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RESUMO 

Debone, D. AVALIAÇÃO DO CITOESQUELETO E DA BARREIRA ENDOTELIAL 

PULMONAR NA MALÁRIA EXPERIMENTAL. 2017. 105p. Dissertação (Mestrado) - 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, 2017 

Infecções por Plasmodium sp. podem levar a um quadro respiratório grave, com com-

plicações pulmonares denominadas lesão pulmonar aguda e síndrome do desconforto 

respiratório agudo (LPA/SDRA). Inflamação aguda, lesão do endotélio alveolar e do pa-

rênquima pulmonar, disfunção e aumento da permeabilidade da barreira alvéolo-capilar 

e, consequente, formação de edema, caracterizam esta síndrome. O modelo experi-

mental, que utiliza o parasita murino Plasmodium berghei ANKA e camundongos da 

linhagem DBA/2, é empregado no estudo de mediadores imunológicos e fatores que 

propiciam o estabelecimento das lesões pulmonares associados à LPA/SDRA. Diversos 

estímulos podem atuar diretamente no aumento da permeabilidade endotelial por meio 

da desestabilização dos microtúbulos, rearranjo dos microfilamentos de actina e contra-

ção das células endoteliais, via sinalização de Rho-GTPases, causando disfunção da 

barreira endotelial. Desta forma, este trabalho tem como objetivo avaliar as alterações 

do citoesqueleto em células endoteliais primárias pulmonares de camundongos DBA/2 

(CEPP-DBA/2), as vias de sinalização das principais Rho-GTPases e o estresse oxida-

tivo, causados pela presença de eritrócitos parasitados com esquizontes de P. berghei 

ANKA (EP-PbA). As CEPP-DBA/2 foram estimuladas com TNF, VEGF ou IFNγ, em di-

ferentes tempos de exposição, seguido da incubação com EP-PbA. Assim, foram reali-

zados ensaios de imunofluorescência para análise do rearranjo de microfilamentos de 

actina e da desestabilização de microtúbulos. As vias de sinalização das Rho-GTPases 

foram avaliadas por Western blot, para as expressões proteicas de RhoA, Cdc42 e MLC. 

Além disso, ensaio fluorométrico foi realizado para detectar a produção de espécies 

reativas de oxigênio, resultantes do estímulo com eritrócitos parasitados. CEPP-DBA/2 

estimuladas por EP-PbA, VEGF, TNF ou IFNγ, em associação ou não, apresentaram 

alterações morfológicas nos microfilamentos de actina e aumento dos espaços interen-

doteliais. Imagens de imunofluorescência também mostram desestabilização de mi-

crotúbulos e desfosforilação de FAK, causadas por EP-PbA. Os ensaios de permeabili-

dade validam que os eritrócitos parasitados com formas maduras de P. berghei induzi-

ram aumento da permeabilidade microvascular nas CEPP-DBA/2. Além disso, estas cé-

lulas, estimuladas com EP-PbA, demonstraram elevada produção de espécies reativas 

de oxigênio (EROs), o que pode estar contribuindo com o desenvolvimento de estresse 

oxidativo e com a injúria endotelial, assim como, com o aumento da permeabilidade 

vascular. O mais interessante é que estas alterações endoteliais podem estar relacio-

nadas ao aumento da razão RhoA/Cdc42, da expressão proteica de MLC fosforilada e 

do sinal de ativação de RhoA. Em conjunto, estes resultados mostram envolvimento dos 

eritrócitos parasitados com esquizontes de Plasmodium berghei ANKA na desorganiza-

ção do citoesqueleto e na disfunção da barreira alvéolo-capilar, via RhoA/Rho-kinase, o 

que pode estar contribuindo com a patogênese da LPA/SDRA associada à malária. 

Palavras-chave: LPA/SDRA, malária, citoesqueleto, RhoA/Rho-kinase, células endote-

liais, permeabilidade vascular  

 

 



 

ABSTRACT 

Debone, D. EVALUATION OF THE CYTOSKELETON AND PULMONARY ENDOTHE-

LIAL BARRIER IN EXPERIMENTAL MALARIA. 2017. 105p. Dissertation (Master) - 

Faculty of Pharmaceutical Sciences, University of São Paulo, 2017 

Infections by Plasmodium sp. can lead to a serious respiratory condition with pulmonary 

complications, named acute lung injury and acute respiratory distress syndrome 

(ALI/ARDS). Acute inflammation, alveolar endothelium and lung parenchyma injuries, 

dysfunction and increased permeability of the pulmonary alveolar-capillary barrier and 

consequent formation of edema characterize this syndrome. Several stimuli can directly 

increase endothelial permeability through actin microfilaments rearrangement, via Rho-

GTPases signaling, leading to endothelial barrier dysfunction. DBA/2 mice infected with 

Plasmodium berghei ANKA develop ALI/ARDS similar to that observed in humans. The 

purpose of this research was to assess cytoskeletal changes in DBA/2 mice primary 

microvascular lung endothelial cells (PMLEC), verify the signaling pathways of the Rho-

GTPases and analyze the oxidative stress on these cells in the presence of P. berghei 

ANKA-infected red blood cells (PbA-iRBC). PMLEC were stimulated by TNF, VEGF or 

IFNγ followed by incubation with PbA-iRBC. Immunofluorescence assays were per-

formed to analyze actin microfilaments rearrangement and microtubules destabilization. 

Western blot for RhoA, Cdc42 and MLC proteins were conducted to assess alterations 

in signaling pathways of Rho-GTPases. In addition, a fluorimetric assay was performed 

to detect the production of reactive oxygen species resulting from PbA-iRBC stimulus. 

