ao ano anterior (52.499). Neste 

mesmo ano, o estado de São Paulo foi considerado o terceiro com maior número de 
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casos de acidentes por escorpiões (MINISTÉRIO-DA-SAÚDE, 2011; MINISTÉRIO-

DA-SAÚDE, 2012).  

 

 

Tabela 1: Casos de acidentes por escorpiões. Brasil, Grandes Regiões e Unidades 

Federadas. 2000 a 2011*(MINISTÉRIO-DA-SAÚDE, 2012). 

 

A dor é sintoma sempre presente no escorpionismo e a intensidade com que 

se manifesta depende não só da sensibilidade individual como também da 

quantidade de peçonha inoculada nos tecidos. Pode ser muito leve, quase 

imperceptível nos casos benignos, até muito intensa e quase insuportável nos casos 

mais severos. Pode ocorrer hipertensão seguida de hipotensão arterial e arritmias 

cardíacas variadas. Nos casos mais severos e tardios, insuficiência cardíaca, 

bradicardia e edema agudo de pulmão fazem parte do quadro clínico. Os sintomas 

respiratórios são agravados pela presença de grande quantidade de secreções 

como também pela presença de constrição traqueobrônquica. Outros sintomas 

descritos no envenenamento por escorpiões são alteração da visão, tontura, 
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cefaléia, delírios e alterações no olfato (FREIRE-MAIA et al., 1994; FREIRE-MAIA, 

1995; TEIXEIRA et al., 2001). 

A gravidade depende de fatores, como a espécie e tamanho do escorpião, a 

quantidade de peçonha inoculada, região da picada, a massa corporal do acidentado 

e a sensibilidade do paciente à peçonha. O prognóstico geralmente é bom, 

principalmente nos acidentes de grau leve e moderado. No escorpionismo grave, as 

primeiras 24 horas são críticas, pois as complicações surgem dentro desse período, 

assim como a maioria dos óbitos (MARCUSSI et al., 2011).  

 

1.2. PEÇONHA E TOXINAS ESCORPIÔNICAS  

Animais peçonhentos são aqueles que possuem um aparato próprio para 

inoculação da substância tóxica (a peçonha) a qual é produzida por um grupo de 

células ou por um órgão secretório apropriado (glândula) conectado ao dispositivo 

(ferrão, presa, dente, espinhos, etc), ou seja, possuem um mecanismo qualquer que 

os permite injetar sua peçonha no organismo de outro animal. São exemplos: 

escorpiões, algumas serpentes, abelhas. Já os animais venenosos são aqueles que 

produzem as substâncias tóxicas (veneno), mas não possuem um aparelho 

inoculador, e por isso, dependem da situação para usá-las. O envenenamento pode 

ser passivo e de diferentes maneiras. Dentre elas, por contato, como a lagarta 

taturana que possui pêlos por onde é secretado o veneno com um simples contato; 

pode ser também por compressão, como o sapo, no qual é necessário comprimir as 

glândulas localizadas no dorso, perto da cabeça; ou por ingestão, como no caso do 

peixe baiacu, que possui toxinas em vários tecidos do corpo  (MARCUSSI et al., 

2011). 

A peçonha de escorpião é geralmente obtida por estimulação elétrica do 

télson do animal (técnica de eletrochoque). Esta técnica geralmente é feita por um 

técnico responsável que utiliza uma pinça para segurar o animal e uma ponta de 

metal, que libera uma descarga elétrica equivalente a 12 volts. O simples contato da 

ponta de metal na membrana entre os dois últimos segmentos do télson do 

escorpião, estimula a liberação da peçonha pelo aguilhão (Figura 2). A peçonha é 

opalescente, com aspecto leitoso e constituída por uma mistura complexa de muco, 

componentes de baixo peso molecular (aminoácidos, sais e compostos orgânicos) e 

muitas proteínas básicas neurotóxicas (MULLER, 1993; GWEE et al., 2002; 
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COLOGNA et al., 2009). Sendo uma rica fonte de toxinas, peçonhas de diversos 

artrópodes são reconhecidas como fontes úteis de substâncias bioativas, tais como 

peptídeos e poliaminas-amidas, demonstrando efeitos farmacológicos sobre a 

transmissão sináptica. Algumas dessas moléculas têm sido usadas como 

ferramentas para estender nosso conhecimento das bases moleculares da ação de 

liberação de neurotransmissores e outros mediadores bioquímicos e imunológicos.  

