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RESUMO 

 

ANA PAULA DA ROCHA, Estabelecimento de um modelo celular para o screening de 

peptídeos relacionados a liberação de DNA mitocondrial e a ativação de vias 

inflamatórias. 2021 Dissertação (Mestrado) – Escola Paulista Medicina, Universidade Federal 

de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

Introdução: Estudos preliminares demonstraram que peptídeos desenhados a partir de 

sequências de aminoácidos de proteínas purficadas a partir extrato bruto das cerdas da lagarta 

L.obliqua e de proteínas recombinantes obtidas através de uma biblioteca de cDNA das 

glândulas salivares do carrapato  Amblyomma sculptun  são capazes de desencadear 

citoproteção. O processo autofágico mitocondrial pode ser considerado um mecanismo 

citoprotetor e anti-inflamatório, pois além de favorecer a degradação das organelas 

disfuncionais, induz alterações morfológicas que minimizam o escape de espécies reativas de 

oxigênio (ROS) e de DNA mitocondrial (mtDNA) para o citoplasma. Os macrófagos 

desempenham um papel central durante o processo inflamatório, portanto, eles foram 

escolhidos como tipo celular para o estabelecimento de uma plataforma de screening usando 

potencias peptídeos com funções biológicas. Objetivos: O presente trabalho tem como objetivo 

geral avaliar a participação de peptídeos com atividade anti-inflamatória no processo de 

autofagia de macrófagos derivados de THP-1, através da caracterização de novas vias que 

levem a liberação de mtDNA e a ativação de vias inflamatórias. Métodos: O desenho e escolha 

dos peptídeos mais promissores foi baseado em estudos prévios do grupo. Inicialmente, a 

padronização do modelo celular para o screening foi definida através do perfil de translocação 

do fator de transcrição NF-Kb utilizando a ferramenta de High-Content Screening (HCS), em 

condições de privação de soro fetal bovino (1 % de SFB). Essa metodologia nos permitiu o 

delineamento de forma semi-automatizada e customizada de todas as padronizações e 

experimentos subsequentes, como por exemplo, avaliação da liberação de TNFα por multiplex; 

caracterização da morfologia de redes mitocondriais através de microscopia confocal de 

varredura utilizando sondas específicas; definição das condições de cultivo celular para a 

liberação de mtDNA através de PCR em tempo real; e finalmente, o estudo da ativação da via 

do inflamassoma NLRP3. Todos estes ensaios foram determinantes para a validação do modelo 

celular. Resultados: Durante restrição calórica (1% SFB), observou-se redução significativa na 

translocação de NF-kB, um parâmetro clássico para o estudo de autofagia. Por microscopia 

confocal, verificou-se um aumento significativo das redes mitocondriais frente ao tratamento 

com os peptídeos e sob restrição nutricional. Observou-se também uma redução da liberação 

de mtDNA para o meio extracelular durante a privação de soro e sob o estímulo com os 

peptídeos estudados. Ainda, verificamos uma redução da expressão da proteína NLRP3, 

também durante a indução de autofagia e principalmente sob tratamento com o peptídeo 

denominado L3. Conclusão: Diante dos resultados obtidos, pode-se sugerir que foi 

implementado um modelo celular o screening de moléculas de interesse farmacológico que 

permite estudar moléculas responsivas em condições inflamatórias e autofágicas. 

 

 

Palavras-chave: macrófagos, screening, DNA mitocondrial, inflamação. 



ABSTRACT 

 

 

ANA PAULA DA ROCHA, Establishment of a cell model for the screening of peptides related 

to the release of mitochondrial DNA and activation of inflammatory pathway. 2021 Dissertação 

(Mestrado) – Escola Paulista Medicina, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

Introduction: Preliminary studies have shown that peptides designed from amino acid 

sequences of proteins purified from crude extract of L.obliqua caterpillar bristles and from 

recombinant proteins obtained from a cDNA library from the salivary glands of the 

Amblyomma sculptun tick are able to trigger cytoprotection. The mitochondrial autophagic 

process can be considered a cytoprotective and anti-inflammatory mechanism, as in addition to 

favoring the degradation of dysfunctional organelles, it induces morphological changes that 

minimize the escape of reactive oxygen species (ROS) and mitochondrial DNA (mtDNA) into 

the cytoplasm . Macrophages play a central role during the inflammatory process, therefore, 

they were chosen as the cell type to establish a screening platform using potent peptides with 

biological functions. Objectives: This study aims to evaluate the participation of peptides with 

anti-inflammatory activity in the autophagy process of THP-1-derived macrophages, through 

the characterization of new pathways that lead to mtDNA release and activation of 

inflammatory pathways. Methods: The design and choice of the most promising peptides was 

based on the group's previous studies. Initially, the standardization of the cell model for 

screening was defined through the translocation profile of the NF-Kb transcription factor using 

the High-Content Screening (HCS) tool, under fetal bovine serum deprivation (1% FBS) . This 

methodology allowed us to design, in a semi-automated and customized way, all the 

standardizations and subsequent experiments, such as, for example, evaluation of TNFα release 

by multiplex; characterization of mitochondrial network morphology through confocal 

scanning microscopy using specific probes; definition of cell culture conditions for mtDNA 

release through real-time PCR; and finally, the study of the activation of the NLRP3 

inflammasome pathway. All these assays were decisive for the validation of the cell model. 

Results: During caloric restriction (1% FCS), there was a significant reduction in NF-kB 

translocation, a classic parameter for the study of autophagy. By confocal microscopy, there 

was a significant increase in mitochondrial networks compared to treatment with peptides and 

under nutritional restriction. It was also observed a reduction in the release of mtDNA to the 

extracellular environment during serum deprivation and under stimulation with the studied 

peptides. Furthermore, we verified a reduction in the expression of the NLRP3 protein, also 

during the induction of autophagy and mainly under treatment with the peptide called L3. 

Conclusion: In view of the results obtained, it can be suggested that a cellular model for 

screening molecules of pharmacological interest was implemented, which allows the study of 

responsive molecules in inflammatory and autophagic conditions. 

 

 

Keywords: macrophages, screening, mitochondrial DNA, inflammation. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 O presente projeto utilizou a proposta de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) 

como linha de estudo, na qual visa a identificação, quantificação e caracterização de 

biomoléculas com a possibilidade para a descoberta de novos alvos moleculares e 

biomarcadores, potenciais candidatos para a validação ou aplicação biotecnológica. A 

abordagem adotada é relevante em múltiplas áreas da pesquisa científica, desde o diagnóstico 

até a aplicação terapêutica. Este estudo enquadra-se na vertente da farmacologia pré-clínica, em 

que a partir de biobancos de amostras de origem natural ou sintética, buscando a identificação 

de potenciais candidatos a fármacos.  

High-Content Screening (HCS) é um sistema de microscopia de fluorescência que 

permite a análise multiparamétrica de culturas celulares de forma automatizada. No caso do 

screening de peptídeos, no qual se baseia este trabalho, prevê estudos in vitro de moléculas e 

de suas possíveis atividades biológicas. Dessa forma, é uma ferramenta que permite a 

identificação de potenciais candidatos vacinais ou a validação de novos fármacos. 

A prospecção guiada prevista no método de screening é tida como uma etapa taxativa 

no processo de descoberta de novos alvos moleculares e no desenvolvimento de medicamentos, 

diante não só da possibilidade de identificação de novas substâncias bioativas, mas também na 

melhoria de processos já estabelecidos, permitindo assim a implementação de terapias 

inovadoras com mais agilidade. Essa abordagem metodológica é voltada para o entendimento 

da ação de mediadores, para a caracterização de alvos biológicos e desenvolvimento de 

biomarcadores envolvidos em doenças inflamatórias. Isso contribui para a caracterização de 

novos fármacos com atividade anti-inflamatória, frente a doenças de base crônico-

degenerativas, sendo, portanto, um processo científico imprescindível à saúde pública. 



As doenças inflamatórias como câncer, doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, 

osteoporose, artrite reumatóide, doença inflamatória do intestino, asma e doenças relacionadas 

ao sistema nervoso central, como depressão e doença de Parkinson, estão associadas ao quadro 

inflamatório crônico, caracterizado pela perturbação do curso inflamatório natural e 

persistência do agente inflamatório (BOGLIOLO, 2011). 

 Portanto, compreender a desregulação das vias inflamatórias e ao mesmo tempo buscar 

novos alvos e mediadores moleculares, auxilia no desenvolvimento de novas abordagens 

terapêuticas, revalidação ou descoberta de compostos sintéticos e naturais que por sua vez 

possam diminuir a prevalência dessas doenças. 

 

Hits com potencial validação e aplicação biotecnológica 

 

Os hits, moléculas bioativas, têm suas propriedades biológicas determinadas 

experimentalmente através de ensaios padronizados para posterior validação. Os compostos 

otimizados, são selecionados e encaminhados para posterior desenvolvimento de novas 

entidades químicas candidatas a fármacos. A etapa seguinte, a validação do alvo selecionado, é 

de grande importância, no sentido de estabelecer sua relevância no próprio processo estudado, 

bem como na modulação do tratamento de doenças.  

O screening, em conjunto com filtros moleculares e bases de dados de alta performance, 

podem ser tidas como ferramentas para a investigação do espaço químico-biológico, seleção, 

otimização e revalidação de hits.  