P. berghei ANKA, VEGF, TNF and IFNγ stimuli, in association or not, caused morpho-

logical disturbances in actin microfilaments of PMLEC and an increase of intercellular 

spaces. Moreover, immunofluorescence images showed microtubules destabilization 

and FAK dephosphorylation in these cells, caused by PbA-iRBC. The permeability assay 

showed that PbA-iRBC induced an increase of microvascular permeability in PMLEC. In 

addition, PMLEC stimulated by PbA-iRBC, showed elevated production of ROS, which 

may be contributing to oxidative stress and increasing the damage of endothelial cells, 

as well as an increase of vascular permeability. Interestingly, these endothelial changes 

may be related to the increased RhoA/Cdc42 protein expressions ratio, augmented pro-

tein expression of phosphorylated MLC and RhoA activation signal. Taken together, 

these data demonstrate the involvement of P. berghei ANKA-infected red blood cells in 

cytoskeleton disorganization and alveolar-capillary barrier dysfunction, through of RhoA 

/ Rho-kinase signaling pathway, which may contribute to ALI/ARDS pathogenesis. 

Keywords: ALI/ARDS, malaria, cytoskeleton, RhoA/Rho-kinase, endothelial cells, vas-

cular permeability  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Malária 

  

 A malária é uma doença infecciosa parasitária. É considerada um problema de 

saúde pública e representa risco para as mais diversas populações, especialmente para 

aquelas localizadas em áreas tropicais e subtropicais (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2015; COWMAN et al., 2016). Estima-se que 3,2 bilhões de pessoas 

vivem em risco de infecção. Só em 2015, foram registrados 214 milhões de casos da 

doença e 438 mil óbitos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2015). 

 O Plasmodium sp., patógeno causador da malária, é um protozoário que possui 

complexo ciclo de vida, com diversos estágios que alternam entre a fêmea do mosquito 

do gênero Anopheles e hospedeiros vertebrados (COWMAN et al., 2016). 

 Após repasto sanguíneo, o mosquito introduz esporozoítos na derme do hospe-

deiro. Uma vez na corrente sanguínea, estes alcançam rapidamente o fígado, onde atra-

vessam hepatócitos e células de kuppfer (MILLER et al., 2002; VAN DOOREN et al., 

2005; COWMAN et al., 2016). Ao se estabelecer no hepatócito, os esporozoítos se di-

videm, por esquizogonia, dando origem a milhares de merozoítos, abrigados em vesí-

culas, denominadas merossomas. Estas são lançadas na corrente sanguínea, rompem-

se e liberam os merozoítos, que invadirão os eritrócitos do hospedeiro (MILLER et al., 

2002; VAN DOOREN et al., 2005; COWMAN et al., 2016). 

 Dentro do eritrócito, o parasita se desenvolve, no interior de um vacúolo parasi-

tóforo, alimentando-se de hemoglobina, sofre novamente esquizogonia, originando mais 

milhares de parasitas, que poderão invadir novos eritrócitos. Após algumas gerações de 

merozoítos, alguns podem se diferenciar em formas sexuadas, os gametócitos, que se-

guirão seu desenvolvimento, apenas ao serem inoculados por outro mosquito. Os sin-

tomas da doença manifestam-se somente na fase eritrocítica, durante as sequências de 

esquizogonia (MILLER et al., 2002; VAN DOOREN et al., 2005; COWMAN et al., 2016). 

 As infecções causadas por Plasmodium falciparum são responsáveis pelo maior 

número de casos severos e fatais, nos trópicos (COWMAN et al., 2016; WASSMER; 

GRAU, 2016). A capacidade de citoaderência do parasita e consequente sequestro na 

microvasculatura do hospedeiro, podem resultar em obstrução do fluxo sanguíneo e 

disfunção de órgãos vitais, processos-chave para o desenvolvimento de malária severa 

(OBERLI et al., 2016; WASSMER; GRAU, 2016). 

 A virulência do P. falciparum é determinada por vários fatores, tais como as pro-

teínas que estão presentes na superfície de eritrócitos parasitados (EPs) (SMITH et al., 
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2013; OBERLI et al., 2016). Estas permitem a conexão dos EPs ao endotélio microvas-

cular de diversos órgãos e tecidos, durante o curso da infecção (GILLRIE et al., 2016; 

OREGAN et al., 2016; WASSMER; GRAU, 2016). A proteína 1 de membrana eritrocitá-

ria do P. falciparum (PfEMP1) é a principal envolvida no controle da adesão dos EPs, 

por meio da ligação específica a diversos receptores em monocamadas de células en-

doteliais  (SMITH et al., 2013; GILLRIE et al., 2016; OBERLI et al., 2016), tais como a 

molécula de adesão intercelular 1 (ICAM-1), molécula de adesão neuronal celular 

(NCAM), E-selectina, CD36, CD31, receptor de proteína C e sulfato de condroitina A, 

este último, no caso de malária placentária (SMITH et al., 2013; OBERLI et al., 2016; 

OREGAN et al., 2016; WASSMER; GRAU, 2016). 

 Esta ligação ao endotélio resulta em sequestro generalizado de EPs, o que pro-

voca ativação endotelial, bem como respostas pró-inflamatórias e pró-coagulantes 

(SMITH et al., 2013; WASSMER; GRAU, 2016). Além disso, o sequestro de EPs pro-

move o desaparecimento das formas assexuadas do parasita da circulação periférica, 

evitando que os mesmos sejam destruídos no baço (POUVELLE et al., 2000; MILLER 

et al., 2002). 