 

Figura 2. Animal da espécie T. serrulatus sendo submetido à extração da peçonha. Adaptada do livro 

Escorpiões: biologia, envenenamento e mecnismos de ação de suas toxinas (MARCUSSI et al., 2011). 

 

As toxinas de escorpião são de natureza básica e de baixa massa molecular. 

Elas são divididas em quatro famílias diferentes de acordo com a sua especificidade 

de ligação aos canais iônicos, podendo agir em canais: (1) para sódio (Na+), (2) para 

potássio (K+), (3) para cloro (Cl-) e (4) para cálcio (Ca+2) (CATTERALL, 1980; 

CARBONE et al., 1982; DEBIN et al., 1993; BECERRIL et al., 1997; VALDIVIA & 

POSSANI, 1998). 

  

Toxinas escorpiônicas que atuam em canais para Na+ 

Toxinas escorpiônicas que atuam em canais para Na+ são os polipeptídeos 

tóxicos mais reativos presentes na peçonha de escorpiões e são as principais 

aguilhão 

Télson 
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responsáveis pelos efeitos neurotóxicos do envenenamento escorpiônico.  Estas 

toxinas possuem uma cadeia de aminoácidos com 58-76 resíduos, estabilizados por 

4 pontes dissulfeto e possuem peso molecular entre 6.500 a 8.500, sendo maior do 

que as que atuam em canais para K+ (POSSANI et al., 2000; RODRIGUEZ DE LA 

VEGA & POSSANI, 2005). As toxinas desta família podem ser subdivididas em dois 

grupos de acordo com estudos eletrofisiológicos, com o modo de ação e 

propriedades de ligação nos canais (POSSANI et al., 1999), α- e β- neurotoxinas 

escorpiônicas, como exemplos, Ts2 e Ts1, respectivamente. A Ts1, a principal toxina 

da peçonha bruta do escorpião T. serrulatus (TsV), corresponde a 16% da peçonha 

solúvel e contribui significativamente para a toxicidade (VASCONCELOS et al., 

2005). Ts1 (UniProt ID P15226) contém 61 resíduos de aminoácidos, incluindo 8 

resíduos de cisteína e peso molecular de 6.890. É uma β-neurotoxina que se liga ao 

canal de Na+, podendo despolarizar a membrana, reduzindo a amplitude do 

potencial de ação e aumentando a sua duração (JONAS et al., 1986). Já a Ts2, 

representa 3% do TsV e também é conhecida como TsTX-III (POSSANI et al., 1991). 

É uma neurotoxina que atua em canais para Na+ (CESTELE & CATTERALL, 2000; 

DENAC et al., 2000), contém 62 aminoácidos (Uniprot ID P68410), incluindo 8 

resíduos de cisteína (MANSUELLE et al., 1992) e possui peso molecular de 6.998. 

Ts2 é uma α-neurotoxina que inibe a inativação rápida dos subtipos dos canais de 

sódio NaV1.2, NaV1.3, NaV1.5, NaV1.6 e NaV1.7, mas não afeta NaV1.4, NaV1.8 

ou DmNaV1 (COLOGNA et al., 2012).  

 

Toxinas escorpiônicas que atuam em canais para K+ 

Quase todas as toxinas escorpiônicas específicas para canais para de K+ tem 

cerca de 30-40 resíduos de aminoácidos que são estabilizados por três ou quatro 

pontes dissulfeto (OLAMENDI-PORTUGAL et al., 1996; POSSANI et al., 1999; 

TYTGAT et al., 1999; GARCIA et al., 2001). A ligação do peptídeo ao canal ocorre 

através de uma reação biomolecular reversível, por meio de interações eletrostáticas 

entre resíduos carregados negativamente no canal e resíduos carregados 

positivamente no peptídeo (GIANGIACOMO et al., 1992; GARCIA et al., 2001), 

bloqueando o poro. A Ts6 (Uniprot ID P59936), representa 2,5% do TsV, e é 

também chamada de TsTX-IV (ARANTES et al., 1989),contém 40 aminoácidos, 

incluindo 8 resíduos de cisteína (PIMENTA et al., 2003) e peso molecular de 4.514.  
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1.3. RESPOSTA INFLAMATÓRIA E ENVENENAMENTO   

A inflamação é um processo fisiopatológico e pode ser desencadeada por 

vários estímulos como agentes infecciosos, químicos, físicos, radiação ultravioleta, 

interação antígeno-anticorpo e resposta imune (HERSH & BODEY, 1970). 