O processo de seleção e desenvolvimento de fármacos a partir de moléculas bioativas é 

realizado em duas fases: fase pré-clínica ou de pesquisa básica e fase clínica, de 

desenvolvimento propriamente dito (Lombardino & Lowe, 2004). 



O presente estudo enquadra-se na fase de pesquisa básica, onde alguns peptídeos foram 

estrategicamente escolhidos para o estabelecimento de um modelo para o screening de 

moléculas com potencial atividade anti-inflamatória.   

As biomoléculas testadas foram os peptídeos nomeados D3 e L3, ambos contendo 10 

resíduos de aminoácidos e provenientes de regiões específicas da proteína LOSAC (Lonomia 

obliqua Stuart-factor Activator), a qual está presente no extrato bruto das cerdas de L. obliqua. 

Além destes peptídeos, também avaliamos o C-Ambly, um peptídeo sintético contendo 50 

resíduos de aminoácidos correspondentes à região c-terminal da proteína Amblyomin-X , 

identificado no transcriptoma das glândulas salivares do carrapato adulto do gênero 

Amblyomma. 

 

Lonomia obliqua  

Lonomia obliqua é um inseto considerado de importância médica em virtude dos 

acidentes causados após o contato com as cerdas urticantes que recobre o dorso do animal, 

quando ainda em fase larval. A lagarta da família Saturniidae, mede no sexto ínstar de 

desenvolvimento até 53,49 mm de comprimento. Durante o período da noite alimentam-se de 

folhas de árvores frutíferas e durante o dia descem e mimetizam-se sob os troncos em grandes 

colônias, propiciando maior chance de contato humano.  

De acordo com os dados disponíveis no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (Sinan), no período compreendido entre os anos de 2015 e 2019, há 

aproximadamente 25 mil registros de acidentes envolvendo lagartas. Esse tipo de acidente 

acomete principalmente a população do Sul e Sudeste do país durante o exercício do trabalho 

rural, onde grande parte das vítimas dos envenenamentos são pessoas do sexo masculino com 

idades entre 20 e 59 anos.  



O contato com as cerdas das lagartas da espécie Lonomia obliqua provoca uma reação 

local imediata caracterizada por dor intensa, sensação de queimação, hiperemia, prurido, mais 

raramente edema e bolhas. Comumente são seguidos por sintomas gerais inespecíficos como: 

cefaléia, mal-estar geral, náuseas e vômitos. Com menos frequência são relatados dores 

abdominais e mialgia. Além disso, o desenvolvimento do quadro hemorrágico com distúrbios 

de coagulação e sangramentos como: gengivorragia, equimose, epistaxe, sangramento em 

feridas recentes, hemorragias intra-articulares, hematêmese, melena, hematúria, sangramento 

pulmonar e no sistema nervoso central (Kelen,1995). As manifestações clínicas podem agravar-

se com hipotensão, choque, insuficiência renal, podendo evoluir para o óbito. As mortes 

relatadas foram provocadas por complicações do tipo insuficiência renal aguda e hemorragia 

intracraniana (Duarte et al, 1990, 1996; Burdmann et al, 1996). 

Estudos anteriores relacionados à composição do veneno mostram que além de 

proteínas e peptídeos, o extrato bruto proveniente das cerdas de L.obliqua é composto por 

inibidores de protease, serina protease e lipocalinas (PINTO; DRAGULEV; GUIMARÃES; 

FOX, 2008). 

Bastos, Veiga, A Guimarães e Tonussi (2004) sugerem que a nocicepção e a atividade 

edematogênica acentuadas sejam reveladas pela presença de prostaglandinas, prostanóides e 

histamina respectivamente. 

Pinto, Dragulev, Guimarães e Fox (2008) indicam que o resultado do acidente lonômico 

tem efeitos indiretos e bastantes associados às alterações na expressão gênica de citocinas como 

por exemplo IL-8, no receptor do ativador de plasminogênio bem como na expressão do fator 

tecidual. 

Os sintomas clínicos do acidente lonômico dependem da intensidade, extensão do 

contato e das características de cada paciente (manual Ministério da Saúde) , mas mesmo em 

casos leves, Nascimento-Silva et al. (2012), relatam que as células endoteliais sofrem 



reorganização do citoesqueleto, ajustes na adesão e ocorre ativação da via do fator de 

transcrição nuclear kappa B (NF-κB), além de haver expressão de moléculas importantes do rol 

da resposta inflamatória vascular, como metaloproteinases e moléculas de adesão.   

Um parâmetro descrito por Moraes et al. (2017) é o desencadeamento da produção de 

espécies reativas de oxigênio (ROS) através da ativação do NADPH oxidase e 

consequentemente da produção de ROS, porém de origem mitocondrial. O mesmo estudo 

mostra que as espécies reativas de oxigênio estão envolvidas no processo de ativação dos sinais 

reguladores de quinases, principalmente em células de músculo liso vascular, além de deflagrar 

efeitos quimiotáticos e maior proliferação das células desse tecido.  

Diante da vasta e ainda não completa compreensão da composição e ação do veneno de 

Lonomia obliqua, o grupo de pesquisadores que compõe o Centro de Excelência para 

Descobertas de Alvos Moleculares (CENTD), local de desenvolvimento do presente projeto, 

vêm estudando profundamente os efeitos biológicos das proteínas LOSAC (Lonomia obliqua 

Stuart-factor Activator) e LOPAP (L. obliqua prothrombin activator protease) presentes no 

extrato bruto de cerdas de L. obliqua. 

LOSAC, de acordo com Flores et al. (2006), atua como um ativador do Fator II, mesmo 

na ausência de íons cálcio. A mesma pesquisa aponta que LOSAC contribui para a proliferação 

de células endoteliais além de moldar a liberação de óxido nítrico (NO).  Por sua vez, LOPAP 

quando purificada e testada in vitro provoca incoagulabilidade sanguínea por conta da depleção 

de fibrinogênio, evento que caracteriza o acidente lonômico como uma coagulopatia de 

consumo.   

O mesmo grupo também realizou experimentos em células endoteliais da veia umbilical 

humana (HUVECs), os quais demonstraram que a proteína é capaz de regular a tonicidade dos 

vasos sanguíneos, modular a atividade plaquetária, a expressão dos componentes inflamatórios 



e a expressão de Óxido Nítrico, fator intimamente atrelado à regulação da morte celular 

(FRITZEN; FLORES; REIS; CHUDZINSKI-TAVASSI, 2005). 

Um aspecto convergente entre as duas proteínas e incentivador para o presente estudo, 

é a capacidade de citoproteção dessas proteínas através da inibição do processo apoptótico 

diante da privação de soro fetal bovino (FLORES et al., 2006). 

Bosch e colaboradores (2016) relataram que a forma recombinante da proteína LOSAC 

(rLOSAC) também possui a mesma ação citoprotetora presente na forma nativa da proteína, 

podendo prevenir algumas alterações morfológicas em fibroblastos humanos privados de soro 

como, a presença de corpos apoptóticos, alta vacuolização citoplasmática, fragmentação do 

núcleo e perda de organização da matriz extracelular, incluindo colágeno tipo I, fibronectina e 

laminina.  

Os peptídeos derivados da proteína LOSAC foram e estão sendo estudados pelo grupo 

de pesquisa e atualmente a atividade anti-inflamatória vem sendo vislumbrada. Resultados dos 

ensaios de produção de mediadores inflamatórios/nociceptivos ainda não publicados referentes 

aos peptídeos provenientes de LOSAC e de interesse para o presente estudo, são o L3 que 

demonstrou uma potencial atividade anti-inflamatória diante da redução da liberação de 

citocinas inflamatórias no modelo de macrófagos derivados de THP-1; e o peptídeo D3, que 

levou há uma inibição significativa da produção de substância P induzida por IL-1β e indução 

da produção de β-endorfina em neurônios. 

 

Carrapatos da espécie Amblyomma sculptum  

 

 Esse ácaro é considerado um animal de importância médica por ser o principal vetor de 

Febre Maculosa Brasileira, causada pela bactéria Rickettsia rickettsii. 

 De acordo com os dados disponíveis no Sinan, entre os anos de 2015 e 2017, há 527 

registros de casos de febre maculosa brasileira. Mais de 60% destes casos ocorreram na região 



Sudeste, onde 71% dos pacientes são do sexo masculino e com idades entre 20 e 59 anos. Do 

total, 37% dos casos evoluíram para óbito pelo agravo notificado.  

 Diante da relevância desse carrapato tanto para a saúde humana como para o bem estar 

animal, ele vem sendo estudado a fim de compreender melhor sua ecologia, biologia, 

importância e promover o controle.  

Estudos recentes relataram atividade antitumoral observada na proteína recombinante 

Amblyomin-X, presente das glândulas salivares do carrapato adulto Amblyomma sculptum, 

homóloga da proteína do tipo Kunitz. A molécula apresentou efeitos pró-apoptóticos em células 

tumorais e diminuiu o crescimento tumoral e metástases in vivo.  

A porção C terminal de Amblyomin-X composta de 50 aminoácidos, corresponde à 

sequência peptídica denominada C-Ambly. A molécula possui características de peptídeos 

penetrantes de células (CPP). 

Testes em neurônios realizados anteriormente mostraram que o C-Ambly inibe a síntese 

de substância P, envolvida no processo de  nocicepção e inflamação neurogênica (MASHAGHI 

et al., 2016).  