 As principais complicações observadas da malária grave são acidose metabó-

lica, anemia grave, hemorragias, disfunções hepáticas e renais, malária placentária, ma-

lária cerebral e complicações pulmonares. Estas, cada vez mais observadas em paci-

entes infectados, podem ser denominadas como lesão pulmonar aguda ou síndrome do 

desconforto respiratório agudo (LPA/SDRA) (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2000; 

LAGASSE et al., 2016). 

 Nos últimos anos, foram registrados diversos casos de LPA/SDRA associada à 

malária, em diferentes países (TAYLOR et al., 2012; GUPTA et al., 2015; PUNSAWAD 

et al., 2015). Em crianças africanas hospitalizadas com malária grave causada por P. 

falciparum, a incidência de LPA/SDRA pode variar entre 7 % e 16 % (TAYLOR et al., 

2012). Além disso, foram reportados que elevada porcentagem de pacientes adultos e 

de mulheres grávidas desenvolveram LPA/SDRA, mesmo após administração de trata-

mento com antimaláricos (CAHAYANI et al., 2016; LAGASSE et al., 2016). 

 Sabe-se também que as cinco espécies que infectam seres humanos, P. falci-

parum, P. vivax, P. malariae, P. ovale e P. knowlesi, estão relacionadas ao desenvolvi-

mento do quadro de lesão pulmonar aguda e síndrome do desconforto respiratório 

agudo (MOHAN; SHARMA; BOLLINENI, 2008; COX-SINGH et al., 2010; HAYDOURA 

et al., 2011; TAYLOR et al., 2012).  
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 A LPA/SDRA é caracterizada por inflamação aguda e lesão do endotélio alveolar 

e do parênquima pulmonar. Além disso, observa-se disfunção e aumento da permeabi-

lidade da barreira alvéolo-capilar pulmonar e, consequentemente, formação de edema. 

A diminuição da capacidade de trocas gasosas e o aumento de mediadores inflamató-

rios nos pulmões resultam em insuficiência respiratória em pacientes críticos, podendo 

levá-los ao óbito (ANSTEY et al., 2002; GOODMAN et al., 2003; GROMMES; 

SOEHNLEIN, 2011). 

 Embora as manifestações clínicas da LPA/SDRA tenham sido descritas há muito 

tempo, os mecanismos celulares e moleculares que conduzem a este quadro ainda não 

estão completamente esclarecidos. Além disso, a mortalidade de pacientes permanece 

elevada nas unidades de terapia intensiva e, ainda, não se conhece formas de diagnós-

tico precoce que permitam um tratamento efetivo e evite a morte de pacientes (GOOD 

et al., 2005; MOHAN; SHARMA; BOLLINENI, 2008). 

 

1.2 O modelo murino para LPA/SDRA 

 

 Nos últimos anos, apresenta-se crescente o uso de modelos experimentais para 

aprofundar o conhecimento sobre os mecanismos celulares e moleculares da doença e 

testar possíveis intervenções e tratamentos para LPA/SDRA associada à malária (VAN 

DEN STEEN et al., 2013; AITKEN et al., 2014; SERCUNDES et al., 2016). 

 As espécies P. berghei, P. yoelii, P. chabaudi e P. vinckei, que infectam roedores, 

são as principais utilizadas como modelos experimentais para a malária humana 

(LACERDA-QUEIROZ; TEIXEIRA; TEIXEIRA, 2008; NIIKURA; INOUE; KOBAYASHI, 

2011; DEROOST et al., 2016). Diferentes combinações entre essas espécies de Plas-

modium sp. e linhagens de camundongos, tais como, C57Bl/6, BALB/c, CBA e DBA/2 

permitem a compreensão de diversos mecanismos da patogênese da malária grave 

(LACERDA-QUEIROZ; TEIXEIRA; TEIXEIRA, 2008; NIIKURA; INOUE; KOBAYASHI, 

2011; DEROOST et al., 2016).  

 Na literatura, encontra-se alguns modelos murinos que já foram propostos para 

estudos da LPA/SDRA associada à malária. Van den Steen e colaboradores, em 2010, 

propuseram um modelo experimental, com a combinação entre o parasita P. berghei 

NK65 e camundongos da linhagem C57Bl/6, que mostra o aumento do peso dos pul-

mões, edema pulmonar e formação de membrana hialina (VAN DEN STEEN et al., 

2010). Trata-se de um modelo experimental de alto impacto, porém, seus resultados 

não apresentaram reprodutibilidade, quando testados por nossa equipe de laboratório. 
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 Em 2011, foi proposto o modelo murino que leva a associação entre o parasita 

P. berghei K173 e camundongos da linhagem C57Bl/6. Neste trabalho, demonstra-se 

um leve quadro de comprometimento pulmonar, em que os animais apresentam edema 

pulmonar, congestão dos capilares com eritrócitos e presença de leucócitos nos pul-

mões (HEE et al., 2011). 

 Em 2013, foi publicado um trabalho que utiliza a combinação entre o parasita P. 

berghei ANKA e camundongos da linhagem C57Bl/6, também para estudar LPA/SDRA 

(SOUZA et al., 2013). Entretanto, esta associação trate-se de um modelo experimental 

já estabelecido, e muito bem delineado, para estudos sobre os mecanismos da patogê-

nese da malária cerebral (FAVRE et al., 1999; CLARK et al., 2005; PATEL et al., 2008; 

VILLEGAS-MENDEZ et al., 2012; FREEMAN et al., 2016). 

 Recentemente, nosso laboratório descreveu um modelo experimental preditivo 

para o estudo da LPA/SDRA associada à malária que valida que, em média, 50% dos 

camundongos machos da linhagem DBA/2 infectados com Plasmodium berghei ANKA 

apresentam hipóxia, infiltrado inflamatório, edema e membrana hialina nos pulmões, 

além de opacidade torácica, comprovada por exames radiográficos (EPIPHANIO et al., 

2010; ORTOLAN et al., 2014). 