Inflamação pode ser definida como uma resposta dos tecidos vascularizados a um 

estímulo, resultando no extravasamento de fluídos e o acúmulo de leucócitos nos 

tecidos. Os eventos que ocorrem nos tecidos vascularizados são responsáveis pelos 

cinco sinais clássicos da inflamação: calor, rubor, edema, dor e perda de função 

(VANE & BOTTING, 1987). Estes eventos são desencadeados por diferentes 

mediadores presentes no plasma ou produzidos pelas células residentes, ou ainda, 

pelas células recrutadas para o local da inflamação. Os principais mediadores 

responsáveis pelo edema são: histamina, prostaglandinas (PGs), leucotrienos (LTs), 

fator ativador de plaquetas (PAF), produtos do sistema das cininas (exemplo 

bradicinina), fatores do complemento (exemplos C3a, C5a), fatores do sistema de 

coagulação e/ou sistema fibrinolítico (PAUL, 1997).  

Os macrófagos participam de diferentes mecanismos patológicos e 

homeostáticos, desempenhando papel importante nas funções imunológicas. Com 

base no seu estado de ativação, os macrófagos podem ser referidos como Tipo I (ou 

M1 ou ativados pela via clássica) ou Tipo II (ou M2 ou ativados pela via alternativa). 

A ativação de M1 ocorre em resposta ao LPS e IFNγ e é caracterizada pela 

produção de IL-12 e IL-23 (AKIRA et al., 2013). Uma vez polarizado como M1, o 

macrófago é caracterizado pela alta capacidade de apresentar antígenos e de 

produzir fatores que promovem a proliferação e atividade de células T. Esta ativação 

também resulta na produção de óxido nítrico (do inglês, nitric oxide, NO) e espécies 

reativas de oxigênio (EROS). Assim, os macrófagos M1 podem servir como potentes 

células efetoras que combatem microorganismos, apresentam antígenos e 

produzem grandes quantidades de citocinas pró-inflamatórias, tais como, TNF-α, IL-

6 e IL-1 (MANTOVANI et al., 2004; OWEN & MOHAMADZADEH, 2013). A ativação 

dos macrófagos tipo II ocorre após a exposição a hormônios glicocorticóides e 

interleucinas como IL-4, IL-10 e IL-13 (LIU & YANG, 2013). Estas células têm pouca 

capacidade de apresentar antígenos, produzem fatores que suprimem a proliferação 

e atividade de células T e geralmente são bem mais adaptadas à eliminação de 

restos celulares, reparação e remodelação de tecidos danificados (MANTOVANI et 
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al., 2004; SICA et al., 2008). Assim, a produção de citocinas pró e anti-inflamatórias 

é rigorosamente controlada por um mecanismo de “feedback” complexo (VAN 

DISSEL et al., 1998; TANIGUCHI et al., 1999). O desequilíbrio na produção de 

citocinas pró e anti-inflamatórias contribui para ocorrência do choque, falência 

múltipla  de órgãos e morte (PETRICEVICH, 2004; PETRICEVICH, 2006; 

PETRICEVICH, 2010). 

Dados da literatura demonstraram que quando inoculados na cavidade 

peritoneal de ratos, TsV e Ts1 induziram resposta inflamatória aguda, mediada pela 

liberação de citocinas como IL-6, IL-1α e TNF-α. (PESSINI et al., 2003). Outros 

estudos mostraram que peçonhas de escorpiões podem estimular o eixo imuno-

neuroendócrino, pela liberação de catecolaminas, corticóides e bradicinina 

(CHAUDRY, 1989; SOFER et al., 1996; MAGALHAES et al., 1999; PESSINI et al., 

2003); e também a via dos eicosanóides, ocorrendo a produção de PGE2, lipoxina 

(LX)A2 e LTB4 (TEIXEIRA et al., 1997; NASCIMENTO et al., 2005), que auxiliam a 

liberação de citocinas e quimiocinas. Também em humanos, o envenenamento por 

escorpião, induziu aumento da produção das citocinas IL-1α, IL-6, interferon (IFN)-γ, 

fator estimulador de crescimento de macrófagos e granulócitos (GM-CSF) 

(MAGALHAES et al., 1999) e NO (PETRICEVICH & PENA, 2002). A liberação de 

citocinas como IL-10, também foi observada no plasma de pacientes tanto em casos 

de envenenamento moderado quanto severo, e demonstraram ter um papel 

regulador (FUKUHARA et al., 2003; PETRICEVICH, 2010).  

