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Expressão gênica induzida pela jararagina-C, uma proteína tipo desintegrina 

isolada do veneno de Bothrops jararaca. 

 

1. RESUMO 

 

A jararagina-C possui a característica de se ligar à integrinas α2β1 presentes 

na superfície de plaquetas e provavelmente esta ligação também ocorra nestas 

integrinas que se encontram na superfície de células endoteliais. Com intuito de 

contribuir com a literatura, neste trabalho queremos testar “in vitro” a ação da Jar-C 

sobre as células endoteliais de cordão umbilical humano (HUVECs). Vamos avaliar 

se o estimulo com a Jar-C é capaz de induzir um aumento na expressão gênica de 

alguns mediadores como Citocinas (IL-6 e IL-8), Quimiocinas (CXCL-6), Moléculas 

de adesão (E-Selectina, VCAM-1, ICAM-1), Angiopoetina-2 (Fator que aumenta a 

formação de novos vasos dependente de VEGF), CD-69 (marcador de linfócitos 

ativados) e MMP-10 (metaloproteinase de matriz). E também inibir a adesão celular. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Disintegrinas são peptídeos isolados do veneno de várias espécies de 

serpentes que possuem a característica de se ligarem às diferentes integrinas 

presentes na membrana celular, via uma sequência específica de 3 aminoácidos. 

Esta ligação interfere com processos celulares nos quais as integrinas estão 

envolvidas, como adesão célula-célula e célula-matriz, diferenciação e migração 

celular e apoptose. A jararagina-C é uma toxina tipo-disintegrina contendo o 

tripeptídeo ECD (Ác. Glutâmico-Cisteína-Ac. Aspártico) em seu sítio de ligação com 

as integrinas. Por esta razão, as células endoteliais representam um alvo potencial 

para a interação das integrinas com disintegrinas.  

3. OBJETIVOS 

 

Compreender a ação biológica da Jararagina-C, avaliando sua capacidade de 

induzir a expressão de genes relacionados a importantes processos fisiológicos.  
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4. METODOLOGIA 

 

Efeito da Jararagina-C sobre a transcrição gênica após estímulo de células 

endoteliais: As células endoteliais foram cultivadas em garrafas de 25cm² até 

atingirem aproximadamente 100% de confluência. Após isso meio de cultura 

incompleto (sem fatores de crescimento) foi adicionado e as células foram 

estimuladas com 200nM de Jararagina-C por diferentes períodos. Após estimulo 

com Jar-C extraímos e transcrevemos para cDNA o RNA total das HUVECs, então 

seguimos para a reação de PCR em Tempo Real. 

Inibição da adesão das células HUVEC em diferentes substratos, induzida pela 

jararagina-C: Suspensões de HUVEC serão incubadas com o Jar-C e semeadas em 

placas de poços revestidos com colágeno I, IV e fibronectina por um período de 1 

hora. As HUVECs serão lavadas pós-semeadura e as células aderentes serão 

quantificadas através do método do MTT.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Avaliamos o efeito da jar-C sobre a transcrição gênica, o RNA mensageiro foi 

quantificado e a expressão dos seguintes genes foi analisada: Citocinas (IL-6 e IL-8).  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Expressão gênica de IL-6 em HUVECS tratadas por 3, 6 e 24 horas. O gráfico representa a expressão 

relativa do gene que codifica a citocina IL-6 em células tratadas com PBS (foldchange da expressão gênica =1) 

ou 200nM de Jararagina-C O-Phe, calculado pelo método do ΔΔ Ct. O símbolo * representa a diferença 

significativa p< 0,05 e ** p<0,001 em relação às amostras tratadas com PBS, o método de analise utilizado foi 

2way ANOVA seguido de pós teste Bonferroni. 
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FIGURA 2: Expressão gênica de IL-8 em HUVECS tratadas por 3, 6 e 24 horas. O gráfico representa a 

expressão relativa do gene que codifica a quimiocina IL-8 em células tratadas com PBS (foldchange da 

expressão gênica =1) ou 200nM de Jararagina-C O-Phe, calculado pelo método do ΔΔ Ct. O símbolo * 

representa a diferença significativa p< 0,05 e ** p<0,001 em relação às amostras tratadas com PBS, o método de 

analise utilizado foi 2way ANOVA seguido de pós teste Bonferroni. 

 

Verificamos que a expressão da IL-6, comparada ao PBS houve um aumento 

aproximadamente três vezes maior na expressão desta nas primeiras 3 horas, 

porém em 6 horas esta expressão sofreu uma diminuição significativa. Já a IL-8, no 

tempo de 3 e 24 horas houve uma supressão da expressão desta quimiocina 

enquanto que no tempo de 6 horas a expressão foi duas vezes maior se comparada 

as que foram tratadas com PBS. 
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