 Os achados anatomopatológicos e histopatológicos evidenciaram que a pre-

sença de efusão pleural e o aumento da permeabilidade vascular pulmonar, associados 

ao edema e às hemorragias alveolares graves, culminam na morte dos camundongos 

por insuficiência respiratória (EPIPHANIO et al., 2010; ORTOLAN et al., 2014). 

 Além disso, os pulmões dos camundongos que vieram ao óbito com LPA/SDRA 

apresentaram perfil patológico totalmente diferente, quando comparados com os pul-

mões dos camundongos C57BL/6 infectados com Plasmodium berghei ANKA, associa-

ção utilizada como modelo experimental para malária cerebral (EPIPHANIO et al., 

2010). 

 A utilização de modelos murinos foi fundamental na discussão de que a partici-

pação de diversos fatores, tais como neutrófilos, fator de crescimento vascular endotelial 

(VEGF), interferon gama (IFNγ), plaquetas, hemozoína e sequestro de EPs dependente 

de CD36, pode estar contribuindo com o desenvolvimento da doença (YAMADA, 2004; 

EPIPHANIO et al., 2010; AITKEN et al., 2014). Além do envolvimento de citocinas pró-

inflamatórias, tais como o fator de necrose tumoral (TNF), IL-1β e TGF-β, para o au-

mento da permeabilidade vascular, o dano tecidual e o estresse oxidativo nos pulmões 

(LUCAS et al., 2009; VAN DEN STEEN et al., 2010). 

 Além disso, em 2016, nosso grupo de pesquisa demonstrou que a indução da 

heme-oxigenase-1 (enzima com atividade anti-inflamatória e anti-apoptótica), a partir do 
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tratamento com hemina, em células endoteliais primárias pulmonares de camundongos 

DBA/2 (CEPP-DBA/2) estimuladas com lisado P. berghei ANKA, reduz a permeabilidade 

vascular, indicando a ação protetora desta droga sobre os efeitos lesivos no endotélio 

microvascular dos pulmões, causados pelo lisado do parasita (PEREIRA et al., 2016). 

 

1.3 O endotélio, o citoesqueleto e o papel das Rho-GTPases 

  

 O endotélio pulmonar, barreira celular semipermeável entre o compartimento 

vascular e o interstício, é formado por uma monocamada de células endoteliais (CEs) 

que recobre os vasos sanguíneos. Apresenta participação crítica nos processos de co-

agulação e de formação de novos vasos, na ventilação e na otimização de trocas gaso-

sas, nas respostas imunológicas e na regulação da permeabilidade vascular (STAN 

RADU V., ; GIANNOTTA; TRANI; DEJANA, 2013). Em condições fisiológicas equilibra-

das, as junções interendoteliais abrem-se dinamicamente para permitir a passagem de 

pequenas moléculas e células inflamatórias, pela monocamada de CEs, mantendo a 

vigilância imunológica e a homeostase do tecido (SUKRITI et al., 2014). 

 O transporte através do endotélio pode ocorrer por duas diferentes vias: através 

da célula endotelial (transcelular) ou entre células adjacentes, pelas junções interendo-

teliais (paracelular). A via transcelular, também conhecida por transcitose, é responsável 

pelo transporte de macromoléculas, mediado por vesículas. Já na via paracelular, a pas-

sagem de moléculas é regulada por uma interação complexa entre as proteínas juncio-

nais e os motores actinomiosina (VANDENBROUCKE et al., 2008; SUKRITI et al., 

2014). 

 A integridade das células endoteliais pulmonares, cuja manutenção é regulada 

por fatores trombóticos, inflamatórios e, principalmente, por elementos do citoesqueleto, 

é um requisito fundamental para a preservação da função pulmonar (STAN RADU V., ; 

GIANNOTTA; TRANI; DEJANA, 2013). 

 As células endoteliais são amplamente utilizadas como modelo experimental de 

várias funções celulares, tais como, migração, polarização celular e interações interce-

lulares. Além disso, são utilizadas para estudo das estruturas associadas ao citoesque-

leto e suas interações e, principalmente, para pesquisa das disfunções endoteliais 

(SHAKHOV; VERIN; ALIEVA, 2014). 

 A cultura de CEs preserva, in vitro, a morfologia, a bioquímica e a fisiologia do 

endotélio, ou seja, reproduz muito bem propriedades e características que são observa-

das no organismo. Do ponto de vista funcional e morfológico, este modelo é o mais 
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aceito para estudos de processos fisiológicos, interações e estrutura do citoesqueleto 

(ALIEVA, IRINA B., 2013; SHAKHOV; VERIN; ALIEVA, 2014). 

 No endotélio, quando ocorre uma perturbação, a permeabilidade vascular pode 

ser aumentada por diversos fatores inflamatórios, tais como histamina, bradicinina, fator 

de ativação plaquetária, citocinas, leucócitos ativados, além de produtos de glicação e 

espécies reativas de oxigênio (EROs). Esses mediadores induzem uma infinidade even-

tos de sinalização intracelular que comprometem a integridade da barreira endotelial, 

uma vez que modulam a expressão de proteínas juncionais e moléculas de adesão, e 

atuam na reorganização do citoesqueleto e do complexo de adesão focal das CEs 

(VANDENBROUCKE et al., 2008; BARABUTIS; VERIN; CATRAVAS, 2016). 