Os LTs e PGs são mediadores lipídicos derivados do metabolismo do ácido 

araquidônico (AA) pelas vias das enzimas 5-lipoxigenase (5-LO) e ciclooxigenase-1 

e 2 (COX-1 e 2), respectivamente. Fatores secretados pelas células ou distúrbios 

induzidos por patógenos, atuam na membrana plasmática e provocam aumento de 

cálcio intracelular que resulta na translocação de fosfolipase A2 citosólica (cPLA2) 

para a membrana nuclear. Este processo culmina na liberação do AA dos 

fosfolipídios de membrana, o qual pode sofrer a ação tanto da 5-LO, para a síntese 

de LTs, quanto das COXs, para a síntese de PGs (PETERS-GOLDEN & BROCK, 

2000; SAMUELSSON, 2000; FUNK, 2001). Os LTs e PGs estão aumentados em 

diversas desordens inflamatórias do pulmão, incluindo doenças infecciosas, como a 

histoplasmose (MEDEIROS et al., 2004; SECATTO et al., 2012; PEREIRA et al., 

2013; SECATTO et al., 2014) e tuberculose (PERES et al., 2007). A PGE2 está 

envolvida na resposta inflamatória (FRUSCELLA et al., 2001), no recrutamento de 



Introdução   8 

 

neutrófilos em camundongos inoculados com TsV (PESSINI et al., 2006). Estudos 

mostraram que a PGE2 é também produzida após a inoculação intraperitoneal (i.p.) 

de fosfolipase A2 de veneno da serpente Bothrops asper em camundongos 

(MOREIRA et al., 2011). Além disso, foi demonstrado que a crotoxina (neurotoxina 

isolada da peçonha da serpente Crotalus durissus terrificus) induz um efeito 

antinociceptivo, em ratos, e que este efeito é modulado pelos mediadores lipídicos 

derivados da via da 5-LO (NOGUEIRA-NETO et al., 2008). No entanto, o  

conhecimento nessa área ainda é escasso e são necessários estudos mais 

aprofundados sobre a participação dos mediadores lipídicos no recrutamento de 

células induzido pelas toxinas do escorpião T. serrulatus. 

 

1.4. PARTICIPAÇÃO DE RECEPTORES DE MEMBRANA E A SINALIZAÇÃO 

CELULAR ENVOLVIDA  

Sabe-se que mediadores inflamatórios são liberados durante a resposta 

inflamatória após o reconhecimento de padrões moleculares associados à 

patógenos (PAMPs) ou de padrões moleculares associados a danos (DAMPs) por 

receptores de reconhecimento padrão (PRRs) (LENTSCHAT et al., 2005; O'NEILL & 

BOWIE, 2007; SORGI et al., 2009; LIU et al., 2011; YANG et al., 2013).   

Receptores Toll-like (TLRs) são PRRs presentes em células do sistema imune 

inato que detectam a invasão do patógeno e distinguem com alta sensibilidade e 

especificidade padrões microbianos que são distintos das moléculas do hospedeiro 

(MEDZHITOV, 2007). Também reconhecem sinais não-microbianos, como os 

resultantes de lesão tecidual (CHEN & NUNEZ, 2010). TLRs são expressos  nos 

leucócitos, mas são particularmente abundantes em macrófagos (TAKEDA et al., 

2003). O reconhecimento de moléculas por TLRs ativam vias de sinalização que 

resultam em ativação celular. Vários eventos são induzidos durante este processo, 

incluindo a fosforilação de fatores de transcrição como, do fator nuclear kappa B 