 

Fagócitos mononucleares 

 

O sistema imunológico conta com uma ampla variedade de células responsáveis por 

atuar nas respostas inata e adaptativa. Esse leque inclui três principais tipos de linfócitos, as 

células que fornecem suportem aos linfócitos e as células que atuam na regulação da resposta 

imune, que são os monocitos, macrófagos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, células 

reticulares, células dendríticas, células dendríticas foliculares, células de Langerhans e células 

epitélio-reticulares (ROSS; PAWLINA, 2011). 



Monócitos e macrófagos possuem funções relacionadas à homeostase dos tecidos e ao 

cenário inflamatório, e diante disso há um potencial interesse na investigação de novas 

tecnologias de aplicação destas células no contexto clínico.  

Lumeng et al. (2007) sugere que há uma relação entre os macrófagose  a manutenção 

da inflamação em um cenário de obesidade, como um fator de risco para instalação de doenças 

crônicas não transmissíveis. 

Um dos eventos presentes na inflamação crônica relacionada à obesidade, é a migração 

de macrófagos para o entorno de adipócitos mortos, resultando em células grandes e 

multinucleadas.  

Além disso, os perfis M1 e M2 de macrófagos também são fatores determinantes para 

o curso da inflamação, enquanto os macrófagos M1, mais presentes em cenário de obesidade, 

expressam citocinas pró-inflamatórias. M2 está associado às funções anti-inflamatórias. 

Silva et al. (2019) diz que o comportamento dos macrófagos no tecido adiposo é 

modulado de acordo com a oferta nutricional, e essa modulação reflete em perfil celulares que 

contribuem para a surgimento de síndromes metabólicas.  

Dentre as alterações, Silva et al. (2019) descreve que as populações dos macrófagos do 

tecido adiposo em resposta a intensas ofertas nutricionais e agentes infecciosos, se associam 

aos vasos sanguíneos e apresentam atividade endocítica reduzida e em condição de jejum 

rápido, há aumento da população de macrófagos com perfil anti-inflamatório e desintoxicante.  

Diante disso, acredita-se que os macrófagos atuem estrategicamente na manutenção da 

homeostase dos tecidos e no curso da inflamação mediante o estresse metabólico. 

 

 

 

 



 

 

 

Escape de DNA mitocondrial 

 

O DNA mitocondrial (mtDNA) humano compreende um material genético de fita 

dupla e circular, sem íntrons, com mais de 16 mil pares de bases e altamente empacotado. 

Estudos prévios mostraram que há uma relação entre disfunções mitocondriais e 

doenças inflamatórias. Tais estudos, como o realizado por Crimi et al. (2006), relataram que a 

instalação das doenças inflamatórias está intimamente atrelada ao aumento da produção de 

espécies reativas de Oxigênio (ROS) e de Nitrogênio (RNS).  

A origem dos radicais livres pode ser endógena ou exógena e ambas as fontes estão 

associadas a doenças como aterosclerose, hipertensão, reperfusão, diabetes mellitus, doenças 

neurodegenerativas e imunoinflamatórias (DJORDJEVIC; ZVEZDANOVIC; COSIC, 2008), e 

também síndromes raras como a de Kearns Sayre (SKS), oftalmoplegia externa crônica 

progressiva (OECP), síndrome de Síndrome de Leigh e a síndrome de Pearson.  

Um descompasso no metabolismo de oxigênio desempenhado pelas mitocôndrias 

durante o transporte de elétrons é a principal fonte das espécies reativas não radicais, tal 

processo é conhecido como estresse oxidativo  (BARBOSA; COSTA; ALFENAS; PAULA; 

MINIM; BRESSAN, 2010). De acordo com Alexeyev et al., (2013), vários compartimentos 

celulares podem abrigar as espécies reativas de Oxigênio, mas a maior parte, é encontrada nos 

complexos respiratórios da membrana mitocondrial interna, local onde é também encontrado o 

DNA mitocondrial (mtDNA). 

O desequilíbrio previsto no estresse oxidativo é capaz de desencadear um processo de 

looping, onde a elevação de ROS gera a escape, fragmentação, linearização e a redução do 



número de cópias de DNA mitocondrial, que por sua vez, são fatores que alimentam o estresse 

em função da deficiência durante a síntese de proteínas dos complexos respiratórios (IDE et al., 

2001).  

Os danos ao mtDNA associados aos radicais livres, estão relacionados à bioeletricidade 

presente nas membranas mitocondriais, fator que garante uma certa voltagem. Quando em 

situação de repouso, a voltagem é quase nula, ou seja, o potencial de membranas é relativamente 

constante, e não há despolarização.  

A despolarização e repolarização da membrana mitocondrial influenciam diretamente 

no desacoplamento, na configuração morfológica das mitocôndrias e na atividade de suas 

proteínas. Tal desacoplamento reflete tanto na fragmentação dessas organelas, que acontece 

quando há movimentação da proteína Dinamina - DRP1, como no processo de fusão, regulado 

pelo deslocamento das Mitofusinas (MFN1) e (MFN2) e também da Dinamina - OPA1 

(WASILEWSKI; SCORRANO, 2009).  

Durante o ciclo de vida, a rede mitocondrial é contínua e naturalmente modelada 

(BEREITER-HAHN et al., 1994). Tal movimentação tem como objetivo agrupar o material 

citoplasmático próximo ao vacúolo e lisossomos, para reciclagem das organelas que estão em 

condições vegetativas, disfuncionais ou que já não são mais necessárias (KIM; KLIONSKY, 

2000). 

As variações morfológicas mitocondriais em geral são bons marcadores de processos 

celulares, por isso também abre perspectivas para potenciais alvos de estudo. Scorrano et al 

(2002) descreve que durante a deflagração do processo apoptótico, há uma intensa 

reestruturação das cristas mitocondriais, quando fragmentadas, por exemplo, apontam para uma 

baixa eficiência bioenergética e excesso de nutrientes no meio, enquanto que a mitocôndrias 

fundidas umas às outras, estão associadas à restrição calórica. Este último fenômeno pode ser 



interpretado como uma maneira de proteção, como uma forma de aumentar as cristas e 

promover maior atividade energética diante do estresse calórico (GOMES et al., 2011).  

O acúmulo de ROS e RNS está associado não só a patologias, mas também com a 

despolarização da membrana mitocondrial e abertura prolongada dos poros de transição de 

permeabilidade mitocondrial (PTPM). A abertura prolongada promove o escape de DNA 

mitocondrial para o citosol, além das espécies reativas. 

Kim et al. (2019), afirmam que o escape e oxidação do mtDNA livre, está intimamente 

relacionado à doenças metabólicas, em virtude do mtDNA circulante, e é reconhecido pelo 

próprio organismo como um padrão molecular associado a danos (DAMP) além de atuar como 

um desencadeador de respostas inflamatórias.  

 

Mitofagia  

 

Mitofagia é o termo utilizado para se referir ao mecanismo de autofagia em 

mitocôndrias. O processo é seletivo e visa a renovação das organelas, onde as mitocôndrias 

mais antigas ou com disfunções, são vesiculadas e direcionadas aos lisossomos para degradação 

(LEMASTERS et al., 2005). 

As mitocôndrias com deformidades têm ainda mais aptidão para produção de ROS e 

liberação de proteínas pró-apoptóticas, desta forma eliminar as organelas danificadas é 

considerada uma ação protetora.  

Diversos estudos sobre alterações metabólicas relacionam os danos mitocondriais, 

referentes ao aumento do estresse oxidativo com as dietas hipercalóricas, que por sua vez,  são 

capazes de induzir doenças como diabetes e aterosclerose por conta de alterações lipoprotéicas 

(SIES et al., 2005). Porém, quando em situação de jejum ou baixa oferta calórica, o cenário 



mitofágico, ou seja, de renovação mitocondrial, é ativado e a fusão das organelas é priorizada 

na tentativa de aumentar a viabilidade celular.  

Trabalhos relacionam o déficit calórico e uma rotina de atividades físicas com o retardo 

do envelhecimento, de doenças crônicas e com o aumento da longevidade. Isso é possível uma 

vez que a restrição calórica favorece o processo autofágico e consequentemente a redução da 

liberação de ROS mitocondrial, o aumento da produção de antioxidantes, de vitamina E e 

coenzima Q-10, elementos que atuam na regulação da expressão do NF-kB, interleucinas e 

quimiocinas peças chaves das vias de sinalização pró inflamatórias. 

Nakahira et al. (2010) e Shimada et al. (2012) desenvolveram experimentos em 

macrófagos de camundongos e em seus trabalhos, foram analisados diferentes mecanismos de 

escape de DNA mitocondrial e suas respectivas respostas imunológicas. Ambos os autores 

demonstram a relação entre a oxidação do mtDNA  presente no citosol e a ativação do 

inflamassoma NLRP3. Anteriormente, Collins et al. (2004) observaram que após adicionar 

DNA mitocondrial à células do sistema imunológico de camundongos, ocorreu secreção do 

fator de necrose tumoral (TNF), levando à hipótese de que o DNA mitocondrial liberado acaba 

por se envolver com os PRRs do sistema imune inato, agindo na resposta inflamatória.  

 

O mtDNA citosólico e a ativação de vias inflamatórias 

 

Segundo Barshad et al. (2018), o fator nuclear NF-κB, é considerado um importante 

sinalizador biológico e é tido como um regulador da imunidade inata. Vários fatores estão 

associados à modulação e expressão da via do NF-κB , inclusive a dinâmica mitocondrial, 

conforme descrito abaixo.  