 As respostas da permeabilidade alterada se desencadeiam pela ligação de ago-

nistas aos receptores de superfície das CEs e, consequente, ativação de moléculas de 

sinalização, tais como quinases, fosfatases e proteínas da família Rho-GTPases. Estas 

cascatas moleculares atuam como moduladores da integridade e contratibilidade do ci-

toesqueleto, provocando flutuações da função de barreira endotelial (SUKRITI et al., 

2014; BARABUTIS; VERIN; CATRAVAS, 2016). 

 O citoesqueleto é formado por três principais componentes: microfilamentos de 

actina, filamentos intermediários e microtúbulos (MTs). Juntos, são capazes de resistir 

à deformação, de se reorganizar em resposta a forças ou estímulos externos e de man-

ter as relações espaciais entre compartimentos celulares (BIRUKOVA et al., 2004; 

MCKAYED; SIMPSON, 2013; PASQUIER et al., 2015). 

 Portanto, trata-se de um complexo sistema que regula e controla diversas fun-

ções celulares, tais como, transporte de organelas e vesículas, manutenção da forma, 

motilidade, diferenciação e divisão celular. Desempenha papel fundamental na angio-

gênese e na permeabilidade endotelial, que é regulada pelo balanço de forças contráteis 

e de ancoragem impostas por estes filamentos (BIRUKOVA et al., 2004; MCKAYED; 

SIMPSON, 2013; PASQUIER et al., 2015). 

 Os microtúbulos são estruturas altamente dinâmicas compostas por heterodíme-

ros de α-tubulina e β-tubulina, que normalmente irradiam do centrossomo da célula. Os 

MTs estão ativos em diferentes processos celulares, tais como divisão celular, trans-

porte intracelular e distribuição espacial de organelas, atuam alternando entre fases de 

crescimento e encurtamento, por adição ou remoção de subunidades de tubulina 

(KAVALLARIS, 2010; MCKAYED; SIMPSON, 2013) . 

 Os filamentos intermediários (FIs) são os elementos mais diversos do citoesque-

leto, possuem alta resistência mecânica, compostos por subunidades neutras de ca-

deias polipeptídicas de α-hélice, que muitas vezes exibem distribuições e propriedades 
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específicas para diferentes tipos celulares ou tecidos. Em células de origem mesodér-

mica, como as CEs e fribroblastos, os filamentos intermediários são compostos princi-

palmente de vimentina. Portanto, essa composição variada permite que os filamentos 

intermediários respondam de maneira distinta a condições de desequilíbrio ou ao es-

tresse físico (WANG; PELLING, 2012; MCKAYED; SIMPSON, 2013). 

 A actina, uma das principais proteínas componentes de células musculares e do 

citoesqueleto, possui uma variedade de isoformas altamente conservadas cuja distribui-

ção nos vertebrados é tecido-específica (KHAITLINA, 2001). Pode apresentar-se na 

forma globular monomérica (G-actina) ou na forma filamentosa polimérica (F-actina), 

esta, denominada como microfilamento, é formada pela polimerização e montagem da 

G-actina, em forma helicoidal de duas cadeias (LI; MRUK; CHENG, 2015). 

 Os microfilamentos de actina conferem plasticidade às células, uma vez que é 

capaz de reorganizar-se, assumindo uma variedade de formas de montagem, empaco-

tando-se, ramificando-se e, assim, fornecendo força e estrutura para motilidade e orga-

nização intracelular (KHAITLINA, 2001; MCKAYED; SIMPSON, 2013; LI; MRUK; 

CHENG, 2015). 

 Os microfilamentos de actina, associados as várias proteínas adesivas de mem-

brana, tais como, moléculas de caderina, são essenciais para a regulação da permea-

bilidade das células endoteliais. Sabe-se também, que os microtúbulos e microfilamen-

tos de actina são conhecidos por interagirem funcionalmente durante este processo ce-

lular, uma vez que a desmontagem dos microtúbulos resulta no rearranjo da actina, al-

terando as fibras de tensão, provocando contração celular e aumento da permeabilidade 

(DUDEK; GARCIA, 2001; BIRUKOVA et al., 2004). 

 As células endoteliais são conectadas pelas junções aderentes (adherens junc-

tions), oclusivas (tight junctions) e comunicantes (GAP junctions) (Figura 1). As junções 

GAP formam um canal de comunicação entre as células por aposição de conexons, em 

que cada conexon é formado por 6 conexinas. Estes canais, chamados de hemicanais, 

proporcionam um mecanismo de comunicação célula-célula, que permite passagem de 

sinais elétricos e troca direta de mensageiros intracelulares, tais como cálcio, nucleotí-

deos e diversos metabólitos, coordenando processos, como proliferação, diferenciação 

e sobrevivência/morte celular. Células endoteliais expressam várias conexinas, inclu-

indo Cx37, Cx40 e Cx43 (EUGENIN et al., 2012; NIELSEN et al., 2012; O’DONNELL et 

al., 2014).  

 Em estudo com células endoteliais da microvasculatura pulmonar de coelhos, 

TNF e IL-8 inibiram a expressão de Cx40, reduzindo a função das junções GAP, devido 
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ao acúmulo de cálcio intracelular, levando ao aumento da permeabilidade vascular 

(ZHANG et al., 2010). 

 Além disso, foi validados que estímulos, tais como LPS e trombina, foram capa-

zes de aumentar a expressão de Cx43, em células endoteliais de artéria pulmonar hu-

mana, e a modulação desta conexina pode estar influenciando a rompimento da barreira 

endotelial pulmonar (O’DONNELL et al., 2014). 

