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RESUMO 

 

PALOMINO RODRIGUEZ, M. G. Efeito in vitro da botropasina, uma metaloproteinase do 

veneno da serpente Bothrops jararaca, e de seus domínios não catalíticos sobre eventos 

envolvidos na angiogênese. 2018. 103 f. Tese (Doutorado em Biotecnologia) – Instituto de 

Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

Botropasina (Bt) é uma toxina isolada do veneno da serpente Bothrops jararaca, associada a 

processos inflamatórios. Neste contexto da inflamação como fator desencadeante da 

angiogênese, verificamos se a botropasina, uma metaloproteinase isolada do veneno da serpente 

Bothrops jararaca, poderia modular diretamente as transições fenotípicas do processo 

angiogênico. O objetivo deste trabalho foi caracterizar os efeitos da Botropasina, domínios DC 

e peptídeos sintéticos derivados dos domínios DC (Ca II, Ca III e HCR), sobre os eventos da 

angiogênese como proliferação, migração, secreção de gelatinases, tubulogênese, e os 

mecanismos moleculares envolvidos no sistema in vitro nas células endoteliais HUVEC-CS. 

Nossos resultados mostram que tanto as proteínas Bt e DC, e o peptídeo HCR induzem os 

eventos angiogênicos de proliferação, migração, secreção de MPPs e formação de túbulos em 

matrigel, e estes são dependentes da dose. Os peptídeos Ca II e Ca III não induziram todas as 

características próprias da angiogênese. A migração observada tanto nos ensaios 2D, 3D, assim 

como na expressão do DLL4 e as fibras de estresse do citoesqueleto, sugerem que o tratamento 

com botropasina e o peptídeo HCR induzem o fenótipo migratório - tip cells nas células 

endoteliais. A ativação da via de sinalização de Erk via integrinas, seria o mecanismo de 

sinalização das proteínas Bt e DC, enquanto o peptídeo linear HCR teria um mecanismo de 

interação direta com receptores intracelulares. O tratamento com a Bt estimula a fosforilação 

das proteínas Akt, Fak e p38, envolvidas na migração, sobrevida e estresse celular, mas sem 

alterações na morfologia. A presença de proteínas inflamatórias como vimentina e calistatina 

nas formas secretada, indica que os tratamentos com as proteínas Bt e DC induzem uma resposta 

inflamatória nas células endotelias, promovendo os eventos da angiogênese, enquanto o 

peptídeo HCR se mostra como altamente mitogênico e sem efeitos inflamatórios. 

 

Palavras-chave: Angiogênese. Botropasina. Peptídeos. Migração. Sinalização celular. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

PALOMINO RODRIGUEZ, M. G. In vitro effect of bothropasin, an snake venom 

metalloproteinase from Bothrops jararaca, and its non-catalytic domains on events 

involved in angiogenesis. 2018. 103 f. Thesis (Ph. D. thesis in Biotechnology) - Instituto de 

Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

Botrophasin (Bt) is a metalloproteinase isolated from Bothrops jararaca snake venom, an 

associated with inflammatory processes. In the context of inflammation as a triggering factor 

of angiogenesis, we tested if botropasin, could directly modulate the phenotypic transitions of 

the angiogenic process. The objective of this work was to characterize the effects of Botropasin, 

DC domains and synthetic peptides derived from the DC domains (Ca II, Ca III and HCR), on 

the events of angiogenesis such as proliferation, migration, gelatinases secretion, tubulogenesis, 

and molecular mechanisms involved in the in vitro system in HUVEC-CS endothelial cells. 

Our results show that both Bt, DC proteins, and the HCR peptide induce the angiogenic events 

of proliferation, migration, MPP secretion and matrigel tubule formation, and these are dose 

dependent. Ca II and Ca III peptides did not induce all the angiogenesis characteristics. The 

migration observed in both the 2D and 3D assays, as well as in the expression of DLL4 and 

cytoskeletal stress fibers, suggests that treatment with bothropasin and the HCR peptide induce 

the migratory phenotype - tip cells in the endothelial cells. Activation of the Erk signaling 

pathway via integrins would be the signaling mechanism for Bt and DC proteins, whereas the 

linear peptide HCR would have a mechanism of direct interaction with intracellular receptors. 

