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RESUMO 

BOLDRINI-FRANÇA, J. Expressão e caracterização de uma protease de interesse 
biotecnológico clonada da glândula de peçonha de Crotalus durissus collilineatus. 2012. 
144f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto - 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013.   

As serinoproteases de peçonha de serpentes (SVSPs) agem sobre pontos específicos do 
sistema circulatório, sendo consideradas promissoras para o tratamento de uma diversidade de 
desordens hemostáticas. No presente estudo, é descrita a expressão de uma serinoprotease de 
Crotalus durissus collilineatus (Collineina-1) em Pichia pastoris, bem como a purificação 
dessa toxina a partir da peçonha de C. d. collilineatus e a caracterização estrutural e 
enzimática da Collineina-1 nas formas nativa e recombinante. O cDNA que codifica a 
serinoprotease foi amplificado a partir da biblioteca de cDNA da glândula de peçonha de C. d. 
collilineatus e ligado ao vetor pPICZαA. A linhagem KM71H de P. pastoris foi transformada 
com o plasmídeo recombinante e as colônias foram selecionadas por resistência à zeocina. A 
expressão heteróloga foi realizada em meio mínimo suplementado com metanol, resultando 
em um rendimento de 56 mg de proteína por litro de cultura. A proteína recombinante foi 
purificada por um protocolo baseado em técnicas cromatográficas de troca iônica e fase 
reversa. A purificação da serinoprotease a partir da peçonha de C. d. collilineatus foi realizada 
pela combinação de técnicas de cromatografia de exclusão molecular, troca iônica e fase 
reversa, e resultou no isolamento de duas isoformas, denominadas Collineina-1 e 2. Quando 
analisada por espectrometria de massas, a Collineina-1 recombinante apresentou massa molar 
de 28.868 Da, enquanto as enzimas Collineina-1 e 2 apresentaram massas de 29.475 Da e 
29.388 Da, respectivamente. A partir do alinhamento das sequências parciais das 
serinoproteases, foi possível determinar 100% de identidade dos aminoácidos para a 
Collineina-1 nativa e recombinante. O alinhamento múltiplo da sequência deduzida de 
aminoácidos da Collineina-1 indica uma semelhança estrutural dessa proteína com outras 
serinoproteases de peçonha de serpente. As enzimas nativa e recombinante mostraram efeitos 
similares sobre fibrinogênio bovino por clivarem preferencialmente a cadeia Aα do 
fibrinogênio, liberando o fibrinopeptídeo A. Ambas as enzimas induziram a coagulação do 
plasma bovino de forma dose-dependente, sendo que a Collineina-1 recombinante apresentou 
maior potencial coagulante, com uma dose mínima coagulante (DMC) de 0,08 µg/µL contra 
0,225 µg/µL para a proteína nativa. As serinoproteases foram capazes de hidrolisar os 
substratos cromogênicos S-2222, S-2238 e S2302, embora ambas as enzimas tenham 
demonstrado maior atividade sobre o substrato S-2302. A atividade esterásica sobre o TAME 
foi avaliada em diferentes condições de temperatura e na presença de íons divalentes. As duas 
enzimas demonstraram alta termoestabilidade e tiveram a atividade inibida na presença dos 
íons Zn2+ e Cu2+. A cinética enzimática de ambas as serinoproteases seguiram o modelo de 
Michaelis-Menten. A Collineina-1 nativa apresentou um valor de Km de 1,43 mM, contra 
1,682 mM para a proteína recombinante, indicando que a proteína nativa apresenta maior 
afinidade pelo substrato TAME. No entanto, as enzimas apresentaram valores similares de 
Kcat/Km (250,69 mM.min-1 para a Collineina-1 e 248,03 mM.min-1 para a rCollineina-1), 
sugerindo que as serinoproteases não diferem significativamente na eficiência em hidrolisar o 
substrato. Estes resultados demonstraram a adequação do sistema de escolha na produção 
heteróloga da Collineina-1, já que a proteína recombinante foi expressa com integridade 
funcional sobre os parâmetros avaliados. 
 

Palavras-chave: Peçonha de serpentes, Crotalus durissus, serinoproteases, hemostasia, 
expressão heteróloga.  
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ABSTRACT 

BOLDRINI-FRANÇA, J. Expression of a protease of biotechnological interest cloned 
from C. d. collilineatus venom gland. 2012. 144f. Thesis (Doctoral). Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013.   