O complexo do NF-κB encontra-se em estado inativo no citoplasma e a ativação  

acontece quando há translocação para o núcleo, onde por sua vez se liga à sequência DNA 



específicas de alguns genes alvo e dependendo do tipo de célula ou estágio de desenvolvimento, 

sua expressão pode atuar de maneira protetora ou pró-inflamatória (Qin et al., 2007). 

Dos diversos e complexos desencadeadores da ativação, um é de especial interesse 

para o presente estudo, a interação das subunidades do NF-κB com o mtDNA citosólico, pois 

há indícios de que a ativação do fator leve a liberação do citocromo C por parte das 

mitocôndrias, levando ao desencadeamento de uma cascata de ativação das caspases e morte 

celular. 

Outro ponto importante entre o DNA mitocondrial livre e as vias de sinalização 

inflamatórias, é a relação estabelecida entre o mtDNA e a ativação dos complexos dos 

Inflamassomas.  

Inflamassomas são complexos multiproteicos com mais de 700 kDa e são responsáveis 

por ativar as caspases 1 e 5. Até então foram identificados os inflamassomas NLRP1, NLRP2  

e NLRP3. Estes sistemas consistem de três unidades, um sensor, um adaptador e um efetor, 

porém quando expresso desencadeia a ativação da caspase 1 e leva à secreção das citocinas pró-

inflamatórias IL-1β e IL-18.  

Em resumo, há duas etapas para que o inflamassoma NLRP3 seja ativado, a preparação, 

que envolve os receptores do tipo Toll-like (TLRs) e a ativação propriamente dita, resultado da 

presença de agentes patogênicos ou DAMPs que levam a ativação da Caspase-1 e translocação 

do NF-κB para o núcleo, que por sua vez leva à síntese de citocinas, e consequentemente ao 

aumento da expressão de NLRP3, cenário característico de um processo inflamatório.  

O DNA mitocondrial quando em meio citosólico atua como um DAMP, e portanto 

funciona como um potencial participante no processo de ativação do inflamassoma.  

De acordo com estudos prévios, é possível considerar dietas hipercalóricas e as 

consequentes disfunções mitocondriais, como mediadores de processos inflamatórios e a 

possível instalação de doenças crônicas.  



Zhong et al. (2016) mostrou que a ativação tanto de NF-κB como do inflamassoma de 

NLRP3 podem ser minimizadas pela remoção de mitocôndrias danificadas ou que se 

desacoplam menos, desta forma o processo mitofágico pode ser visto como um mecanismo 

protetor da ativação das vias inflamatórias.  

 

1.1. JUSTIFICATIVA  

 

Evidências crescentes têm mostrado que a desregulação das vias inflamatórias pode 

resultar em muitos sintomas de doenças crônicas.  

O estudo das bases moleculares e marcadores inflamatórios no contexto de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação possibilita o desenvolvimento e revalidação de novas abordagens 

terapêuticas utilizando novos e já conhecidos compostos sintéticos e naturais.  

A realização da prospecção guiada via screening busca o descobrimento de novos alvos 

moleculares, o estudo do comportamento imunometabólico de macrófagos durante a autofagia 

e colabora para a busca de tratamentos para doenças relevantes, negligenciadas ou crônico-

degenerativas. Portanto, esse cenário de incertezas e de grandes desafios justificam a proposta 

deste trabalho, principalmente pela contribuição à saúde pública e ao conhecimento científico. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Padronizar um modelo celular para screening de peptídeos com atividade anti-inflamatória em 

macrófago THP-1, tendo como finalidade a descoberta de possíveis novos alvos moleculares, 

validação dos hits observados através  da liberação de DNA mitocondrial e da ativação de vias 

inflamatórias, assim como como estudar o comportamento anti-inflamatório de macrófagos 

durante a autofagia.  

 



1.2.2. Objetivos Específicos 

 

Padronizar a diferenciação de macrófagos a partir de monócitos da linhagem celular 

THP-1; 

Analisar o comportamento imunometabólico de macrófagos na manutenção da 

homeostase dos tecidos e no curso da inflamação mediante estresse metabólico. 

Avaliar o efeito dos peptídeos D3, L3 e C-terminal sobre os macrófagos derivados de 

monócitos THP-1; 

Analisar a expressão da citocina pró-inflamatória TNFα sob condições nutricionais 

distintas; 

Observar e analisar a morfologia mitocondrial frente aos tratamentos;  

Investigar a modulação de liberação de DNA mitocondrial  sob a ação dos tratamentos 

e autofagia induzida;  

Analisar a expressão do inflamassoma NLRP3 diante dos tratamentos com os peptídeos 

D3,L3 e cAmbly;  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O desenho de estudo para descoberta de possíveis novos alvos moleculares e ou a 

revalidação de alvos já conhecidos, é dado a partir da fase pré-clínica, onde as potenciais 

biomoléculas são listadas e selecionadas para estudo (Lombardino & Lowe, 2004).  

Os peptídeos para realização do presente trabalho, foram elencados com base em 

estudos prévios do grupo de pesquisa , os quais descrevem capacidade citoprotetora  diante da 

privação de soro fetal bovino em tratamentos utilizando LOSAC e atividade antitumoral via 

indução de apoptose e inibição do proteassoma. em tratamentos utilizando o peptídeo cAmbly. 



Para cumprir o objetivo de rastrear a capacidade dos peptídeos em reduzir a abertura 

dos PTPM , foram elencadas três drogas  capazes de modular a morfologia mitocondrial. Os 

promotores de fusão mitocondrial, Ciclosporina A (CsA) 10μM/μl, o Promotor de fusão 

mitocondrial - 1 (M1) e o Inibidor de Divisão Mitocondrial 1 (MIDIVI-1) 1μM/μl  para então 

proceder a tanto sua avaliação como controles promissores como a comparação com os 

peptídeos do modelo.  

Inicialmente, a padronização do modelo celular para o screening foi definida através do 

perfil de translocação do fator de transcrição NF-Kb utilizando a ferramenta de High-Content 

Screening (HCS), em condições de privação de soro fetal bovino (1 % de SFB). Essa 

metodologia nos permitiu o delineamento de forma semi-automatizada e customizada de todas 

as padronizações e experimentos  

O perfil de expressão de citocinas e quimiocinas, foi estruturado na sequência, o qual 

irá concomitantemente auxiliou no direcionamento do processo de validação do modelo bem 

como da atividade biológica dos peptídeos em D3, L3 e cAmbly. 

Visto resultados potenciais inicialmente, a observação da morfologia mitocondrial em 

microscopia Confocal foi a fase subsequente, com o objetivo de perceber, registrar quantificar 

e comparar tais alterações morfológicas.  

A etapa seguinte, a primeira etapa de validação da padronização, é caracterizada pela 

detecção via PCR em tempo real de possíveis fragmentos de DNA  mitocondrial nas culturas 

celulares tratadas com os peptídeos e sob condição de  mitofagia induzida. 

A segunda etapa de validação, está na ativação da via do inflamassoma NLRP3. Os 

resultados foram relacionados, comparados e interpretados com os resultados anteriores assim 

como, com estudos prévios referentes aos eventos bioquímicos e celulares envolvidos no 

processo inflamatório, com o intuito de integrar dados e informações e mapear a interação entre 

os diversos fenômenos biológicos. 



 

2.1 Cultura celular de monócitos THP-1 

 

As células utilizadas para padronizar o modelo anti-inflamatório são procedentes da 

linhagem THP-1, provenientes do Banco de Células do Rio de Janeiro (BCRJ), Rio de Janeiro, 

Brasil.  

O cultivo foi realizado com meio RPMI1640 suplementado com 10% de soro fetal 

bovino (SFB) (Sigma) e renovado a cada três dias, até a cultura atingir densidade de  1x10⁶ 

células por mL, conforme recomendação da The Global Bioresource Center (ATCC). 

As células foram cultivadas em garrafas (Sarstedt T25) e incubadas em estufa a 37°C e 

5% de CO₂.  

 

2.2 Diferenciação em macrófagos 

 

Para diferenciar os monócitos THP-1 em macrófagos, as células são submetidas por 

48h à incubação em meio RPMI1640 suplementado com 25 nM de PMA (phormobol 12-

myristate 13-acetate) (Sigma), em estufa a 37°C e 5% de CO₂. 

 

2.3 Promotores de fusão e inibidores de fissão mitocondrial  

 

Foram elencados promotores de fusão e inibidores de divisão mitocondrial 

amplamente utilizados, para comparar com a atividade dos peptídeos D3, L3 e cAmbly bem 

como para avalia-los como potenciais controles em utilização futura.  

Midivi-1 é um inibidor da atividade de DRP1 durante a indução de apoptose (WU et 

al., 2016), M1 também tem a capacidade de proteger do processo de fissão mitocondrial e ao 



mesmo tempo autores sugerem que seja capaz de promover a elongação das organelas além de 

auxiliar na manutenção de sua conectividade e integridade (WANG et al., 2012). 

CsA, por sua vez é comumente utilizado em transplantes de órgãos por sua atividade 

imunossupressora, além de em situações de estresse oxidativo prevenir do processo apoptótico 

pela capacidade de impedir a perda de potencial da membrana mitocondrial (Chen et al., 2002).  