 A VE-caderina (caderina endotelial vascular), também conhecida como caderina-

5, apresenta expressão elevada em células endoteliais. Específica para este tipo celular 

é a principal proteína estrutural das junções aderentes, onde ocorre formação de com-

plexos, em que as proteínas da região citoplasmática, tais como β-catenina e plakoglo-

bina, associam-se a proteínas ligadas a actina, tais como α-catenina, vinculina, α-acti-

nina e epiplina. As junções aderentes e junções oclusivas são consideradas componen-

tes estruturais “chave” responsáveis pela regulação da permeabilidade das células en-

doteliais (Figura 1) (ARNOLD; GOECKELER; WYSOLMERSKI, 2013; DI LORENZO et 

al., 2013; DULUC; WOJCIAK-STOTHARD, 2014). 

   

 

Figura 1. Esquema das junções aderentes (adherens junctions), oclusivas (tight junctions) e co-

municantes (GAP junctions) que conectam as células endoteliais e regulam a passagem de mo-

léculas pelo endotélio (Fonte: Razakandrainibe, Romy et al. Trends in parasitology, 2012). 

 

 A interação estrutural entre as CEs e as proteínas da matriz extracelular (MEC) 

é igualmente importante para manter a função seletiva da barreira do endotélio. Estas 
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células estão ancoradas à MEC por meio de integrinas conectadas ao complexo de 

adesão focal, que consiste em múltiplas proteínas, tais como a paxilina, talina, vinculina 

e a quinase de adesão focal (FAK - focal adhesion kinase). Este complexo é vital para 

formação e manutenção da monocamada endotelial, além de atuar como meio de co-

municação entre a matriz extracelular e o citoesqueleto (BELVITCH; DUDEK, 2012; 

GRINNELL; HARRINGTON, 2012; ARNOLD; GOECKELER; WYSOLMERSKI, 2013; 

SCHMIDT et al., 2013). 

 FAK é uma tirosina-quinase, citoplasmática e não receptora, integrante do com-

plexo de adesão focal, localiza-se na região de contato célula-célula. Participa, portanto, 

de diversas funções endoteliais, tais como angiogênese, migração e adesão, atuando 

no remodelamento do citoesqueleto e na dinâmica das junções intercelulares. Sabe-se 

que a depleção de FAK, em camundongos, causa hiperativação de RhoA, proteína da 

família Rho-GTPases, provocando rompimento das junções aderentes e consequente 

disfunção da barreira endotelial pulmonar (BELVITCH; DUDEK, 2012; GRINNELL; 

HARRINGTON, 2012; ARNOLD; GOECKELER; WYSOLMERSKI, 2013; SCHMIDT et 

al., 2013). 

 A família Rho de GTPases é composta por várias proteínas de baixo peso mole-

cular (21-25 kDA), cujos os membros mais amplamente estudados são RhoA, RhoB, 

RhoC, Rac1 e Cdc42. Estas proteínas são encontradas em todas as células eucarióti-

cas, têm papel no desenvolvimento de organelas, na diferenciação e na proliferação 

celular, na migração celular, na apoptose, na regulação da transcrição gênica e estão 

envolvidas em vários aspectos dinâmicos dos microfilamentos de actina e dos microtú-

bulos (ALBERTS, 2008; DULUC; WOJCIAK-STOTHARD, 2014; TIAN et al., 2014). 

 Estas pequenas GTPases atuam como interruptores moleculares que alternam 

entre uma conformação ativa, ligada a guanosina trifosfato (GTP), e uma conformação 

inativa, ligada a guanosina difosfato (GDP). Este ciclo é regulado por três tipos de fato-

res citoplasmáticos: os fatores de troca de guaninas (guanine nucleotide exchange fac-

tors - GEFs), proteínas ativadoras de GTPases (GTPase activating proteins - GAPs) e 

os inibidores de dissociação de guaninas (guanine nucleotide dissociation inhibitors - 

GDIs). Os GEFs ativam as GTPases promovendo a liberação de GDP e a ligação ao 

GTP, processo que favorece a geração da forma ativa de Rho. Os GAPs convertem 

GTP em GDP, impedindo a interação das proteínas Rho com seus efetores. Enquanto 

que os GDIs ligam-se às Rho-GTPases, mantendo-as sequestradas no citoplasma, im-

pedindo-as de serem ativadas (Figura 2) (ETIENNE-MANNEVILLE; HALL, 2002; 

JAFFE; HALL, 2005; WENNERBERG; ROSSMAN; DER, 2005; GARCIA-MATA; 

BOULTER; BURRIDGE, 2011; RIDLEY, 2013). 
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Figura 2. A atividade das Rho-GTPases é controlada por fatores de troca de guaninas (GEFs), 

proteínas ativadoras de GTPases (GAPs) e inibidores de dissociação de guaninas (GDIs). GEF 

ativa Rho-GTPases facilitando a liberação de GDP e a ligação ao GTP. GAP inativa Rho-GTPa-

ses promovendo hidrólise das moléculas de GTP, resultando na mudança rápida da forma ligada 

a GTP para a forma ligada a GDP. GDI liga-se à porção C-terminal das Rho-GTPases, mantendo-

as no estado inativo. 

  

 Ativação excessiva ou anormal de RhoA e de seu efetor Rho-kinase (ROCK), 

por ação de TNF, VEGF, trombina e outros agentes, está associada ao decréscimo da 

função da barreira endotelial (BECKERS; VAN HINSBERGH; VAN NIEUW 

AMERONGEN, 2010; SPINDLER; SCHLEGEL; WASCHKE, 2010). Tanto RhoA quanto 

Rho B interagem com ROCK, aumentam a fosforilação da cadeia leve da miosina e 

promovem a polimerização da actina (DULUC; WOJCIAK-STOTHARD, 2014). Sabe-se 

também que RhoB regula a função da barreira endotelial durante a resposta inflamató-

ria, por ativação de NFkβ (RODRIGUEZ et al., 2007). 