Treatment with Bt stimulates the phosphorylation of Akt, Fak and p38 proteins, involved in 

migration, survival and cell stress, but without changes in morphology. The presence of 

inflammatory proteins such as secreted vimentin and kallistatin indicates that the treatments 

with Bt and DC proteins induce an inflammatory response in the endothelial cells, promoting 

the angiogenesis events, whereas the HCR peptide shows to be highly mitogenic and without 

inflammatory effects. 

 

Keywords: Angiogenesis. Bothropasin. Peptides. Cell migration. Cell signaling. 
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1 INTRODUÇÃO 

               

Atualmente, há um aumento progressivo na incidência de doenças originadas ou associadas 

à angiogênese, sendo a aplicação clínica dividida em terapias anti-angiogênicas e pró-

angiogênicas. A terapia anti-angiogênica tem sido amplamente estuda após Judah Follkman 

publicar que os tumores geram pequenos vasos sanguíneos para nutrir-se, (FOLKMAN; 

HAUDENSCHILD; ZETTER, 1979) iniciando a área de pesquisa no câncer clamada de terapia 

anti-angiogênica na busca de inibidores angiogênicos. Por outro lado, o aumento progressivo 

da incidência de doenças relacionadas com diminuição ou falta de angiogênese, como doença 

arterial obstrutiva periférica, doenças cardiovasculares, degeneração macular, reparação de 

feridas, tratamento de úlceras crônicas como o pé diabético e outras desordens isquêmicas, 

aumentam as pesquisas em terapias pro-angiogênicas, que procuram novos compostos que 

estimulam a vascularização e compreensão de seus mecanismos (BRANDÃO; COSTA; 

MANSILHA, 2012; FERRARA; KERBEL, 2005). 

Os venenos de serpente são uma rica fonte de moléculas com potencial terapêutico como 

proteínas, enzimas e peptídeos, as quais apresentam potencial uso como agentes terapêuticos 

em várias patologias (BOLDRINI-FRANÇA et al., 2017; PAL et al., 2002; SARRAY et al., 

2013; VYAS et al., 2013). Os componentes ativos do veneno interagem com as moléculas de 

adesão localizadas na superfície celular, estabelecendo interações fundamentais para diversos 

processos biológicos (SONG et al., 2012) e dependendo sua concentração possuem atividade 

proteolítica sobre os componentes da matriz extracelular e a membrana basal dos vasos 

sanguíneos (RAMOS et al., 2007; VYAS et al., 2013), atividade requerida para indução de 

angiogênese. No entanto, o uso na terapia requer quantidades suficientes que permitam ensaios 

biomédicos, pelo que foram desenvolvidas diversas estratégias de produção, como os peptídeos 

sintéticos desenhados em base à estrutura nativa de moléculas ou modificados na sua estrutura 

melhorando sua eficiência. Peptídeos derivados de componentes do veneno de Bothrops 

jararaca têm sido satisfatoriamente utilizados em diferentes fases de tratamento, e até 

aprovadas pela FDA, como são o hipertensivo captopril (modelada da estrutura de Bothrops 

jararacusa) e o anticoagulante Eptifibatide (derivada da proteína de cobra americana Sistrurus 

miliarius barbouri)(SARRAY et al., 2013). 

A angiogênese e a inflamação são dois processos estreitamente relacionados, isto inclui a 

formação de novos vasos sanguíneos em tecido de granulação com efeitos pró-inflamatórios e 

pró-angiogênicos.  Neste contexto da inflamação como fator desencadeante da angiogênese, 

nós verificamos que a botropasina modula cada uma das transições fenotípicas do processo 
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angiogênico, como a proliferação, migração, e consequentemente sintetizamos peptídeos 

contendo sequências conservadas correspondentes aos domínios DC da botropasina, com a 

finalidade de determinar se estas sequências são as responsáveis pelos efeitos observados com 

a proteína total ou são propriedades só dos domínios DC. 

 

1.1 Angiogênese 

 

Desde a etapa embrionária até nossa vida adulta estamos em continua formação e 

remodelação dos vasos sanguíneos ( artérias, arteríolas, vênulas, veias e capilares) que se 

ramificam por todo o organismo por donde circula a sangue que transporta oxigênio e nutrientes 

a todas as células de nosso corpo. O desenvolvimento dos vasos sanguíneos ocorre por dois 

processos fundamentais: vasculogênese e angiogênese. 