Snake venom serine proteases (SVSPs) act on specific points of the circulatory system and are 
promising for the treatment of a variety of hemostatic disorders. In the present study, we 
describe the expression of a serine protease from Crotalus durissus collilineatus (Collineina-
1) in Pichia pastoris, the purification of the native toxin from C. d. collilineatus venom and 
the structural and enzymatic characterization of Collineina-1 in native and recombinant forms. 
The cDNA encoding the serine protease was amplified from cDNA library of C. d. 

collilineatus venom gland and cloned into pPICZαA vector. KM71H P. pastoris strain was 
transformed with the recombinant plasmid and colonies were selected by zeocin resistance. 
Heterologous expression was carried out in minimal medium supplemented with methanol, 
resulting in a yield of 56 mg of protein per liter of culture. The recombinant protein was 
purified by ion exchange and reverse phase chromatography. Purification of the native serine 
protease was accomplished by combining techniques of molecular exclusion, ion exchange 
and reversed phase, and resulted in the isolation of two isoforms, named Collineina-1 and 2. 
When analyzed by mass spectrometry, the recombinant Collineina-1 showed a molar mass of 
28,868 Da, while Collineina-1 and 2 presented masses of 29,475 and 29,388 Da, respectively. 
The alignment of partial sequences of the enzymes resulted in 100% of amino acid identity 
between native and recombinant Collineina-1. The multiple alignment of deduced amino acid 
sequence of Collineina-1 indicates structural similarity with other snake venom serine 
proteases. The native and recombinant forms of the enzyme showed similar effects on bovine 
fibrinogen by cleaving preferentially Aα chain, releasing fibrinopeptide A. Both enzymes 
induced coagulation of bovine plasma in a dose-dependent way, though recombinant 
Collineina-1 presented a higher coagulant potential, with a minimum coagulant dose (MCD) 
of 0.08 mg/uL against 0.225 mg/uL for the native form. The serine proteases hydrolyzed S-
2222, S-2238 and S2302 chromogenic substrates, although both enzymes demonstrated 
increased activity upon S-2302. The esterase activity on TAME was evaluated at different 
temperatures and in the presence of divalent ions. Both enzymes showed high thermostability 
and their activity were inhibited in the presence of Zn2+ and Cu2+. The enzyme kinetics of 
both serine proteases followed Michaelis-Menten model. The native Collineina-1 showed a 
Km value of 1.43 mM, against 1.682 mM for the recombinant form, indicating that the native 
protein has a higher affinity for TAME substrate. However, enzymes had similar values for 
Kcat/Km (250.69 mM.min-1 for Collineina-1 and 248.03 mM.min-1 for rCollineina-1), 
suggesting that the serine proteases did not differ significantly in the efficiency to hydrolyze 
the substrate. These results demonstrated the adequacy of the system of choice in producing 
the snake venom serine protease, since the recombinant protein was expressed with functional 
integrity on the evaluated parameters. 

Keywords: Snake venoms, Crotalus durissus, serine protease, hemostasis, heterologous 
expression. 
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IMAC: cromatografia de afinidade a metais imobilizados (Immobilized-Metal Affinity 

Chromatography) 

Kex2: kexina 2 

LAO: L- aminoácido oxidase  

LB: meio de cultura Luria-Bertani 

LIT: íon trap linear (Linear ion trap) 

MALDI: ionização e dessorção a laser assistida por matriz (matrix-assisted laser 

desorption/ionization) 

TOF: tempo de voo (time of flight) 

MM: meio mínimo não tamponado (minimal medium) 

MS: espectrometria de massas (mass spectrometry) 

NauAc: N-acetilneuramínico 
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NCBI: National Center for Biotechnology Information 

ORF: Fase aberta de leitura (open reading frame) 

PAR: receptores ativados por proteinase (proteinase activated receptors) 

PCR: Reação em cadeia da polimerase (polymerase chain reaction) 

PITC: fenilisotiocianato 

PLA2: fosfolipases A2 

PMSF: fluoreto de fenilmetilsulfonil 

PpPDI: isomerase de pontes dissulfeto de P. pastoris 

PTH: feniltioidantoina 

RP: cromatografia de fase reversa (reverse phase) 

SD: desvio padrão (standard deviation) 

SDS-PAGE: gel eletroforético de poliacrilamida em dodecil sulfato de sódio (sodium 

dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis) 

SVMP: metaloprotease de peçonha de serpente (snake venom metalloproteinase) 