 Entretanto, Rac1 e Cdc42 possuem efeito protetor sobre a barreira endotelial, 

quando ativadas, inibem a atividade de RhoA. A Cdc42 também está associada à res-

tauração das junções aderentes e ao turnover das VE-caderinas nas células endoteliais 

(KOUKLIS, 2004; SPINDLER; SCHLEGEL; WASCHKE, 2010; DULUC; WOJCIAK-

STOTHARD, 2014). 
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 Cada vez mais, estudos sugerem envolvimento direto dos microtúbulos na dinâ-

mica de controle da permeabilidade das células endoteliais. A depolimerização dos MTs 

causada, por exemplo, por inibidores como vinblastina e nocodazole induz forte ativação 

de Rho, resultando em reorganização dos microfilamentos de actina e na contração de 

actino-miosina (DUDEK; GARCIA, 2001). Além disso, a desmontagem dos MTs também 

está ligada à ativação suplementar de Rho, induzida por trombina, TNF e TGF-β, pro-

vocando disfunção da barreira endotelial (ELIAS et al., 2012). Este cenário mostra a 

sinalização cruzada entre os microtúbulos e os microfilamentos de actina na regulação 

da permeabilidade endotelial (DUDEK; GARCIA, 2001; BIRUKOVA et al., 2004; ELIAS 

et al., 2012; TIAN et al., 2014). 

 As alterações na dinâmica de montagem e desmontagem dos MTs estão asso-

ciadas ao aumento da fosforilação da cadeia leve da miosina (MLC), que desencadeia 

alterações nos microfilamentos de actina, causando contração celular (YU et al., 2016). 

RhoA desempenha papel crítico na regulação da atividade da miosina fosfatase (ou fos-

fatase da MLC). Uma vez ativada, ligada à GTP, RhoA pode ativar o efetor Rho-kinase 

(ROCK), que fosforila e inibe a miosina fosfatase, resultando no aumento da fosforilação 

de MLC, o que induz a contração da actomiosina e enfraquecimento das junções inte-

rendoteliais, causando hiperpermeabilidade vascular (SHEN et al., 2010). 

 Além disso, Taoufiq e colaboradores comprovaram que a adesão de eritrócitos 

infectados com P. falciparum em células endoteliais pulmonares humanas promove a 

ativação da sinalização de Rho-GTPases. O estudo mostra, in vitro, que o contato entre 

as células e os eritrócitos infectados causa disfunção vascular e que o tratamento com 

fasudil, um potente inibidor de ROCK, recupera a integridade da barreira endotelial 

(TAOUFIQ et al., 2008). 

 

1.4 Espécies reativas de oxigênio 

 

 Espécies reativas de oxigênio (EROs ou ROS, em inglês) são importantes cons-

tituintes da fisiologia celular, uma vez que são normalmente produzidas em resposta a 

diferentes estímulos endógenos e exógenos e são constantemente geradas, transfor-

madas e consumidas durante a atividade metabólica. Sabe-se que diversos tipos celu-

lares são capazes de produzir EROs intracelular, em níveis nanomolares (FERNANDES 

et al., 2006; PANIERI; SANTORO, 2015). 

 As células endoteliais estão constantemente expostas a uma variedade de estí-

mulos mecânicos e bioquímicos e adaptam-se ativamente para preservar a homeostasia 

da função vascular. São capazes de tolerar certos níveis de EROs exógenos e sabe-se 
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que um aumento moderado de EROs pode favorecer a proliferação e a sobrevivência 

celular. Entretanto, quando a concentração de espécies reativas atinge patamares muito 

elevados, pode sobrecarregar a capacidade antioxidante da célula e desencadear morte 

celular (PANIERI; SANTORO, 2015). 

 Diversas condições clínicas, tais como envelhecimento, câncer, toxicidade por 

drogas e muitas outras, estão envolvidas com o aumento da atividade de radicais livres 

e com o desequilíbrio celular do balanço próxidante-antioxidante, em que oxidantes pre-

dominariam sobre antioxidantes, ocasionando potencial dano oxidativo e, consequente-

mente, injúria tecidual (FAVIER et al., 1995; AUGUSTO, 2006). 

 A desregulação da sinalização de EROs está frequentemente associada com a 

disfunção endotelial, contribuindo com a patogênese de doenças vasculares, tais como 

hipertensão, diabetes e aterosclerose. Além disso, a injúria endotelial, mediada por 

EROs, tem sido relacionada com desordens pulmonares, incluindo LPA/SDRA, hiper-

tensão pulmonar e vasculite, envolvendo diferentes mecanismos, tais como a alteração 

da modulação de cálcio intracelular e da sinalização de kinases e fosfatases, resultando 

em remodelamento do citoesqueleto e aumentando a permeabilidade vascular 

(USATYUK et al., 2003; PANIERI; SANTORO, 2015). 

 Existe uma estreita relação entre a modulação de cálcio intracelular e o rearranjo 

do citoesqueleto, em diferentes linhagens celulares de mamíferos. A ruptura dos micro-

filamentos actina pode ativar os canais de membrana permeáveis ao cálcio e provocar 

aumento nas concentrações intracelulares de cálcio. Sabe-se que muitas proteínas, 

sensíveis ao Ca2+, estão envolvidas na regulação da reorganização dos microfilamentos 

actina. Estas incluem a gelsolina, quando ativada por íons Ca2+, participa da montagem 

e desmontagem dos microfilamenos de actina (LIN et al., 2015). 