A vasculogênese é a formação de novos vasos sanguíneos a partir de células precursoras 

não diferenciadas do mesodermo (angioblastos) que migram e se diferenciam em resposta a 

estímulo local, formando uma rede vascular primitiva, nomeada plexo vascular primário. Estas 

células progenitoras vão se originar os vasos sanguíneos (DEMIR ET AL., 2010).  A extensão 

e modificação desta rede vascular origina um sistema vascular maduro, mais complexo 

constituído por vasos de calibre maior, a partir do qual novos brotos capilares podem germinar. 

Este processo é denominado angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos a partir 

de células endoteliais (CE) diferenciadas de um vaso pré-existente (DRAKE, 2003). A 

vasculogênese a angiogênese acontecem tanto no desenvolvimento embrionário como no 

adulto, a vasculogênese no adulto está associado a algumas situações patológicas, como no 

processo de isquemia, onde os angioblastos provenientes do sangue periférico e medula óssea 

são recrutados formando os novos vasos    sanguíneos (AHN et al., 2009). 

Embora os capilares sejam um tipo de tecido universalmente presente em nosso corpo, 

são estes formados por células endoteliais que podem ser consideradas entre aquelas que 

apresentam um baixo ritmo de divisões celulares entre as demais células do corpo. Na ausência 

de um estímulo pró-angiogênico, as células endoteliais podem existir por anos em estado 

quiescente (não proliferativas) até que sinais liberados pelo microambiente estimulam as células 

endoteliais a se proliferarem. 

A angiogênese por brotamento (Sprouting angiogênesis) é um processo de múltiplos 

estágios, incluindo: ativacao de células endoteliais (CE), crescimento e orientação de brotos, 

fusão dos brotos e formação do lúmen, perfusão e maturação das células endoteliais. Estes 

estágios podem separá-los em duas fases: fase de indução e fase de resolução. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Art%C3%A9ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Art%C3%A9ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arter%C3%ADola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arter%C3%ADola
https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%AAnula
https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%AAnula
https://pt.wikipedia.org/wiki/Veia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Veia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capilar_sangu%C3%ADneo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capilar_sangu%C3%ADneo
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Na fase de indução (a), o estímulo por fatores de crescimento, angiopoietinas, e fatores 

induzidos por hipóxia, ativam as células endoteliais, apresentando permeabilidade celular, com 

extravasamento de componentes do plasma para o espaço subendotelial, esta ativação implica 

alteração dos produtos de secreção a fim de degradar a membrana basal e de modular a 

composição da matriz extracelular (MEC). As moléculas responsáveis por iniciar o estímulo 

angiogênico são: o fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF-A), receptores VEGF, e 

receptores da sinalização de Notch. A exposição das CE a gradientes de uma ou outra destas 

moléculas vai determinar a especialização funcional ou fenotipo da célulaa endotelial durante 

as diferentes fases do processo: células de ponta (tip cells) ou células do tronco (stalk cells) 

com deferenças morfológicas e propriedades funcionais (Figura 1). Células tip cells são 

expostas a maiores concentrações de VEGF-A, direcionando a formação dos brotos 

angiogênicos, enquanto que as células stalk cells são menos migratórias e mais proliferativas 

permitindo a expansão destes brotos angiogênicos. (RIBATTI; CRIVELLATO, 2012), 

DURAN et al., 2018). Na fase de resolução (b) há diminuição do fenótipo proliferativo e 

invasivo, com formação de redes, remodelação, poda, levando à anastomose, formação de 

vacúolos nas células formam o lúmen do novo vaso sanguíneo, maturação e estabilização final 

do vaso, e finalmente as células endoteliais voltam ao estado quiescente. As junções entre as 

células adjacentes são estabelecidas com aderência à MEC e inibição da degradação, os 

pericitos e outras células murais são recrutadas e a membrana basal é formada, com formação 

de uma alça capilar e diferenciação de novos vasos e redes de capilares (IRVIN et al., 2014; 

PEIRCE; GABHANN; BAUTCH, 2012).  

