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INTRODUÇÃO: 

Macrófagos são células sentinelas do sistema imune inato, responsáveis por funções fagocíticas e 

inflamatórias que contribuem para a homeostasia do organismo (Thapa & Lee, 2019). Essas células 

apresentam diferentes perfis fenotípicos e funcionais, relacionados a características metabólicas distintas 

(LIU et al., 2021). Convencionalmente, existem dois tipos de macrófagos: macrófagos M1, que são 

importantes na resposta inata contra infecções patogênicas, e macrófagos M2, os quais atuam no reparo 

tecidual e que, devido aos seus efeitos de angiogênese e supressão da resposta imune, podem contribuir 

para a progressão tumoral (LIU et al., 2021; N. Nath & Kashfi, 2020).  O microambiente tumoral apresenta 

um grande infiltrado de macrófagos, denominados macrófagos associados aos tumores (TAMs - tumor 

associated macrophages), relacionados a funções imunossupressoras e de favorecimento do crescimento 

tumoral. Entretanto, TAMs são uma população heterogênea, com características transcricionais e 

fenotípicas que variam em um espectro entre os perfis M1 e M2 (VITALE et al., 2019). 

O veneno da aranha Phoneutria nigriventer (PnV) é uma mistura de compostos bioativos com 

potencial farmacológico (PEIGNEUR et al., 2018). Estudos recentes realizados pelo nosso grupo de 

pesquisa demonstrou que o PnV proporcionou efeitos antitumorais in vitro e in vivo (BARRETO et al., 

2019; BARRETO et al., 2020; BONFANTI et al., 2020). Munhoz et al. (2021) investigaram o papel 

imunomodulador do PnV em macrófagos e mostraram que a fração purificada do veneno, denominada 

LW9, induziu um perfil ativo de macrófagos com atividade antitumoral em células de glioblastoma. Tal 

achado sugere que a LW9, um peptídeo de 1600 Da, possui potencial para ser utilizada como 

imunoadjuvante no tratamento do câncer (MUNHOZ et al., 2021). Embora esse efeito tenha sido 

demonstrado, os mecanismos envolvidos nessa ativação ainda não foram elucidados.  

Baseado nas descobertas anteriores, o presente estudo pretende, portanto, investigar o mecanismo 

imunomodulador da fração LW9 em macrófagos M1 e TAMs através da análise da síntese de metabólitos 

(metabolômica). 

OBJETIVOS:  

Esclarecer através do estudo da metabolômica, o mecanismo imunomodulador do componente 

LW9 isolado do veneno da aranha Phoneutria nigriventer (PnV), por meio do uso de inibidores das vias 
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de sinalização, mTOR, NF-kB, ROCK, JACK-STAT, iNOS, dos canais de cálcio e potássio, direcionadas 

para ativação de macrófagos M1 e TAMs.  

METODOLOGIA: 

1. Cultura de células - Linhagem celular J774  

A linhagem de macrófagos murinos J774 são células diferenciadas, e foram cultivadas em IMDM 

(meio de Dulbecco Modificado por Iscove, #I3390 Sigma) suplementado com 10% de soro fetal bovino 

(FBS) e solução antibiótica/antimicótica (#A5955, Sigma) a 37°C e 5% CO2.  

2. Polarização 

As células J774 foram semeadas em placas de 96 poços de fundo plano a uma densidade de 1x105 

células por poço. A polarização foi realizada incubando a cultura por 48 horas, e as células foram separadas 

nos seguintes grupos: M1: 100 ng/mL de LPS (026: B6, #00-4976, eBioscience) e 50 ng/mL de IFN-g 

(BD Bioscience#554587); TAMs: 50% de sobrenadante de células tumorais (linhagem celular de 

glioblastoma humano NG97) mais 50% de IMDM com 10 ng/mL de IL-4 murino. Após 48 h da 

polarização, foram descartados os sobrenadantes, iniciados os tratamentos com os inibidores e realizadas 

as análises. 

3. Grupos experimentais e 

tratamentos 

As células J774 foram polarizadas nos perfis 

M1 e TAMs, e foram subdivididas em 8 grupos e 

tratadas por 3 h com os inibidores descritos na figura 

1.  

4. Ensaio de redução do sal de 

tetrazólio MTT 

 As células foram cultivadas a uma densidade de 1 x 105 células/poço em placas com 96 poços. 

Após 48 h de polarização, e completado o tempo de tratamento com os respectivos inibidores (3 h), foi 

realizado o ensaio de MTT. Foi retirado todo o conteúdo dos poços e acrescentados 100 μl de IMDM 

completo, juntamente com 10 µl de MTT (5 mg/ml). A cultura foi, então, incubada em estufa à 37ºC com 

5% de CO2, por 3 h. Em seguida, o meio foi retirado e 100 µl de isopropanol gelado foi adicionado para 

dissolução dos cristais insolúveis de formazan. A análise foi realizada em leitor de placas (Termo 

Scientific MultskanGO, software SkanIT RE for Multiskan GO 3.2.) com comprimento de onda de 570 e 

630 nm. 