 Os mecanismos de regulação da permeabilidade das células endoteliais envol-

vem diretamente interações dinâmicas e alterações estruturais dos componentes do ci-

toesqueleto, principalmente microtúbulos e microfilamentos de actina, evidenciando o 

papel crítico do citoesqueleto na modulação da resposta inflamatória e na manutenção 

do endotélio pulmonar (MEHTA; MALIK, 2006; LUCAS et al., 2009; ELIAS et al., 2012). 

 Assim, diante da importância de aprofundar o conhecimento sobre os elementos 

determinantes da patogênese da LPA/SDRA associada à malária, este trabalho pre-

tende analisar as alterações do citoesqueleto, a via de sinalização das principais Rho-

GTPases e a produção de espécies reativas de oxigênio nas células endoteliais pulmo-

nares primárias, em modelo experimental murino (Figura 3). A compreensão dos me-

canismos patológicos da LPA/SDRA associada à malária pode fornecer subsídios para 
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terapêuticas futuras e para a prevenção da disfunção da barreira endotelial em enfermi-

dades pulmonares. 

 

 

Figura 3. Hipótese simplificada dos mecanismos mediados pela via de sinalização de Rho-

GTPases na desorganização do citoesqueleto e na ruptura da integridade da barreira endotelial, 

devido à interação de fatores inflamatórios e de EP-PbA com as CEPP-DBA/2 (TNF: fator de 

necrose tumoral; VEGF: fator de crescimento vascular endotelial; IFNγ: interferon gama; EP-PbA: 

eritrócitos parasitados com esquizontes de P. berghei ANKA; CEPP-DBA/2: células endoteliais 

primárias pulmonares de camundongos DBA/2; EROs: espécies reativas de oxigênio). 

 

2. OBJETIVOS 

 

 O modelo murino experimental valendo-se da combinação entre camundongos 

da linhagem DBA/2 e o plasmódio murino Plasmodium berghei ANKA, desenvolvido pelo 

nosso grupo de pesquisa (ORTOLAN et al., 2014), vem sendo utilizado no estudo de 

mediadores imunológicos relacionados à LPA/SDRA associada à malária, assim como 

na análise dos fatores que propiciam o estabelecimento das lesões pulmonares. Desta 

forma, neste sistema experimental que representa a doença humana, pretende-se es-

tudar: as interações entre os eritrócitos parasitados com Plasmodium berghei ANKA e 
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as células endoteliais primárias pulmonares de camundongos DBA/2 e as consequentes 

alterações no citoesqueleto e na permeabilidade endotelial. 

 

2.1 Objetivos específicos 

  

I. As alterações do citoesqueleto de células endoteliais primárias pulmona-

res de camundongos DBA/2 (CEPP-DBA/2), na presença de VEGF, TNF, 

IFNγ e eritrócitos parasitados com esquizontes de P. berghei ANKA (EP-

PbA); 

II. Aumento da permeabilidade em monocamada de CEPP-DBA/2, causado 

pelo contato com EP-PbA;  

III. As vias de sinalização das principais Rho-GTPases, RhoA, Cdc42 e 

Rac1, além da ativação de RhoA em CEPP-DBA/2, estimuladas com EP-

PbA; 

IV. Quantificação de espécies reativas de oxigênio nas células endoteliais 

primárias pulmonares murinas, causado pelo estimulo com EP-PbA. 

        

 3. CONCLUSÕES 

 

 Com base nas observações das interações do plasmódio murino Plasmodium 

berghei ANKA com as células endoteliais primárias pulmonares de camundongos 

DBA/2, podemos concluir:  

 

 As células endoteliais pulmonares de camundongos DBA/2, cultivadas e utiliza-

das nos diferentes ensaios deste trabalho, apresentam características específi-

cas de células endoteliais; 

 

 Eritrócitos parasitados com P. berghei ANKA, TNF, VEGF e IFNγ, em diferentes 

tempos de exposição, não afetam a atividade do metabolismo mitocondrial e a 

viabilidade das células endoteliais pulmonares de camundongos DBA/2; 

 

 Eritrócitos parasitados com P. berghei ANKA provocam disfunção e aumento da 

permeabilidade endotelial, devido ao rearranjo espacial dos microfilamentos de 

actina, dos microtúbulos e da quinase de adesão focal. Estas alterações morfo-

lógicas provocam o aumento do espaço entre as junções interendoteliais; 
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 TNF, VEGF, IFNγ também reorganizam os microfilamentos de actina e promo-

vem o aumento dos espaços interendoteliais, porém não amplificam esta res-

posta provocada pelos eritrócitos parasitados com P. berghei ANKA; 

 

 Eritrócitos parasitados com P. berghei ANKA não alteram a expressão proteica 

de VE-caderina, mas modificam razão entre as proteínas RhoA e Cdc42 das 

células endoteliais pulmonares de camundongos DBA/2; 

 

  A ativação de RhoA e o aumento da fosforilação da cadeia leve da miosina in-

dicam que a adesão de eritrócitos parasitados com esquizontes de Plasmodium 

berghei ANKA está provocando alterações na microvasculatura dos pulmões de 

camundongos DBA/2 pela via de sinalização RhoA/ROCK; 

 

 O processo de adesão de eritrócitos parasitados incita a produção de espécies 

reativas de oxigênio nas células endoteliais pulmonares de camundongos 

DBA/2, sugerindo ativação endotelial anormal e disfunção celular; 

 

 O tratamento com os antioxidantes, N-acetilcisteína e glutationa, mostrou-se efi-

ciente na proteção contra o aumento da produção de espécies reativas, o que 

sugere o potencial de NAC e GSH em estratégias de terapia coadjuvante para 

LPA/SDRA associada a malária. 
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