Angiogênese é um processo finamente regulado pelo balanço entre moléculas pro- e anti 

angiogênicas. Entre os fatores angiogenicos mais estudados está o VEGF, entre estas tenemos 

a famílias do VEGF-A (isoformas  VEGF-A121, VEGF-A165, VEGF-A189, VEGF-A206), 

VEGF-B, -C, e -D. Outros fatores de crescimento como o FGF, HIF (Hipoxia inducibel fator), 

PDGF, quimoquinas e moléculas que atuam estimulando uma variedade de vias de segundos 

mensageiros e kinases que promovem a proliferação, câmbios no citoesqueleto e migração 

celular (DURAN ET AL., 2018). A desregulação deste balanço é o ponto de partida para mais 

de 50 doenças diferentes (câncer, retinopatia diabética, Alzheimer, artrites, e outras doenças 

isquêmicas e inflamatórias), sendo o câncer uma das doenças com aumento na incidência e 

mortalidade (BISHT; DHASMANA; BIST, 2010; CARMELIET, 2003; SIEGEL; MILLER; 

JEMAL, 2015). 
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Figura 1 - Especialização funcional das células endoteliais durante o processo de angiogênese 

por brotamento  

 

 

 

A especialização funcional de células endoteliais durante o processo de brotação. O VEGF-A induz a formação e 

extensão de filopódios e a expressão da proteína Dll4 nas células da ponta (Tip cells). As tip cells expressam altos 

níveis de DLL-4, PDGF-b, UNC5b, VEGFR-2 e VEGFR-3 / Flt-4. As células do tronco (Stalk cells) produzem 

menos filopódios, são mais proliferativas, formam ramificações tubulares com um lúmen vascular. Fonte: Ribatti 

e Crivellato (2012). 
 

Em consequência da complexa regulação do processo angiogênico, defeitos no sistema 

de regulação da angiogênese, onde o corpo não consegue eliminar ou gerar vasos no local e 

momento correto, tem levado uma série de doenças dependentes de angiogênese, como a artrite 

reumatoide, psoríase, retinopatia diabética, isquemia, câncer, entre outras (CARMELIET, 

2003). 
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1.2  Integrinas 

 

As integrinas são os mais importantes receptores de superfície celular capazes de mediar 

a adesão celular e sinalização entre a MEC e o citoesqueleto de actina, sinalizando em ambas 

as direções da membrana celular (HUTTENLOCHER; HORWITZ, 2011). As integrinas são 

glicoproteínas heterodiméricas, que apresentam as subunidades α e β associadas de forma não 

covalente, com diferentes combinações de αβ, sendo descritas pelo menos 18 subunidades α e 

8 subunidades β, com 24 diferentes combinações entre elas (MALININ; PLUSKOTA; 

BYZOVA, 2012). A combinação das subunidades α e β confere a especificidade de união a um 

ou mais substratos (HUMPHRIES et al., 2006), determinando se a célula vai aderir e sobreviver 

em um microambiente particular. A combinação integrina-ligante tem uma função crítica na 

regulação da capacidade das células endoteliais formarem novos brotos angiogênicos, 

localização das células inflamatórias recrutadas nos sítios de reparo, ou na potencial 

invasividade das células tumorais (DESGROSELLIER; CHERESH, 2010).  As integrinas se 

unem diretamente a numerosos receptores de fatores de crescimento. O complexo αvβ3 e 

VEGFR2 sinaliza para promover angiogênese induzida pela MEC ou ligantes que se unem ao 

fator de crescimento, αvβ3 forma um complexo com o receptor de angiopoietina Tie-2 

ampliando a cascata angiogênica. Em contraste, a expressão de α2β1 aumenta a expressão de 

VEGFR1, que atua em oposição aos sinais pró-angiogênicos do VEGFR2 (ZHANG, et al., 

2008). Normalmente a união da integrina à MEC promove adesão e sobrevida pela ativação das 

vias de sinalização. No entanto, a união de integrinas a fatores de crescimento ou aos seus 

receptores, altera provavelmente o balanço das vias de sinalização dos diferentes tipos celulares 

envolvidos na angiogênese (DESGROSELLIER; CHERESH, 2010). 

As integrinas se ligam as sequências RGD (arginina-glicina-ácido aspártico) que se 

encontram distribuídas em uma grande variedade de proteínas de adesão da MEC (fibronectina, 

vitronectina, colágeno, fibrinogênio, trombospondina, e fator de von Willebrand). No contexto 

da angiogênese, proteínas de venenos de serpente contendo a sequência RGD tem mostrado 

ligação seletiva a receptores integrinas da superfície célular endotelial, inibindo a angiogênese 