5. Análise metabolômica 

Foi adicionado aos pellets de células 200 µL de metanol.  Posteriormente, a solução foi 

centrifugada a 10000 rpm por 10 minutos, a 4°C. Uma alíquota do sobrenadante foi inserida em uma 

coluna cromatográfica C18 (2.1 x 50 mm, 1,7 µm, Waters Co., EUA) com eluição por gradiente binário 

de 1 a 99% B em 15 minutos, com fluxo constante de 0,2 mL/min, sendo os solventes A = água contendo 

0,1% ácido fórmico e B = 90% acetonitrila em água contendo 0,1% ácido fórmico.  O conteúdo eluído foi 

inserido automaticamente no espectrômetro de massas Q-ToF (Xevo G2-XS, Waters Co, EUA), operando 

em modo positivo e MSe centroide, em estados de energia alto (rampa de 20 a 30 V) e baixo (3V). Os 

espectros foram obtidos em uma faixa de 50 a 600 Da. Os dados brutos (raw) foram analisados no software 

Progenesis QI (Waters Co., EUA) para identificação dos compostos, utilizando a base de dados HMDB e 

comparação entre grupos. 

6. Análise estatística 

Figura 1. Descrição dos grupos experimentais. 
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A análise dos dados foi realizada pelo software GraphPad Prism (v.5.0 GraphPad, San Diego, CA). 

O nível de significância foi avaliado usando análise de variância de uma via (one-way ANOVA) seguida 

pelo teste de comparações múltiplas de Tukey. O teste t de Student não pareado foi usado para comparar 

cada tratamento com o controle. P <0,05% indicou significância estatística. Os experimentos foram 

realizados três vezes de forma independente com três repetições em cada grupo. 

RESULTADOS: 

Ensaio de citotoxicidade (MTT): viabilidade de macrófagos M1 e TAMs na presença da fração LW8, 

inibidores e inibidores associados a fração LW9 

O ensaio de MTT foi realizado a fim de avaliar se a fração LW9, assim como os inibidores e 

inibidores associados à fração eram capazes de alterar a viabilidade celular.  Os resultados mostraram que 

no perfil M1, os inibidores Bay associado a LW9, WP e WP associado a LW9 diminuíram estatisticamente 

a viabilidade celular em comparação ao grupo controle. Os inibidores Bay e WP, quando associados a 

fração LW9, apresentaram uma diminuição na viabilidade celular comparado do grupo tratado apenas com 

a fração LW9. Por outro lado, os inibidores Y, Y+LW9 e Nifedipine+LW9 proporcionaram aumento da 

viabilidade quando comparado ao grupo tratado somente com a fração LW9 (Figura 2). No perfil TAMs, 

nenhuma alteração significativa na viabilidade celular destas células foi observada (Figura 2).  

Figura 2. Efeito da fração LW9, dos 

inibidores e dos inibidores associados a 

fração LW9 na viabilidade celular de 

macrófagos M1 e TAMs. (A) no perfil 

M1, os resultados mostraram que quando 

comparado ao grupo controle apenas os 

inibidores Bay+LW9, WP e WP+LW9 

alteraram a viabilidade celular. Os 

inibidores Bay e WP associados a fração 

LW9 também proporcionaram 

diminuição significativa na viabilidade 

celular comparado ao grupo LW9. 

Entretanto, quando comparado ao 

mesmo grupo - LW9, os inibidores Y, 

Y+LW8 e Nifedipine+LW8 potencializaram a viabilidade dessas células. Enquanto no ensaio com TAMs (B), nenhuma 

alteração estatisticamente significativa foi observada nos grupos quando submetidos aos respectivos tratamentos. Resultados 

expressos como média ± erro padrão. Letras iguais indicam diferenças significativas entre os grupos (p < 0,05). 

Análise metabolômica 

 O estudo dos metabólitos produzidos por macrófagos polarizados no perfil M1 foi realizado na 

modalidade geral (untargeted metabolomics), onde todos os metabólitos gerados são identificados e 

quantificados. Uma seleção dos metabólitos obtidos foi feita de forma a identificar aqueles cuja produção 

sofreu alterações estatisticamente significativas (p<0,05%) entre os grupos analisados e, com base nisso, 

uma segunda seleção preliminar foi realizada a fim de identificar os metabólitos que possuem significância 

biológica com o perfil de célula analisado. Os resultados obtidos no espectrômetro de massas com o 

inibidor da via NF-kB, Bay 11-7085, proporcionaram a identificação um total de 20 metabólitos com 

razões massa-carga (m/z) que apresentaram alterações significativas entre os grupos controle, LW9, 

inibidores e inibidores associados à LW9. Posteriormente, utilizando o software Progenesis QI (Waters 

Co., EUA), foi realizada uma segunda seleção a partir destes 20 valores de m/z, resultando, portanto, na 

identificação de 21 possíveis metabólitos com relação biológica aos macrófagos. Em certos casos, há 

compostos que o espectrômetro de massas não é capaz de diferenciar somente com base na razão m/z e no 

tempo de retenção da coluna cromatográfica, por isso a necessidade de fazer uma seleção mais detalhada. 
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Tabela 1. Metabólitos com 

significância biológica 

identificados em 

macrófagos M1 no estudo 

global da metabolômica 

com a inibição da via NF-

KB. A identificação dos 

compostos que 

apresentaram diferença 

significativa, foi realizada 

consultando um banco de 

dados através das 

informações de m/z, tempo 

de retenção e carga de cada 

metabólito.   