 

2.4 Estímulo com Lipopolissacarídeo 

 

Davanzo, Castro e Moraes-Vieira (2021) colocam que o estímulo com 

lipopolissacarídeo direciona os macrófagos a um perfil metabólico e inflamatório semelhante, 

ao hipotetizado durante o quadro de obesidade. 

Diante da possível e ainda não elucidada relação entre o ambiente obesogênico e a 

deflagração de alterações imunometabólicas, o presente estudo adotou o tratamento por 30 

minutos com LPS 10ng/ml, como estímulo inflamatório. 

2.5 Ensaio High-Content Screening (HCS) para análise da translocação do fator de 

transcrição NF-κB (p65)  

 

Nos últimos anos, a busca pela descoberta de novos fármacos e alvos moleculares foi 

bastante acentuada, avanços tecnológicos que facilitaram esse processo foi o desenvolvimento 

de ferramentas de microscopia atreladas a análise de imagens com performances inovadoras e 

automatizadas (ESNER; MEYENHOFER; BICKLE, 2017). 

Em resumo, a técnica acontece na sucessão das seguintes etapas: cultura, plaqueamento, 

tratamento e fixação celular, permeabilização, bloqueio, marcação com anticorpos, aquisição e 

por fim análise.  

Hoje a ferramenta de rastreio de alto conteúdo, do inglês High Content Screening (HCS) 

representa uma importante aliada no desenvolvimento de novos fármacos com ampla aceitação 



e aplicações na oncoterapia, tratamento de cardiopatias, doenças neuro degenerativas e 

infecciosas, participa também na identificação de alvos moleculares, triagem de compostos 

primários, atua em ensaios secundários e no melhor entendimento dos mecanismos de ação no 

ramo da toxicologia, in vitro (FRAIETTA; GASPARRI, 2016). 

 A técnica HCS ganhou espaço principalmente por permitir o estudo de sistemas 

biológicos complexos de maneira simultânea, através da quantificação da atividade biológica 

de forma individual, dos organismos propriamente ditos, levando em consideração diferentes 

tratamentos em placas de múltiplos poços.  

Dos desafios da técnica, consistência e reprodutibilidade devem ser levados em 

consideração, efeitos das forças mecânicas, flutuação térmica, mudanças nas taxas de 

proliferação e de tradução gênica podem influenciar nas condições do ensaio e na interpretação 

dos resultados (BUCHSER et al., 2014). 

O estudo e a validação de maneira segura de novos fármacos in vivo, visando a 

modernização destes, depende do desenvolvimento de modelos celulares in vitro por meio da 

padronização de modelos de celulares, dentre eles modelos celulares inflamatórios.  

 Fatores atrelados à cultura celular como condição de crescimento, concentração de soro 

e densidade, aspectos relacionados à placa do ensaio como tipo de placa, material de 

composição, dimensões e substrato bem como os reagentes, buffers, sondas, os compostos de 

referência e os estímulos, interferem na cinética e na qualidade do ensaio e consequentemente 

na implantação e validação do modelo (BUCHSER et al., 2014). Desta forma a padronização 

de modelos mostra-se um fator crucial para o processo de inovação e modernização do 

desenvolvimento de fármacos e alvos moleculares utilizando HCS.  

Para o ensaio deste estudo, primeiramente é necessária a obtenção da densidade 

celular de 1x10⁶ por mL na garrafa de cultivo (Sarstedt T25), para que na sequência sejam 



plaqueadas 1x10⁴ células por poço em 200 μl de meio suplementado e com concentração 

de  10% de Soro Fetal Bovino, em placa de 96 poços  -  Greiner (Microplate advanced). 

Após 24 horas de plaqueamento, as células são submetidas ao processo de diferenciação 

conforme supracitado e posteriormente mantidas por 24 horas em meio livre de tratamentos, 

somente sob meio, temperatura e concentrações de SFB e CO₂ adequados. 

Para obtenção do cenário autofágico desejado, é necessário que alguns poços sejam 

submetidos ao processo de cadenciamento por 2 horas. Para isso, o então meio de cultura sob 

concentração de 10% de SFB é substituído por um meio de cultura de menor concentração de 

soro, neste caso foi adotado 1% como concentração.  

Seguidamente ao cadenciamento, as células devem retornar à condição nutricional 

normal, 10% de soro para que então sejam realizados os tratamentos.  

Para o presente ensaio o tratamento perdurou 30 minutos com LPS 10ng/ml, seguido de 

1 hora de fixação em 100 µL de tampão PHEM (2 nM HEPES, 10 mM EGTA, 2 mM MgCl2, 

60 mM PIPES em pH 6.9) com concentração de 4% de paraformaldeído (PFA) e fixadas 

posteriormente com tampão PHEM com 5% de sacarose e 0,5% Triton-100 durante 5 minutos. 

A placa é lavada 3 vezes com 200 µL tampão PHEM-Glicina (1,875 g de glicina e 250 mL de 

PHEM) e posteriormente lavada uma vez com somente PHEM. 

Para proceder o bloqueio e a incubação, os poços são cobertos por 30 minutos com 

albumina sérica bovina (BSA) e incubados com o anticorpo primário (P38, Cell Signaling, 

código 3033S), adequado para screening de NF-kB. A incubação é feita overnight sob 

temperatura de 4 ºC.  

Após a incubação, as células são preparadas para receber o anticorpo secundário, o 

preparo consiste em 3 lavagens com PHEM e posteriormente a adição do anticorpo secundário 

marcado com Alexa Flour 647 (Cell signaling) a temperatura ambiente por 1 hora. 



A marcação do núcleo para avaliação da translocação, é realizada pela adição do 

marcador fluorescente DAPI (100 µL), diluído em PHEM (300 nM), por 5 minutos, seguido de 

sucessivas lavagens para remoção do excesso. 

Por fim, a localização do fator nuclear NF-kB, é estabelecida com a utilização de uma 

máscara configurada pelo software MetaXpress, possibilitando a visualização da translocação 

do NF-kB do citoplasma em direção ao núcleo. 

A análise para este  estudo mostra a porcentagem de células classificadas como positivas 

para translocação do fator de transcrição, possibilitada pela marcação do núcleo, a técnica mede 

a atividade celular individualmente ou em organismos, a partir da  detecção de marcadores 

fluorescentes dos compostos com microscopia automática (Buchser, Collins et al 2004). 

 

2.6 Análise da morfologia mitocondrial via microscopia Confocal 

 

Para a análise da morfologia foi adotada a técnica de microscopia Confocal, onde são 

possíveis análises em 3D, multi fluorescentes, imagens em time-lapse e diversas maneiras de 

mensuração, mesmo com a amostra intacta.  

Após atingir a confluência ideal ainda em garrafa de cultura, as células são dispostas em 

placas de quatro câmaras com fundo de vidro 35mm, contendo 200 uL de meio RPMI 1640. 

Nessas placas, as células são tratadas por 24 horas com PMA para diferenciação e após esse 

período, são tratadas separadamente por 16 horas com as drogas promotoras de fusão e com os 

peptídeos adotados. Passado o primeiro tratamento, as células são tratadas simultaneamente 

com LPS 10ng/ml e MTG 250nM por 30 minutos, após são lavadas 3 vezes com 100uL de 

solução salina-fosfato (PBS) e recondicionadas ao meio RPMI 1640 de concentração 10% de 

SFB.  



Para observação da rede mitocondrial, o equipamento foi configurado com a objetiva 

de 60x, feixes de lasers com excitação de 532 nm ao longo do eixo z das células e aquisição das 

imagens com intervalos de 15 segundos.  

Os controles adotados para esta etapa foram Macrófagos em condição 10% e 1% de 

SFB, Macrógafos em condição 10 % de SFB tratados com Ciclosprona 10μM/μl, M1 e MDIV-

1 1μM/μl e os tratamentos com os peptídeos C-terminal 50nM , D3 e L3 200nM e sob as duas 

concentrações de SFB adotadas, 10% e 1%. 

 

2.7 Avaliação morfométrica da rede mitocondrial 

 

Para cumprimento desta etapa foi necessário adicionar a ferramenta Mitocondrial 

Network Analysis (MiNA) à plataforma ImageJ. 

Esse método de análise específico para avaliação de redes mitocondriais, utiliza duas 

ferramentas ImageJ Macro, uma para análise de lote e outra para processar uma única imagem 

ou região de interesse. 

O fluxo de processamento das imagens é dividido em três etapas. Pré-processamento, 

aquisição do modelo morfológico e cálculo dos padrões descritivos.  

A etapa de pré-processamento é constituída basicamente de aprimoramento da 

qualidade, onde podem ser aplicadas as máscaras de nitidez e aumento do contraste, através da 

ferramenta CLAHE, que ajusta as intensidades de pixel para equalizar o histograma em toda a 

imagem. 

Para adquirir o modelo morfológico que será analisado, deve-se converter a imagem em 

binário, onde  é atribuído um valor máximo a um pixel de primeiro plano e um valor mínimo 

possível a um  pixel de fundo, de acordo com o método de limiarização padrão da ImageJ, 

referido como IsoData e adaptado de (CALVARD et al., 1978)  



A imagem binária é então submetida ao processo de “esqueletização”, usando um 

wireframe de linhas para delinear feições e remover pixels externos (RASBAND, 2012). 