(WALSH; MARCINKIEWICZ, 2011). As toxinas podem sinalizar para induzir a 

reorganização do citoesqueleto, a expressão de novos tipos de moléculas de adesão e alterações 

do complexo de adesão focal, representando uma promissora área de investigação (CALVETE 

et al., 2005; GALLAGHER et al., 2005b; KAMIGUTI; HAY; ZUZEL, 1996). Da mesma 

forma, peptídeos sintéticos contendo a sequência RGD podem mimetizar os ligantes da MEC, 

alterando a sinalização celular mediada pelas integrinas (WEIS; CHERESH, 2011). 
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1.3 Metaloproteinases do veneno de serpentes (Snake Venom Metalloproteinases - 

SVMPs) 

 

As SVMPs são enzimas zinco dependentes envolvidas na interação com componentes 

do plasma, componentes da MEC e integrinas (FOX; SERRANO, 2008). A estrutura é 

constituída por uma sequência sinal, um pró-domínio (processado após a ativação da proteína) 

e os domínios metaloproteinase, tipo-disintegrina, rico em cisteínas, EGF-like. Baseados na 

composição de seus domínios, as SVMPs estão classificadas em três classes: P-I, P-II e P-III. 

A proteína madura da classe PI contém somente o domínio catalítico ou metaloproteinase (M); 

a classe P-II contém o domínio M seguido pelo domínio disintegrina; e a classe P-III contém 

os domínios M, disintegrina/disintegrina-like (D) e o domínio rico em cisteínas/lectin like tipo-

C (FOX; SERRANO, 2005, 2008). 

As SVMPs das classes PII e PIII possuem um domínio disintegrina, sendo capazes de 

se ligar às integrinas e inibindo sua atividade, tendo sido amplamente estudadas com esse 

intuito.  As SVMPs – PII se ligam às integrinas através do motivo RGD que se encontra no 

domínio disintegrina.  SVMPs - PIII apresentam o motivo ECD ao invés de RGD como ligante 

das integrina, mas também contém os domínios DC. Os domínios tipo disintegrina e DC das 

ADAM e ADAMTS, assim como das SVMPs estão envolvidos nas interações com ligantes 

específicos (FOX; SERRANO, 2009), sendo capazes de interagir com integrinas inibindo 

adesão celular e agregação plaquetária (Fox e Serrano, 2009). Contudo não se sabe qual região 

dessas moléculas está envolvida na ligação às integrinas, sendo que duas regiões são apontadas 

como prováveis responsáveis pela interação integrina-ligante, como o motivo ECD e uma 

região denominada região hiper variável (HVR) presente em algumas SVMPs da classe PIII. 

A maioria dos estudos com proteínas de venenos de serpente tem sido realizada com a 

finalidade de combater os efeitos do envenenamento e desvendar os mecanismos de ação 

envolvidos (GALLAGHER et al., 2005a; GUTIERREZ; RUCAVADO; GUTIÉRREZ, 2000; 

KAMIGUTI et al., 1997), efeitos na hemostasia (LOPES et al., 2012a; TANJONI et al., 2005a, 

2005b) efeitos antitumorais in vitro e in vivo (CORREA et al., 2002; MARIA et al., 2014; 

MARKLAND; SWENSON; JR, 2013), mas são poucos os estudos realizados em baixas 

concentrações das toxinas com finalidade angiogênicas  (COSTA et al., 2008; SANT’ANA et 

al., 2008; SELISTRE-DE-ARAUJO et al., 2005). 

Estudos com proteínas recombinantes constituídas pelos domínios D e C das SVMPs 

têm sido realizados com a finalidade de desvendar os sítios de ligação com as proteínas da MEC 

(OLIVEIRA et al., 2009). O estudo com os domínios DC recombinante da Bt mostrou que 
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motivo ECD do domínio tipo-disintegrina da botropasina, não está envolvido na ligação com a 

integrina. Os ensaios de inibição da adesão de células de adenocarcinoma da mama (MDA-

MB-231) ao colágeno mostraram que não houve inibição da adesão celular sugerindo que, 

assim como outras PIII, os domínios DC da botropasina possam interagir com a subunidade α2 

da integrina, que não estavam expressas nas células testadas (PAES LEME et al., 2011). 

 

1.3.1 Botropasina 

 

A botropasina é uma metaloproteinase de 48 kDa isolada do veneno da serpente 

Bothrops jararaca (MANDELBAUM; REICHEL; ASSAKURA, 1982b) e pertence à classe P-

III da subfamília reprolisina das metaloproteinases dependentes de zinco (FOX e SERRANO, 

2005). A botropasina é composta pela sequência de 421 aminoácidos determinada através da 

resolução da estrutura da proteína completa, nos quais se encontram o domínio catalítico ou 

metaloproteinase - M (resíduos 1-208), domínio tipo disintegrina  - D (resíduos 209-301) e 

domínio rico em cisteínas C (resíduos 302-421) como mostrado na figura 2A (MUNIZ et al., 

2008).  