DISCUSSÃO: 

Curiosamente, várias toxinas de animais exibem significativos efeitos anticancerígenos.  Uma série 

de estudos do nosso grupo mostrou que o veneno de P. nigriventer (PnV) possui propriedades antitumorais 

(Barreto & Bonfanti, 2019; BARRETO et al., 2020). No entanto, além da atividade antitumoral, a fração 

isolada LW9, do Pnv apresentou efeitos imunomodulatórios, o que nos instigou a investigar o mecanismo 

de modulação da fração em macrófagos. 

 Apesar da ampla aceitação do ensaio de MTT, a localização subcelular e os eventos bioquímicos 

envolvidos na sua redução não são claramente conhecidos. Inicialmente, pensou-se que a redução 

enzimática ocorria nas mitocôndrias, devido à ação das desidrogenases succínicas mitocondriais. A 

redução do MTT foi, portanto, considerada uma medida da atividade mitocondrial, no entanto, a 

biorredução não depende de succinato como se acreditava anteriormente (Berridge e Tan, 1993).  Estudo 

utilizando a linhagem celular derivada da medula óssea, 32D, investigou a localização da redução do MTT 

usando succinato, NADH e NADPH como substratos. Os resultados sugerem que a maior parte da redução 

do MTT ocorre fora da membrana mitocondrial e envolve mecanismos dependentes de NADH e NADPH 

que são insensíveis aos inibidores da cadeia respiratória (Berridge & Tan, 1993).  À vista disso, as 

interpretações dos resultados de MTT deve ser cuidadosa, uma vez que, a viabilidade celular está 

intrinsicamente relacionada ao efeito da atividade metabólica celular ligada ao NADH e NADPH. Dessa 

forma, a intensidade do sinal gerado é dependente de muitos parâmetros como a concentração de MTT, o 

tempo de incubação, o número de células viáveis e sua atividade metabólica (NILES et al., 2013). 

No presente estudo, o ensaio de MTT, mostrou que o inibidor da via Rho-Rock, Y 27632, e Y27632 

associado a fração LW9 proporcionaram aumento da viabilidade celular. As GTPases Rho atuam no 

controle de processos celulares, como proliferação, diferenciação, apoptose, metabolismo lipídico, 

regulação do citoesqueleto, tráfego de membrana, adesão célula-matriz, migração e polarização célula-

célula (AZNAR et al., 2004; Boettner e Aelst, 2002). Para se tornar ativada, a Rho necessita interagir com 

efetores, como a ROCK I e ROCK II (LEUNG et al., 1995; ISHIZAKI et al., 2000; LIAO et al., 2007). 

O Y-27632 ([(+)-(R)-trans-4-(1-aminoetil)-N-(4-piridil)-cicloexanocarboximida dihidrocloreto]) é 

um inibidor farmacológico seletivo da ROCK, ele é permeável na célula e compete com o sítio de ligação 

de ATP nas ROCKs I e II, inibindo-as. Estudos demonstraram que o inibidor de rho quinase, Y27632, é 

capaz de estimular a proliferação e migração de células endoteliais corneais, e diminuir a apoptose dessas 

células in vitro e in vivo (OKUMURA et al., 2009; 2016). As observações apresentadas no presente estudo 

corroboram com tais achados. No entanto, os resultados permitem-nos hipotetizar que a fração LW9 além 
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de estar exercendo seus efeitos na viabilidade celular independente da via Rho-Rock, a fração está 

potencializando essa atividade, possivelmente em consequência da proliferação dessas células. 

Já o estudo metabolômico buscou identificar e quantificar o maior número de metabólitos, sejam 

eles lipídeos, aminoácidos, ácidos nucléicos, ácidos orgânicos, vitaminas, carboidratos, e outras classes 

de biomoléculas encontradas nas células analisadas. Embora nossos dados sejam preliminares, as análises 

metabolômicas irão contribuir para a elucidação da imunomodulação da fração LW9 no 

imunometabolismo celular de macrófagos. 

CONCLUSÕES: 

Até o presente momento os dados adquiridos não nos permitiram apresentar resultados 

conclusivos, de modo que a investigação dos mecanismos detalhados da LW9 na imunomodulação de 

macrófagos M1 e TAMs ainda está em andamento. 
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