SVSP: serinoprotease de peçonhas de serpente (snake venom serine proteinase) 

SVTLEs: enzimas semelhantes à trombina de peçonhas de serpente (snake venoms 

trombina-simile enzymes)  

TAME: N-α-tosil-L-arginina metil éster 

TCA: ácido tricloroacético 

TPA: plasminogênio tecidual 

Tris: tris(hidroximetil)aminometano 

UK: uroquinase 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Acidentes ofídicos e soroterapia  

 Os acidentes ofídicos representam um problema de saúde pública mundial, em 

especial para os países tropicais e subtropicais situados na África, Ásia, Oceania e Américas 

(WHO, 2007; WILLIAMS et al., 2010; WARRELL, 2010; GUTIÉRREZ et al, 2010). As 

serpentes peçonhentas de importância médica são amplamente distribuídas por estes 

continentes e pertencem a quatro famílias: Elapidae, Viperidae, Atractaspidinae e Colubridae 

(WARRELL, 2012). De acordo com dados recentes da Organização Mundial da Saúde (WHO 

– World Health Organization), estima-se que ocorram no mundo cerca de 421 mil acidentes 

envolvendo serpentes peçonhentas anualmente, com aproximadamente 20.000 casos fatais. 

No entanto, estes números podem chegar a 2,5 milhões de casos e 85.000 mortes, pois a 

maioria dos envenenamentos ocorre em áreas remotas, dificultando assim o registro do 

número real de acidentes, o que impede a avaliação do verdadeiro impacto dos acidentes 

ofídicos em algumas partes do mundo (GUTIÉRREZ et al, 2010). A estimativa de 

distribuição global de ocorrência, mortalidade e morbidade de acidentes envolvendo serpentes 

peçonhentas é apresentada na figura 1. 

300.000 casos

12.000 com sequelas

4.000 mortes

1 milhão de casos

60.000 com sequelas

>20.000 mortes

1,2 milhão de casos

180.000 com sequelas

>60.000 mortes

5.000 casos

250 mortes

Dados globais por ano:

2.5 milhões de casos

250.000 com sequelas

85.000 mortes

Figura 1. Estimativas regionais da ocorrência de envenenamentos decorrentes de 

acidentes ofídicos no mundo. Adaptado de Gutiérrez e colaboradores (2010). 
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 Em 2009, a WHO incluiu os acidentes causados por serpentes peçonhentas na lista de 

doenças tropicais negligenciadas (http://www.who.int/neglected_diseases/en/). Assim como o 

caso de outras doenças negligenciadas, os envenenamentos por serpentes têm recebido pouca 

atenção por parte das autoridades responsáveis. No entanto, esta iniciativa vem despertando o 

interesse de organizações de saúde pública e agências de pesquisa e desenvolvimento, com a 

finalidade de buscar e discutir soluções para esse complexo problema de saúde e gerar 

recursos para o controle dos problemas globais decorrentes desse tipo de envenenamento 

(GUTIÉRREZ et al., 2010). 

  Os esforços coletivos e individuais para a formulação de novas abordagens para a 

redução dos impactos desses acidentes levou a criação da iniciativa global de acidentes 

ofídicos (http://www.snakebiteinitiative.org/) na Conferência de Assuntos Globais em 

Toxinologia Clínica, realizada em Melbourne (Austrália) em 2008. A iniciativa foi 

apresentada pelo Prof. Dr. David Warrell, seu idealizador, no Congresso Mundial da 

Sociedade Internacional de Toxinologia (IST - International Society of Toxinology), realizado 

em Recife (Brasil) em 2009, e recebeu de imediato o apoio oficial desta organização. Com 

essa iniciativa, um grupo interdisciplinar foi formado para estabelecer uma política de saúde 

pública e elaborar medidas práticas e específicas para cada país ou região para minimizar os 

danos econômicos e sociais causados por envenenamentos por serpentes (WILLIAMS et al., 

2010). 

 Segundo dados do Ministério da Saúde, no Brasil foram registrados 312.853 casos de 

acidentes ofídicos no período de 2000 a 2011, com índice de letalidade de 0,42%. A maioria 

desses acidentes deve-se a serpentes do gênero Bothrops e Crotalus, sendo raros os causados 

por Lachesis e Micrurus (PINHO & PEREIRA, 2001). Os acidentes responsáveis pelo maior 

número de casos fatais são os relacionados a serpentes do gênero Crotalus, seguido pelos 

acidentes com serpentes do gênero Lachesis, Micrurus e Bothrops, respectivamente. A 

maioria dos acidentes é registrada nas regiões Sudeste e Sul, que são locais que contam com 

eficiente sistema de saúde e de informação. Acredita-se que haja subnotificações nas regiões 

Norte e Nordeste, tendo em vista as dificuldades de acesso ao serviço de saúde (CARDOSO, 

2003). 