A botropasina compartilha 95% de homologia com a jararagina, proteína também 

isolada de B. jararaca, consequentemente possuem ponto isoelétrico, massa molecular e 

atividade enzimática parecidas, sendo chamadas de isoformas. A similaridade entre estas 

proteínas sugere que provavelmente compartilham as mesmas propriedades e atividade 

biológica (MUNIZ et al., 2008b). A jararagina tem sido amplamente estudada pelos seus efeitos 

na hemostasia, por estar diretamente implicada na hemorragia local, edema, necrose (PAINE et 

al., 1992b) (PAINE et al., 1992a) e à forte atividade pró-inflamatória (COSTA ET AL. 2002; 

LAING AND MOURA-DA-SILVA 2005), com acumulação de leucócitos e macrófagos no 

local da injeção. 

 

Domínio catalítico ou metaloproteinase (M): O domínio metaloproteinase da 

botropasina é caracterizado principalmente pela presença de alças e estruturas secundárias (6 

folhas-β e 5 α-hélices ), o sítio de ligação ao Zn 2+  que é o sitio ativo, e o sitio de ligação ao 

íon Ca2+ denominado sítio I, coordenado pelos resíduos Glu12, Asn203, Asp96, Cys200, 

localizado ao lado oposto do sítio ativo e está relacionado com a estabilização da folha beta 

(Figura 2B, 2C). O domínio catalítico contém 7 resíduos de cisteínas, dos quais 6 deles realizam 

pontes dissulfeto, enquanto que o resíduo livre Cys189 é circundado por resíduos hidrofóbicos 
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e impedido de qualquer possibilidade de interação com outras moléculas ou domínios, não 

sendo responsável por interações do domínio catalítico. (MUNIZ et al., 2007). 

 

 

Figura 2 - Estrutura da botropasina 

 
 

(A) Estrutura da botropasina: domínios metaloproteinase - M, domínio tipo-disintegrina- D e o domínio rico em 

cisteínas - C. (B) O domínio catalítico mostrando os sítios de ligação ao Zn2+  e o sitio de união ao Ca2+ 

Adaptado de: Muniz et al., 2008. 
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O Domínio tipo-disintegrina (D): Não apresenta estruturas secundárias bem definidas, 

sendo constituído majoritariamente por alças estabilizados por 7 pontes dissulfeto e por dois 

sítios de ligação à Ca2+ (sitio II e III). Como mostrado na figura 3, o Ca2+ no sítio II está 

localizado no inicio do domínio D, está coordenado por átomos de oxigênio presentes nos 

resíduos altamente conservados Val215, Leu220, Glu222 e Asp228. O resíduo Asp 228 faz parte do 

primeiro motivo ECD, que é altamente conservado, indicando que o íon Ca2+ é necessário para 

assegurar a função da disintegrina. Dois motivos ECD também se encontram no domínio D, 

interessantemente um motivo ECD é encontrado em cada um dos sítios de coordenação do 

cálcio. O primeiro motivo ECD é altamente conservado na classe PIII e suas funções ainda não 

foram determinadas; o segundo motivo ECD tem sido demonstrado estar envolvido na ligação 

às integrinas, disparando uma resposta de sinalização celular (JIA et al., 1997; KAMIGUTI et 

al., 1999; MARIANO-OLIVEIRA et al., 2003).  Disintegrinas contendo o motivo ECD podem 

estar envolvidas na interação à integrina α2β1 competindo com o colágeno I para a adesão às 

células endoteliais e fibroblastos (TANJONI et al., 2005; ZIGRINO et al., 2001, 2002). A ponte 

dissulfeto Cys278 e Cys310 existente entre os domínios DC permite a liberação intacta dos 

domínios DC durante a autólise da botropasina, enquanto que o domínio metaloproteinase é 

clivado em diferentes sítios (ASSAKURA et al., 2003). 
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Figura 3 - Estrutura do domínio tipo-disintegrina 

 

(A) O domínio tipo disintegrina - D. O íon Ca2 +, representado pela esfera azul, coordena alguns resíduos (azul) 

e as pontes dissulfeto (verde). O número de pontes dissulfeto são mostrados na parte inferior esquerda. As alças 

disintegrina ECD I (verde) e ECD II (laranja).  O começo do domínio rico em cisteínas (C) em cor rosa. Detalhes 

representando os resíduos com os átomos de oxigênio envolvidos na coordenação dos íons cálcio no sitio II (B) e 

sitio III (C) do íon Cálcio. 