A partir da máscara de esqueletização o macro MiNA retira o comprimento do ramo e 

o número de ramos em cada recurso esqueletizado e a partir disso é possível extrair os 

parâmetros para calcular os parâmetros que descrevem a morfologia da rede mitocondrial. 

2.8 Detecção de DNA mitocondrial via PCR em Tempo Real  

 

O preparo desta etapa também requer a confluência mínima de 1x10⁶ por 

mL  na  garrafa de cultivo (Sarstedt T25). Após, em placas de cultivo de cultivo de 6 poços, 

60x10⁴ células são dispostas por poço, contendo 2mL de meio RPMI 1640 suplementado com 

10% de SFB.  

Assim como nas demais etapas,  os processos de diferenciação por 48 horas e descanso 

por  24 horas são realizados e na sequência os tratamentos.  

Os tratamentos com os peptídeos D3,L3 200nM e cAmbly 50nM tiveram duração de 

16 horas e foram comparados com os grupos controles, Macrófagos em condição 10% e 1% de 

SFB e Macrógafos em condição 10 % de SFB tratados com CsA 10μM/μl, M1 e MDIV 1μM/μl. 

Os meios de cultura de cada poço podem ser recolhidos separadamente  em microtubos 

e  mantidos a -80 ºC ou  utilizados para proceder a técnica de PCR em seguida.  

Para prosseguimento da técnica de PCR em tempo real foi utilizado o equipamento 

QuantStudio™ 3D Digital PCR System e 6µL como volume total de amostra e SYBR™ Green 

como reagente marcador de  fluorescência. 

Os genes de interesse foram ND1, ND5 e Actina β (ACTB) adotado como gene 

normalizador da reação. 

Para otimizar e organizar, os experimentos foram separados em dois 

momentos.Primeiramente foram comparadas as amostras  tratadas com os peptídeos L3, D3 e 



com os promotores de fusão CsA e M1. Posteriormente foram manipuladas as amostras tratadas 

com o inibidor MIDIVI e com o peptídeo C-terminal.  

 

2.9 Quantificação de citocinas via imunoensaio por tecnologia Multiplex  

 

A vantagem do uso da tecnologia multiplex é a possibilidade da quantificação de 

citocinas envolvidas no processo inflamatório, em um pequeno volume de amostra em um único 

recipiente. 

Para este estudo, foi utilizado o kit multiplex (Merk), onde os sobrenadantes das 

células são submetidos a duas concentrações de meio diferentes, 1% e 10% de Soro Fetal 

Bovino e tratados com LPS para quantificação da citocina e pró-inflamatória TNFα. 

 

2.10 Ensaio High-Content Screening (HCS) para análise da ativação da via do 

Inflamassoma NLRP3 

 

Da mesma forma que o ensaio anterior, previamente é necessário a obtenção de 

densidade celular  mínima de 1x10⁶ por mL na garrafa de cultivo, para que então as células 

sejam dispostas em placa de 96 poços.  

Na placa própria para o ensaio -  Greiner (Microplate advanced), são depositadas igual 

confluência celular por poço, contendo  200 μl de meio RPMI 1640, suplementado e com 

concentração de 10% de Soro Fetal Bovino.  

Da mesma forma, são direcionadas  à etapa de diferenciação com 25 nM de PMA 

(Sigma) durante  48 horas em estufa a 37°C e 5% de CO₂ e posteriormente são mantidas 24 

horas na ausência de tratamentos.  

O período de cadenciamento também é de 2 horas, e após o mesmo as células retornam 

à condição nutricional normal, 10% de soro para que então sejam realizados os tratamentos.  



Para este ensaio o tratamento com peptídeos perdurou por 16 horas, seguido de 1 hora 

de fixação em 100 µL de tampão PHEM (2 nM HEPES, 10 mM EGTA, 2 mM MgCl2, 60 mM 

PIPES em pH 6.9) com concentração de 4% de paraformaldeído (PFA) e fixadas posteriormente 

com tampão PHEM com 5% de sacarose e 0,5%  Triton-100 durante 5 minutos. A placa é lavada 

3 vezes com 200 µL tampão PHEM-Glicina (1,875 g de glicina e 250 mL de PHEM) e 

posteriormente lavada uma vez com somente PHEM. 

Para proceder o bloqueio e a incubação, os poços são cobertos por 30 minutos com BSA 

e incubados com o anticorpo primário (CÓDIGO). A incubação é feita overnight sob agitação 

e temperatura de 4 ºC.  

Após a incubação, as células são preparadas para receber o anticorpo secundário, o 

preparo consiste em 3 lavagens com PHEM e posteriormente a adição do anticorpo secundário 

marcado com Alexa Fluor 647 (Cell signaling) sob agitação e temperatura ambiente por 1 hora. 

A marcação do núcleo para avaliação da translocação, é realizada pela adição do 

marcador fluorescente DAPI (100 µL), diluído em PHEM (300 nM), por 5 minutos, seguido de 

sucessivas lavagens para remoção do excesso. 

Por fim, a expressão do inflamassoma NLRP3 , é estabelecida com a  utilização de uma 

máscara configurada pelo software MetaXpress. 

 

2.11 Análise estatística 

 

Todos os experimentos foram realizados em triplicata e repetidos três vezes e 

independentes, sendo assim, os dados estão apresentados como médias ± erro padrão da média 

(EPM). A comparação estatística entre os grupos de tratamento e controle foi realizada pelo 

teste t de Student. Comparações entre grupos de tratamentos foram realizadas por análise de 

variância (ANOVA). Os testes estatísticos foram performados utilizando o Prism 6.01 



(GraphPad Sooftware, CA, EUA) e as diferenças foram consideradas estatisticamente 

significativas para p<0,05. 

 

3. RESULTADOS  

 

O gráfico que representa os resultados da análise de translocação de NF-kB (Fig.1) 

mostra que há redução de macrófagos positivos para a expressão do fator de transcrição durante 

a privação de soro e estímulo com LPS 1µg/mL, caracterizando autofagia. 

 

 
Figura 1. Translocação de NF-kB em resposta ao LPS é reduzida durante privação de 

soro. Células THP-1 diferenciadas em macrófagos foram sedimentadas em placas de 96 

poços  (1.6 x 104 / poço), e a translocação de NF-kB foi avaliada por Imunofluorescência via 

HCS em diferentes condições experimentais: Soro fetal bovino 1% ou 10% e na presença ou 

ausência de LPS 1 ug / mL. *** p < 0.001 vs. 1% SFB. # p <  0.01  controle 1% SFB. ## p < 

0.001 vs. Controle 10% SFB.  

 

Em relação à quantificação de citocinas pró-inflamatórias (Fig.2) é possível perceber 

diminuição dos valores nos controles negativo e positivo sob condição de privação de SFB. 

Conforme esperado, no último há certo aumento da resposta frente a presença de LPS 1 ug / 

mL.  



 

Figura 2. Quantificação da citocina TNFα em resposta ao LPS é reduzida durante 

privação de soro. Células THP-1 diferenciadas em macrofagos foram sedimentadas em placas 

de 96 poços  (1.6 x 104 / poço), e a quantificação de TNFα foi realizada via imunoensaio por 

tecnologia Multiplex  em diferentes condições experimentais: Soro fetal bovino 1% ou 10% e 

na presença ou ausência de LPS 1 ug / mL.  

 

Conforme o mosaico de imagens (Fig.3), a rede mitocondrial dos grupos controles 

marcados por fluorescência com MTG 250nM, indicam maior fragmentação sob condição de 

10% de SFB, em detrimento da manutenção da rede em condição de 1% de SFB. O padrão é 

mantido mesmo quando há estímulo inflamatório com LPS 10ng/ml. 

As drogas utilizadas para comparação atuaram como esperado e promoveram fusão e 

ou inibiram a fragmentação mitocondrial dos macrófagos em ambas concentrações de Soro fetal 

bovino.  

Em relação aos tratamentos, é possível perceber certa manutenção da estrutura da rede 

mitocondrial nos tratamentos utilizando D3 com e sem restrição calórica. E por fim há destaque 

no aumento da preservação da integridade e interconectividade das redes tratadas com L3 e 

principalmente cAmbly  sob cenário de mitofagia.  

 



 

Figura 3. Análise da morfologia mitocondrial em diferentes condições via microscopia 

Confocal. Células THP-1 diferenciadas em macrófagos foram sedimentadas em placas  de 

quatro câmaras com fundo de vidro 35mm (2 x 10⁴ / poço), e a análise da rede mitocondrial foi 

realizada por Microscopia de fluorescência no Confocal em diferentes condições 

experimentais: Soro fetal bovino 1% ou 10% , na presença ou ausência de LPS 1 ng / mL e 

diferentes tratamentos.Fig.A Morfologia mitocondrial em condição de 10% de SFB Fig.B 

Morfologia mitocondrial em condição de 10% de SFB com LPS 10ng/ml. Fig.C Morfologia 

mitocondrial em condição de 10% SFB com M1 1µM/µl  Fig.D Morfologia mitocondrial em 

condição de 10% SFB com CsA 10µM/µl Fig.E Morfologia mitocondrial em condição de 10% 

SFB com MIDIVI 1µM/µl  Fig.F Morfologia mitocondrial em condição de 1% de SFB Fig.G 

Morfologia mitocondrial em condição de 1% de SFB com LPS 10ng/ml. Fig.H Morfologia 

mitocondrial em condição de 1% SFB com M1 1µM/µl  Fig.I Morfologia mitocondrial em 

condição de 1% SFB com CsA 10µM/µl Fig.J Morfologia mitocondrial em condição de 1% 

SFB com MIDIVI 1µM/µl Fig.K Morfologia mitocondrial em condição de 10% SFB com D3 

200nM Fig.L Morfologia mitocondrial em condição de 10% SFB com L3 200nM Fig M 

Morfologia mitocondrial em condição 10% SFB com cAmbly 50nM Fig.N Morfologia 

mitocondrial em condição de 1% SFB com D3 200nM Fig.O Morfologia mitocondrial em 

condição de 1% SFB com L3 200nM Fig P Morfologia mitocondrial em condição 1% SFB com 

cAmbly 50nM. 