A epidemiologia dos acidentes ofídicos aponta para um perfil de vítimas 

preferencialmente do sexo masculino, trabalhadores rurais, na faixa etária de 15 a 49 anos, 

atingindo principalmente os membros inferiores. Os acidentes também apresentam 

sazonalidade marcante, ocorrendo com maior frequência nos meses quentes e com maior 
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incidência de chuva (BOCHNER & STRUCHINER, 2003). Por se tratar de um problema que 

afeta principalmente populações rurais, o acesso restrito aos serviços de saúde e a escassez de 

soros antiofídicos nestas regiões levam a um aumento considerável na mortalidade causada 

por este tipo de acidente. Mesmo nos casos em que a vítima sobrevive, a ausência de 

tratamento adequado pode levar a sequelas físicas e psicológicas permanentes. Além disso, 

diante do fato de que a maioria das vítimas são pessoas jovens e em idade produtiva, os 

acidentes ofídicos podem causar impactos consideráveis na economia, sendo assim 

considerada uma doença de caráter ocupacional (KASTURIRATNE el al., 2008; WARRELL, 

2010). 

No Brasil, os acidentes ofídicos representam um problema de saúde pública desde o 

período colonial. Nessa época os acidentes causados por serpentes eram considerados uma das 

grandes pragas existentes, sendo responsáveis por um número significativo de óbitos. 

Somente no final do século XIX, o desenvolvimento da Microbiologia e da Imunologia 

impulsionou pesquisas que culminaram com o desenvolvimento de soros hiperimunes, 

resultando em uma diminuição da mortalidade e morbidade causada por este tipo de acidente. 

O desenvolvimento do primeiro soro antiofídico brasileiro se deu com a criação do 

Instituto Soroterápico do Estado de São Paulo em 1901, atual Instituto Butantan. Pela 

primeira vez, Vital Brazil demonstrou que os soros produzidos contra cascavéis e jararacas 

apresentavam propriedades distintas, e o efeito destes era dependente da compatibilidade 

entre o gênero da serpente utilizada na imunização do animal e o gênero responsável pelo 

acidente, comprovando assim a especificidade dos soros antiofídicos (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2007). Ainda hoje, o tratamento mais eficaz para os acidentes ofídicos consiste na 

administração intravenosa de anticorpos produzidos através da hiperimunização de animais, 

principalmente cavalos, usando como antígeno a peçonha bruta. Os soros antiofídicos atuais 

são compostos por imunoglobulinas purificadas ou fragmentos de anticorpos originados por 

digestão por pepsina [F(ab')2 divalentes] ou papaína (Fab monovalentes) (ESPINO-SOLIS et 

al., 2009). 

 Quando a soroterapia de acidentes ofídicos começou a ser empregada no tratamento de 

envenenamentos por serpentes, a seleção das serpentes utilizadas nas imunizações era baseada 

somente no perfil tóxico da peçonha e em aspectos taxonômicos gerais, sem considerar as 

características bioquímicas e imunoquímicas das toxinas envolvidas no envenenamento. 

Porém, mesmo após mais de um século de investigações, o protocolo de imunização quase 

não mudou, e apesar de os soros antiofídicos atuais apresentarem eficácia e segurança 
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aprimorada em relação aos primeiros soros fabricados, muitas questões ainda precisam ser 

abordadas para aperfeiçoar o desenvolvimento e fabricação dos antivenenos.  Essas questões 

demandam esforços por parte de pesquisadores e agências de desenvolvimento em 

transformar os conhecimentos obtidos em domínios tecnológicos que permitam a produção de 

soros antiofídicos que atendam aos seguintes parâmetros de qualidade: eficácia, segurança, 

disponibilidade e custo (GUTIÉRREZ et al., 2011). 