Adaptado de: Muniz et al., 2008 

 

 

 

O domínio rico em cisteínas (C): Apesar do nome, o domínio C apresenta menor número 

de cisteínas que o domínio D, sendo formado por duas hélices alfa, 4 pequenas fitas beta e 

“loops” que são estabilizados por 6 pontes dissulfeto. Nestes “loops” encontra-se a Região 

Hiper Conservada (HCR). O domínio C não se encontra naturalmente isolado no veneno, pelo 

que o estudo de sua função tem sido determinado por proteínas recombinantes da mesma classe 

PIII, mostrando funções como o rolamento de leucócitos (domínio C de HF3, toxina da classe 

P-III de Bothrops jararaca) (MENEZES et al., 2008).  No domínio C da catrocolastatina, uma 

metaloproteinase isolada do veneno de Crotalus atrox, o loop é denotado como Região Hiper 

Variable (HVR-Hiper Variable Region) é uma região não tão importante para a atividade da 

proteína pelo reconhecimento/especificidade dos ligantes (TAKEDA et al., 2006). A análise 

comparativa de 41 sequências de aminoácidos de proteínas da classe P-III de SVMPs mostrou 

que a HVR não é encontrada em todas as proteínas, observando-se que as proteínas podem ser 

A B 

C 
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divididas em dois grandes subgrupos, o constituído por proteínas PIII-HVR e o grupo de 

proteínas que apresentam esta região altamente conservada (HCR – Highly Conservated 

Region). A botropasina e outras 8 proteínas homólogas da classe PIII apresentam a região HVR 

(resíduos 373-394) altamente conservada, agrupando-se no subgrupo HCR (TAKEDA et al., 

2006; MUNIZ et al., 2008). 

O alinhamento das sequências da botropasina e jararagina mostra que ambas as toxinas 

compartilham 95% de identidade, diferenciando-se em 19 resíduos, os quais são substituições 

conservativas no domínio catalítico. Ambas as toxinas isoladas do veneno de B. jararaca 

possuem ponto isoelétrico, massa molecular e atividade enzimáticos muito parecidos, sendo 

chamadas de isoformas, sendo que a purificação de uma destas isoformas pode representar uma 

mistura de ambas ou incluir outras homólogas. Além disso, a similaridade entre estas duas 

proteínas sugere que provavelmente estas isoformas compartilham as mesmas propriedades e 

atividade biológica (MUNIZ et al., 2008). 

 

 

1.4 Célula endotelial 

 

O modelo in vitro mais usado para o estudo da angiogênese são as células endoteliais, 

foco central do processo angiogênico, sendo a HUVEC (Human Umbilical Vascular 

Endothelial Cordon) a célula endotelial mais amplamente usada, com várias linhagens 

disponíveis comercialmente. Entre as linhagens derivadas da HUVEC mais comumente usadas 

na pesquisa in vitro estão HUVEC CRL 2873 (espontaneamente transformada) e HUVEC CRL 

2922 (hibridoma obtido da fusão da célula endotelial com a linhagem de célula de tumor de 

pulmão A549).  

A linhagem CRL 2873, denominada HUVEC-CS, mantém as características de uma 

célula endotelial primária no nível de mitogênese, ativação de quinases, produção do óxido 

nítrico, expressão de marcadores de superfície (CD-31, VE-caderina) e secreção de fatores de 

crescimento/citocinas em resposta a estímulos pró-inflamatórios (GIFFORD et al., 2004), pelo 

que foi utilizada no presente trabalho. 
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1.5  Justificativa 

 

A angiogênese é um processo essencial em muitas doenças, por tanto a busca de 

substâncias que possam modular o aumento a diminuição dos vasos sanguíneos, assim como o 

conhecimento dos mecanismos envolvidos é de suma importância. Entre os mecanismos que 

induzem a angiogênese temos a hipóxia, oxido nítrico e inflamação. A inflamação resultante de 

injúria local ou estímulo sistêmico incrementa a permeabilidade vascular e induz ativação das 

células endoteliais, a qual quando é persistente resulta em brotamento de capilares (ARROYO 

et al., 2010).  