(NF-κB) e da proteína ativadora (AP)-1, que se translocam para o núcleo e induzem 

a expressão de genes de citocinas inflamatórias. Em células não estimuladas, a 

proteína dimérica do NF-κB composta pelas subunidades p50 e p65 é ligada ao 

inibidor (Iκ-B) no citoplasma, formando o Iκ-Bα. Após estimulação com indutores 

endógenos de ativação do NF-κB, tais como IL-1β e TNF-α, ou indutores exógenos 

potentes, tais como LPS, Iκ-Bα é rapidamente fosforilado pela quinase IκB (IKK), e é 

marcado para a ubiquitinação e degradação no citoplasma. O dímero de NF-κB 
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liberado pode então ser ativado pela fosforilação de p65 e translocado para o núcleo 

onde desencadeia a transcrição de genes alvos (BOWIE & O'NEILL, 2000; GHOSH 

& KARIN, 2002; AKTAN, 2004). O fator de transcrição AP-1, um heterodímero 

composto por proteínas pertencentes às famílias c-Fos, c-Jun, ATF e JDP, também 

está envolvido na resposta inflamatória (KUNZ et al., 2001). Após estimulação, TLRs 

ativam cascatas de sinalização complexas, tais como as proteínas-quinases 

ativadas por mitogénio (MAPK), que incluem a quinase regulada por sinal 

extracelular (ERK), c-Jun quinase N-terminal (JNK) e a proteína 38 (p38). A 

fosforilação de AP-1 induz a transcrição de TNF-α, IL-1β e metaloproteinase da 

matriz (KUNZ et al., 2001; HU et al., 2007). CD14 é um co-receptor de superfície de 

célula que coopera com TLR4 e com a proteína de diferenciação mielóide 2 (MD-2) 

para mediar a resposta imune inata ao LPS em macrófagos (KIRKLAND et al., 1993; 

DA SILVA CORREIA et al., 2001; LUCAS & MAES, 2013). A jusante do receptor 

tripartite (TLR4/TLR2/CD14), o recrutamento de proteínas adaptadoras contendo o 

domínio Toll/Interleucina-1 (TIR) (TIRAP) e o fator de diferenciação mielóide 88 

(MyD88) iniciam uma via dependente de MyD88 que culmina na ativação das vias 

NF-κB e MAPK (WANG et al., 2001). Além da via dependente de MyD88, a 

estimulação com LPS, também resulta na ativação de uma via independente de 

MyD88, através do recrutamento de moléculas adaptadoras contendo o domínio TIR 

induzindo interferon-beta (TRIF) e molécula adaptadora TRIF-relacionada (TRAF). 

Isto conduz à ativação de fase tardia de NF-kB e do fator de transcrição regulador de 

interferon 3 (IRF3), bem como a ativação de MAPK e da via fosfatidilinositol 3-

quinase (PI3K) (DAUPHINEE & KARSAN, 2006).  Entretanto, as moléculas 

presentes nas células do sistema imune inato que reconhecem a peçonha e toxinas 

e os mecanismos de sinalização celular envolvidos na resposta inflamatória após o 

envenenamento por escorpiões permanecem desconhecidos.  

 

1.5. PAPEL DOS CORPÚSCULOS LIPÍDICOS NA PRODUÇÃO DE MEDIADORES 

LIPÍDICOS POR MACRÓFAGOS 

Corpúsculos lipídicos (CLs) são estruturas citoplasmáticas, não ligadas à 

membrana celular, morfologicamente esféricas, compostas por lipídios e proteínas 

(BOZZA et al., 2011). CLs são encontrados em diferentes tipos de células, incluindo 

os macrófagos, e participam do metabolismo lipídico, da produção de mediadores 

inflamatórios, do tráfego de membrana e da sinalização intracelular (BANDEIRA-
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MELO et al., 2002; MARTIN & PARTON, 2006; BOZZA et al., 2007). Estudos 

demonstraram que o aumento no número de CLs correlaciona-se com o aumento da 

produção de LTB4, LTC4 e PGE2 liberados por leucócitos ativados com o ionóforo de 

cálcio A23187 (BOZZA et al., 1996; BOZZA et al., 1997; BOZZA et al., 1997; 

BANDEIRA-MELO et al., 2001; PACHECO et al., 2002). Além disso, nos processos 

alérgicos e infecciosos, os CLs foram caracterizados como principais locais de 

síntese de eicosanóides (VIEIRA-DE-ABREU et al., 2005; D'AVILA et al., 2006; 

PACHECO et al., 2007). Nosso grupo demonstrou que a infecção por leveduras de 

Histoplasma capsulatum induziu a formação de CLs, fato relacionado com a geração 

de LTB4 e PGE2 (SORGI et al., 2009). Estudos têm reportado que as proteínas PKC 

(do inglês, protein kinase C) (WELLER et al., 1991), PI3K (MAYA-MONTEIRO et al., 

2008) e MAPKs (p38 e ERK1/2) (ANDERSSON et al., 2006; PACHECO et al., 2007) 

estão relacionadas com a síntese de CLs. E, recentemente, Giannotti et al. (2013) 

demonstraram que a enzima Lys49 do grupo da fosfolipase A2, isolada da peçonha 

da serpente ativou macrófagos murinos, induzindo a formação de CLs via depende 

de  ERK1/2, PKC e PI3K (GIANNOTTI et al., 2013).  