 

A avaliação morfométrica das redes mitocondriais a partir de máscaras delineadas 

(Fig.4) sobre as imagens obtidas via microscopia confocal de fluorescência de células vivas, 



permite o acesso e discussão sobre os  parâmetros físicos e quantitativos referentes à dinâmica 

das redes mitocondriais.  

Desses valores, o diâmetro de Feret traduz a distância entre as duas tangentes em lados 

opostos da micropartícula, a partir do gráfico (Fig.5), é possível inferir que os maiores valores 

médios pontuam para os tratamentos com CsA em ambas condições de SFB e para L3 sob 

condição de 10% SFB. os valores mais baixos configuram-se diante dos tratamentos com M1 e 

cAmbly sob 10% SFB. Observa-se também aumento deste parâmetro sob o tratamento cAmbly 

sob 1% SFB quando comparado ao mesmo tratamento sob 10% SFB. 

Referente ao parâmetro área das organelas (Fig.6), a maior pontuação foi para as 

mitocôndrias sob condição de autofagia induzida e sob o efeito de CsA, seguido das organelas 

sob o tratamento dos peptídeos L3 e D3 em condição de 10% SFB. 

Para interconectividade (Fig.7), novamente as maiores médias são para CsA 1% SFB 

e M1 10% SFB. As menores correspondem ao controle positivo, ao promotor M1 e ao 

tratamento com cAmbly sob 1% SFB., estes últimos repetem-se para circularidade, seguido de 

L3 e D3 na mesma condição.  

As mitocôndrias que com formato circular perfeito possuem valores para circularidade 

(Fig.8) próximos de 1,0, enquanto as mais alongadas, próximo de zero, característica presente 

nos tratamentos M1 e cAmbly 1% SFB. 

Maiores valores para a variável elongamento mitocondrial (Fig.9) remetem a 

mitocôndrias mais extensas, tal característica está presente no controle positivo, sob os 

tratamentos com MIDIVI, cAmbly e L3. Sob condição de privação de SFB o aumento está 

presente sob o tratamento com cAmblyB.  

 



 

 

Figura 4. Máscaras para análise de imagens e obtenção de parâmetros morfométricos da 

morfologia mitocondrial Micropartículas das imagens de microscopia confocal foram são 

delineadas pelo ajuste e processamento de limiares via plugin MiNA do Software ImageJ Fig.A 

Máscara da morfologia mitocondrial em condição de 10% de SFB Fig.B Máscara da morfologia 

mitocondrial em condição de 10% de SFB com LPS 10ng/ml. Fig.C Máscara da morfologia 

mitocondrial em condição de 10% SFB com M1 1µM/µl  Fig.D Máscara da morfologia 

mitocondrial em condição de 10% SFB com CsA 10µM/µl Fig.E Máscara da dorfologia 

mitocondrial em condição de 10% SFB com MIDIVI 1µM/µl  Fig.F Máscara da morfologia 

mitocondrial em condição de 1% de SFB Fig.G Máscara da morfologia mitocondrial em 

condição de 1% de SFB com LPS 10ng/ml. Fig.H Máscara da morfologia mitocondrial em 

condição de 1% SFB com M1 1µM/µl  Fig.I Máscara da morfologia mitocondrial em condição 

de 1% SFB com CsA 10µM/µl Fig.J Máscara da morfologia mitocondrial em condição de 1% 

SFB com MIDIVI 1µM/µl Fig.K Máscara da morfologia mitocondrial em condição de 10% 

SFB com D3 200nM Fig.L Máscara da morfologia mitocondrial em condição de 10% SFB com 

L3 200nM Fig M Máscara da morfologia mitocondrial em condição 10% SFB com cAmbly 

50nM Fig.N Máscara da morfologia mitocondrial em condição de 1% SFB com D3 200nM 

Fig.O Máscara da morfologia mitocondrial em condição de 1% SFB com L3 200nM Fig P 

Máscara da morfologia mitocondrial em condição 1% SFB com cAmbly 50nM 

 



              

Figura 5. Diâmetro de Feret de mitocôndrias é modulado sob diferentes condições e 

tratamento com peptídeos.Valores referentes à distância entre entre as duas tangentes em 

lados opostos da micropartícula foram extraídos das imagens de microscopia confocal e 

delineadas pelo ajuste e processamento de limiares via plugin MiNA do Software ImageJ  

 

                    
Figura 6 Área mitocondrial é modulada sob diferentes condições e tratamento com 

peptídeos. Valores referentes à área mitocondrial foram extraídos das imagens de microscopia 

confocal e delineadas pelo ajuste e processamento de limiares via plugin MiNA do Software 

ImageJ 

 



 
Figura 7. Interconectividade mitocondrial é modulada sob diferentes condições e 

tratamento com peptídeos. Valores de interconenctividade resultam da razão dos valores 

médios para área pelo perímetro mitocondrial  

 

 
Figura 8. Circularidade mitocondrial é modulada sob diferentes condições e tratamento 

com peptídeos. Valores de circularidade resultam da equação [(4 ∗ 𝜋) ∗
𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒2].  

 



            

Figura 9. Elongamento mitocondrial é modulado sob diferentes condições e tratamento 

com peptídeos. Valores de elongamento  resultam da razão (1/circularidade)  

 

A análise do mtDNA detectado foi realizada em comparação ao controle sob condição 

de 10% de SFB. Em relação ao gráfico correspondente ao gene ND1 (Fig.10), os menores 

valores médios de mtDNA apontam para as células tratadas como promotor de fusão M1, com 

o inibidor de fissão MIDIVI  e com o peptídeo cAmbly sob condição normal de SFB. 

Sob restrição, os menores valores médios de mtDNA detectado foram diante os 

tratamentos com CsA,D3, L3 e cAmbly. 

Para o gene ND5 (Fig.10), os menores valores médios de mtDNA detectado, 

correspondem às células tratadas com M1, CsA e com o peptídeo D3 e  sob condição de 

privação de soro os mesmos promotores mostram redução além das reduções utilizando os  

tratamentos com os três peptídeos.  

Conforme esperado, observa-se aumento da liberação de mtDNA nos controles 

positivos de ambas condições. 

 



                      
Figura 10. Detecção de mtDNA sob estímulo de LPS é reduzida durante privação de soro 

e tratamento com peptídeos. Sobrenadantes das células THP-1 diferenciadas em macrófagos, 

na presença de LPS 1ug / mL, sob diferentes tratamentos e condições de SFB foram recolhidos 

e submetidos à detecção de mtDNA via rtPCR. Análise dos valores médios para detecção de 

mtDNA utilizando dois genes mitocondriais. *  p < 0.05  # p < 0.0001 vs. Controle 10% SFB. 

 

Em relação à expressão do Inflamassoma NLRP3, no grupo de células mantidos sob 

concentração de SFB 10%, observa-se (Fig.11) certa constância nos valores médios e um 

discreto aumento nos dados dos tratamentos com os peptídeos D3,L3 e cAmbly.  

Os resultados  das células sob restrição nutricional induzida observa-se um considerável 

aumento na expressão do Inflamassoma em todos os tratamentos, exceto na presença do 

peptídeo L3, cujo resultado é muito semelhante aos tratamentos do grupo sob 10% SFB.  

 

Figura 11. Expressão do Inflamassoma NLRP3 sob estímulo de LPS E ATP sob diferentes 

tratamentos e condições.Células THP-1 diferenciadas em macrófagos foram sedimentadas em 

placas de 96 poços  (1.6 x 104 / poço), e a expressão de NLRP3 foi avaliada por 

Imunofluorescência via HCS em diferentes condições experimentais: Soro fetal bovino 1% ou 

10% e na presença ou ausência de LPS 1 ug / mL.  



 

4. DISCUSSÃO  

 

De acordo com a versão preliminar do Vigitel 2019, relatório que objetiva monitorar a 

prevalência de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) e seus fatores de risco, a 

frequência de adultos obesos nas 27 cidades, foi de 20,3%, sendo semelhante entre homens e 

mulheres (SAÚDE,2019). 

 A reverberação do impacto da obesidade na instalação de doenças crônicas tem 

estado em latência e com isso, duas frentes de estudo até pouco tempo avulsas, imunologia e os 

estudos do metabolismo, têm se mostrado uma nova e promissora fronteira do conhecimento. 

Diante disso, as atividades mitocondriais que vão além da geração de energia 

metabólica, manutenção da homeostase do cálcio e redox, e que perpassam pelos eventos do 

metabolismo celular e do processo apoptótico, vêm sendo alvos de estudo na atualidade, um 

exemplo, são os encadeamentos relacionados ao imunometabolismo. 