No contexto da inflamação como fator desencadeante da angiogênese, pareceu-nos 

pertinente verificar se a botropasina, uma SVMP de classe III oriunda do veneno de Bothrops 

jararaca, poderia modular diretamente cada uma das transições fenotípicas moduladas durante 

o processo, i.e., permeabilidade celular, proliferação, migração, adesão e morte programada. 

Dado que a botropasina é frequentemente encontrada no veneno sob forma de seus domínios 

isolados (porção catalítica isolada dos domínios DC), procuramos caracterizar as atividades 

regulatórias da enzima ativa, quimicamente inativada e de seu domínio DC isolado sobre a 

migração e proliferação de células endoteliais. 

A literatura tem relatado que o domínio DC das toxinas HF3 e atrolisina-C, isoladas de 

B. jararaca e de B. alternatus (SVMP-PIII), apresentam regiões adesivas e regulatórias, 

(MENEZES et al., 2008; RAMOS et al., 2007), e  tem mostrado que uma mesma toxina pode 

apresentar atividade anti- e pró- angiogênica dependendo da concentração usada (RAMOS et 

al., 2007).  Baseados nestes dados, e pelos resultados obtidos, nos pareceu pertinente sintetizar 

peptídeos correspondentes aos domínios DC da botropasina: Ca II e Ca III correspondentes ao 

domínio disintegrina, e HCR correspondente ao domínio rico em cisteínas. Estes peptídeos 

cripticos foram selecionados após o alinhamento e a análise comparativa da sequência de 

aminoácidos do domínio DC das proteínas das SVMP da classe PIII (MUNIZ et al., 2008). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

• Caracterizar a ação da botropasina, domínios isolados DC e peptídeos derivados da 

sequência dos domínios DC sobre os eventos celulares da angiogênese in vitro. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Purificar a Botropasina e seus domínios DC, verificando sua atividade enzimática. 

• Sintetizar os peptídeos Ca II, Ca III e HCR a partir da sequência de aminoácidos dos 

domínios DC. 

• Padronizar as condições de crescimento da linhagem celular HUVEC-CS para 

sincronizar as células na fase G0/G1 do ciclo celular, estabelecendo o tempo de 1 ciclo 

celular e a fase S.  

• Avaliar a citotoxicidade das proteínas (Botropasina e domínios DC) e peptídeos (Ca II, 

Ca III e HCR) em ampla faixa de concentrações nas linhagens celulares HUVEC-CS e 

SVMC. 

• Caracterizar a ação das proteínas e peptídeos, em diferentes concentrações, sobre os 

eventos de proliferação, migração, tubulogênese, secreção de MMPs e adesão celular 

da linhagem HUVEC-CS. 

• Caracterizar o mecanismo molecular de ação das proteínas botropasina e DC e do 

peptídeo HCR, com destaque para dependência de integrinas específicas e vias de 

transdução de sinal ativada.  
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6  CONCLUSÃO 

 

• A proteínas botropasina induz os eventos de angiogênese in vitro: proliferação, 

migração, adesão, secreção e tubulogênese na célula HUVEC-CS. A botropasina modula estes 

eventos via sinalização por integrinas e sinalização de Notch, induzindo células com fenótipo 

tip cells. A sinalização via integrinas ativam a via de FAK levando a ativação de receptores 

Mapkinases Erk e Akt. Os resultados do tratamento com Botropasina sugere uma angiogênese 

patológica devido a componentes inflamatórios secretados pelas células. 

 

• A proteína DC também induz os eventos de angiogênese in vitro via sinalização 

com integrinas e ativação de receptores Mapkinases Erk. Os resultados sugerem uma 

angiogênese não patológica. 

 

• O peptídeo HCR modula os eventos da angiogênese proliferação, migração e 

tubulogênese, ingressando ao interior da célula tanto no citoplasma como no núcleo, agindo 

como um peptídeo sinal, no entanto os mecanismos moleculares faltam ser dilucidados. 

 

• Os peptídeos Ca II e Ca III que apresentaram o motivo ECD na sua estrutura, 

não apresentam todos os eventos da angiogênese in vitro. Modificações na interação dos 

resíduos que o compõem podem ter modificado as propriedades dos resíduos na proteína nativa.   
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