Além da participação de TLRs na formação de CLs, dados da literatura 

demonstraram a ativação de PPARγ (Receptores ativados por proliferador de 

peroxissomo γ, do inglês, Peroxisome proliferator-activated receptor, PPARγ), 

durante a infecção pelo bacilo (BCG) obtido da bactéria Mycobacterium bovis 

(ALMEIDA et al., 2014). O PPARγ é um membro da família de receptores nucleares 

e funciona como regulador da transcrição de diferenciação celular, da inflamação e 

do metabolismo de lipídios nos macrófagos e células dendríticas (NAGY et al., 1998; 

CHAWLA et al., 2001). Entretanto, nada se sabe sobre os mecanismos de 

reconhecimento por células do sistema imune inato e a sinalização celular que estão 

envolvidos na formação de CLs induzido por TsV, bem como a participação de 

PPARγ neste processo.  

 

 

 

 

 

 



    

 

“Não vim até aqui/ Pra desistir agora 

Entendo você/ Se você quiser ir embora 

Não vai ser a primeira vez   

Nas últimas 24 horas  

Mas eu não vim até aqui   

Pra desistir agora 

Minhas raízes estão no ar  

Minha casa é qualquer lugar  

Se depender de mim  

Eu vou até o fim ......”  

(Engenheiros do Hawaii) 
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 TsV, e suas toxinas Ts1 e Ts6 induzem a produção de NO, IL-6 e TNF-α por 

células J774.1, e estes mediadores podem ser potencializados pela presença de 

LPS; 

 Ts2 apresenta atividade anti-inflamatória, in vitro, pois induz a produção de IL-

10 e inibiu a liberação de NO, IL-6 e TNF-α, induzida pelo LPS; 

 

 In vivo, Ts2 e Ts6 induziram leucocitose com predominância de neutrófilos na 

cavidade peritoneal, bem como aumento de proteína total, LTB4, PGE2 e citocinas 

pro-inflamatórias; 

 O recrutamento celular induzido por Ts2 ou Ts6 é parcialmente dependente 

de PGs e LTs; 

 Ts2 tem papel regulador na resposta inflamatória, uma vez que estimulou a 

produção de IL-10 pelas células recrutadas para a cavidade peritoneal;  

 

 TsV e Ts1 são reconhecidos por TLR2, TLR4 e CD14 para produção de 

ciocinas e mediadores lipídicos; 

 TsV induz a ativação de NF-κB dependente de TLR2- e TLR4-/MyD88, e de c-

Jun dependente de TLR4 e independente de TLR4/MyD88; 

 Criamos o termo VAMP para referir aos padrões moleculares associados à 

veneno e que são reconhecidos por PRRs; 

 

 TsV induz a ativação de PPARγ via TLR4/TLR2; 

 A ativação de PPARγ por TsV induz a formação de CLs e produção de PGE2 

e LTB4. 
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Figura 28. Figura esquemática demonstrando o mecanismo de ação do TsV em 

macrófagos. O reconhecimento do TsV por TLR4/TLR2 resulta na ativação de (1) PPARγ, 

que  induz a formação de CLs, produção de mediadores lipídicos e também pode modular a 

produção de citocinas inflamatórias, e de (2)  NF-κB, que leva a produção de citocinas 

inflamatórias. Além disso, a sinalização pelo TsV pode ocorrer (a) dependente de MyD88 via 

reconhecimento por TLR4/TLR2, resultando na translocação do NF-κB ou (b) independente 

de MyD88 via reconhecimento por TLR4, resultando na ativação das MAPKs (ERK1/2 e 

p38) e expressão de c-Fos e Jun.  

 



 

 

 

“Valeu a pena, ê ê 

Valeu a pena, ê ê 

Sou pescador de ilusões 

Sou pescador de ilusões...” 

(O Rappa) 
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