Da mesma forma, a versatilidade imunológica dos macrófagos tem potencializado o 

interesse em desvendar estratégias terapêuticas, a descoberta de novos alvos biológicos, 

biomarcadores e incentivado o desenvolvimento de novos fármacos, na tentativa de 

compreender e conter as doenças inflamatórias relacionadas ao metabolismo. 

O presente trabalho teve como objetivo geral de padronizar e validar um modelo para 

screening de moléculas de interesse farmacológico baseado no consenso bibliográfico da 

relação imunometabólica estabelecida entre o canal aniônico voltagem-dependente 

mitocondrial, escape de mtDNA e espécies reativas, fluxo de Cálcio, desregulação metabólica, 

modulação do comportamento de macrófagos com a montagem e sinalização de vias 

inflamatórias.  

Sumarizando os objetivos e interpretando os resultados deste trabalho, é possível inferir 

que o modelo estabelecido é responsivo para o screening de moléculas de interesse 



farmacológico durante a autofagia ou condições inflamatórias e de grande contribuição para o 

grupo de pesquisa, no sentido de base para estudos futuros. 

Diante dos resultados de avaliação da translocação de NF-κB da fase de padronização 

do modelo, confirma-se que o mecanismo de autofagia foi instalado, frente a menor 

porcentagem de células positivas para translocação do fator quando acondicionadas em meio 

com menor concentração de SFB.  

Os menores valores médios da expressão de TNFα traduzem uma menor resposta 

inflamatória das células cadenciadas por duas horas em meio com 1% de SFB, mesmo sob 

estímulo de LPS, o que direciona a interpretação para a confirmação da hipótese citoprotetora 

e anti-inflamatória da condição autofágica instalada.  

O rastreio da atividade anti-inflamatória das biomoléculas com potencial perfil de novos 

alvos moleculares e biomarcadores, foi iniciado na fase de análise da morfologia da rede 

mitocondrial via microscopia Confocal em conjunto da avaliação do parâmetros morfométricos. 

Observando as imagens é possível perceber que a escolha da sonda utilizada bem como 

dos métodos de aquisição e processamento das imagens foram satisfatórios diante da nitidez 

das redes, propiciando uma boa fonte de informações morfométricas. 

Comparando visualmente a rede mitocondrial do controle de cada condição  nutricional, 

nota-se perfis diferentes diante das condições e tratamentos adotados. Conforme esperado, 

novamente é possível a a confirmação da instalação do cenário autofágico frente a maior 

manutenção da integridade dos filamentos mitocondriais das células sob restrição calórica, 

enquanto que a rede sob maior oferta de SFB apresenta feixes mais desconexos e espaçados. O 

mesmo se repete nas imagens das redes tratadas com os promotores de fusão M1 e CsA ou com 

o inibidor de fissão MIDIVI, indicando que estes são bons controles positivos, com certo 

destaque para CsA. 



Em relação ao desempenho dos peptídeos com potencial atividade anti-inflamatória, 

salienta-se a atuação dos peptídeos D3 e L3, onde a evidente e surpreendente manutenção da 

integridade da rede, principalmente sob condição de 10% de SFB, é bastante interessante e 

reflexiva no âmbito biológico da origem dos peptídeos, remetendo uma viável conexão dos 

possíveis mecanismos citoprotetores com a complexidade, dinamismo e plasticidade que 

marcam os eventos de metamorfose presente no ciclo de vida dos lepidópteros. Em autofagia, 

a rede também apresenta-se relativamente íntegra na presença destes peptídeos, porém em 

menor intensidade.  

Há notável entusiasmo também diante dos resultados oriundos da análise do 

comportamento da rede mitocondrial sob ação do peptídeo cAmbly, onde a rede aparece mais 

conectada e alongada, enquanto que sob condição normal, as organelas marcadas apresentam-

se extremamente fragmentadas e punctadas.  

Conforme já mencionado, a análise morfométrica transpõe numericamente as 

informações provenientes das imagens de microscopia, na tentativa de mensurar mais 

concretamente os resultados obtidos, mas ainda assim pode não oferecer total acurácia diante 

da variabilidade dos campos analisados, estes nem sempre possuem as mesmas medidas, 

tampouco foco e nitidez idênticos para extrair medidas extremamente fidedignas. 

 Sendo os valores mais altos para o diâmetro de Feret correspondentes aos tratamentos 

com CsA em ambas as condições e L3 10% SFB , remete-se novamente a ideia de que este 

promotor de fusão atua como um bom controle positivo e alimenta a hipótese de que L3 pode 

atuar na modulação da morfologia mitocondrial de modo que as organelas se alongam, teoria 

sustentada também pelos valores para elongamento mitocondrial.  

O fato de os dados referentes à área das organelas apresentarem valores médios mais 

sob o tratamento com os peptídeos L3 e D3 em condição de 10% SFB, sustentam as informações 



das imagens, onde a rede apresenta-se bastante íntegra, uniforme e possivelmente modulada 

pela ação dos peptídeos.  

Os dados de interconectividade, refletem as imagens das redes densas de CsA 1% SFB 

e M1 10% SFB e as redes mais definidas de M1 e cAmbly sob restrição de SFB. 

Os valores médios mais altos para elongamento mitocondrial corresponderem aos 

tratamentos com cAmbly e L3 persistem a ideia de que o último possa de alguma maneira 

modular o este e outros aspectos da rede mitocondrial e corrobora com os dados de estudos 

prévios deste grupo de pesquisa frente ao peptídeo cAmbly, onde os colaboradores discutem 

acerca de uma potencial atividade anti-inflamatória, citoprotetora e acerca de um provável 

mecanismo de interação do peptídeo com as organelas. Essa discussão é apoiada nos relatos de 

partitipação da molécula na inibição da substância P, nos dados que apresentam a interação do 

peptídeo com a proteína mitocondrial TOM70 e com a via MDA5, além de imagens de 

microscopia Confocal do modelo celular SK-MEL-28, nas quais o peptídeo aparece 

nitidamente co-localizado com as organelas.  

Referente aos dados da primeira etapa de validação do modelo, detecção de DNA 

mitocondrial via PCR em Tempo Real, era esperado menor detecção de mtDNA durante os 

tratamentos com os promotores e com o inibidor, principalmente nas células onde a autofagia 

foi induzida, da mesma forma que era esperado menor detecção do material nas células tratadas 

com os peptíteos e sob autofagia, na tentativa de verificar uma conjunta atividade citoprotetora.  

Frente aos resultados, é possível afirmar novamente que a técnica e o modelo são 

satisfatórios para induzir e validar o cenário autofágico. Da mesma forma, os primers 

escolhidos, com destaque para o correspondente ao gene ND1 em detrimento da maior 

relevância dos resultados estatísticos, se mostraram estáveis para realização desta etapa. Os 

controles positivos, também atuaram satisfatoriamente, com destaque para os promotores de 

fusão M1 e CsA diante dos menores valores médios de mtDNA detectado.  



Em relação à performance dos peptídeos, as três biomoléculas responderam bem a 

tentativa de conter o escape de mtDNA para o meio extracelular em comparação aos controles, 

mais notavelmente o peptídeo L3, conforme os resultados para o gene ND1 sob condição 

autofágica.  

Sobre a segunda etapa de validação do modelo, a relativa constância dos valores somado 

ao aumento dos valores para alguns tratamentos referentes à expressão do Inflamassoma 

NLRP3, não era esperada de acordo com as descobertas até então, porém condiz com o que 

Bordon (2018) coloca, que o dano mitocondrial na ausência de priming, não ativa o NLRP3, 

porém ainda não há elucidação suficiente de como essas etapas estão conectadas visto a 

complexidade e categorização dos processos envolvidos na montagem e ativação das 

subunidades do Inflamassoma.  

Em relação ao comportamento das biomoléculas para esta etapa, preliminarmente o 

peptídeo L3 apresentou os resultados mais baixos sob restrição nutricional induzida, o que 

instiga mais estudos e testes com este peptídeo,visto também os resultados anteriores.  

Contudo, resultados um tanto fora da expectativa para este ensaio, não invalidam, 

colocam o modelo ou a hipótese a prova, pelo contrário permitem ponderamento quanto às 

técnicas e metodologias utilizadas e oportunizam discussão quanto a inclusão de novas etapas 

ao experimento, na busca de mais pontos para serem interligados.  

Inserir técnicas de imunofenotipagem para avaliação da expressão de proteínas de 

membrana relacionadas à caracterização e também proteínas descritas como marcadores de 

ativação bem como analisar a expressão de NLRP3 em diferentes tempos de tratamento, são 

alternativas que auxiliariam na melhor compreensão deste fenômeno. 

 

5. CONCLUSÃO 

 



No presente trabalho, demonstramos preliminarmente que há uma relação 

imunometabólica estabelecida entre a dinâmica mitocondrial, a atividade de macrófagos e a 

performance dos peptídeos D3, L3 e cAmbly de âmbito anti-inflamatório. Diante disso, 

concluímos que temos um modelo celular responsivo para o screening de moléculas de interesse 

farmacológico durante a autofagia ou condições inflamatórias. 

Concluímos também que as descobertas provenientes deste estudo aprimoram a 

compreensão da atuação dos peptídeos estudados por parte deste grupo de pesquisa, além de 

contribuírem para a consolidação e expansão do uso do modelo em outros tipos celulares 

relacionados às doenças inflamatórias. 
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