1.2. Classificação, aspectos evolutivos e distribuição geográfica das serpentes do gênero 

Crotalus 

 A Família Viperidae apresenta o mais sofisticado sistema de inoculação de peçonha 

dentre os grupos de serpentes existentes, que é caracterizado por uma glândula pós-orbital, 

associada a longas presas retráteis e tubulares localizadas na porção frontal do maxilar, pela 

qual a peçonha é injetada por compressão de músculos acessórios à glândula (JACKSON, 

2007; VONK et al., 2008; FRY et al., 2008). As serpentes desta família são subdivididas em 

quatro principais clados: Azemiops, Causus, Viperinae e Crotalinae. A subfamília Crotalinae 

é considerada o grupo mais amplamente disseminado devido a sua vasta distribuição pelo 

Velho e Novo Mundo (McDIARMID et al., 1999; CAMPBELL & LAMAR, 2004).  

 As serpentes da subfamília Crotalinae são diferenciadas das outras serpentes 

pertencentes à família Viperidae pela presença de um órgão termorreceptor, denominado 

fosseta loreal, localizado entre os olhos e as narinas em cada lado da cabeça, o qual detecta 

pequenas flutuações de radiação termal emitida, permitindo a detecção da presença e direção 

de presas endotérmicas (BULLOCK & COWLES, 1952; BAKKEN & KROCHMAL, 2007). 

Acredita-se que as serpentes Crotalinae tiveram origem asiática e colonizaram o Novo 

Mundo por uma única e recente invasão pela América do Norte, provavelmente durante o 

final do período Oligoceno e início do Mioceno, seguida de uma rápida radiação adaptativa 

pela América Central e do Sul (PARKINSON et al., 1999; 2002, WÜSTER et al., 2002; 

2008), dando origem aos vinte gêneros dessa subfamília conhecidos atualmente no Continente 

Americano (CAMPBELL & LAMAR, 2004). 

 As cascavéis são serpentes pertencentes à subfamília Crotalinae, e por quase dois 

séculos foram classificadas em dois gêneros: Sistrurus e Crotalus. Recentemente, Hoser 

(2009) publicou uma reclassificação das cascavéis, a qual inclui o ressurgimento de três 

gêneros previamente descritos: Caudisona, Aechmophryus e Uropsophus, além da descrição 

de quatro novos gêneros e sete novos subgêneros. No entanto, a reclassificação das cascavéis 
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proposta por Hoser (2009) foi contestada por Wüster e Bérnils (2011), que alegaram que os 

conhecimentos filogenéticos atuais são insuficientes para justificar uma mudança na 

taxonomia destas serpentes. Além disso, diversas análises confirmam a característica 

monofilética deste grupo (PARKINSON, 1999; MURPHY et al., 2002), não havendo bases 

filogenéticas consistentes para a divisão dos gêneros Crotalus e Sistrurus. A contestação da 

reclassificação foi aceita pela Sociedade Brasileira de Herpetologia e motivou a adoção da 

classificação antiga das cascavéis pela comunidade científica, de forma a evitar problemas 

adicionais decorrentes da instabilidade da nomenclatura. 

 Os gêneros Crotalus e Sistrurus foram originados à aproximadamente 20 milhões de 

anos no período médio Cenozóico (KNIGHT et al., 1993). A região precisa da origem das 

cascavéis permanece indefinida, no entanto alguns autores sugerem que a provável área 

ancestral dessas serpentes é a Serra Madre Ocidental, localizada do Plateau Mexicano 

(GLOYD, 1940, PLACE & ABRANSON, 2004), com a subsequente dispersão em direção a 

América do Norte e do Sul, depois de divergirem de seu ancestral comum, juntamente com o 

gênero Agkistrodon (GREENE, 1997; PARKINSON, 1999; 2002; PLACE & ABRANSON, 

2004). A característica mais peculiar das cascavéis consiste na presença de um “guizo” ou 

“chocalho” na porção final da cauda, formado pela sobreposição de grupos de anéis de 

queratina que vibram quando a serpente é ameaçada, produzindo som de alerta (KLAUBER, 

1997). 

 O gênero Crotalus compreende aproximadamente 34 espécies de serpentes 

(http://www.reptile-database.org/) distribuídas desde o Canadá até o Norte da Argentina 

(CAMPBELL & LAMAR, 2004), sendo representado no Brasil por uma única espécie, 

Crotalus durissus (OSHIMA-FRANCO et al., 1999; CARDOSO, 2003). São reconhecidas 

sete variantes geográficas desta espécie de serpente no Brasil, três das quais são amplamente 

distribuídas pelo território brasileiro: Crotalus durissus cascavella, habitando áreas de 

caatinga no nordeste brasileiro, Crotalus durissus collilineatus, sendo encontradas 

principalmente nas formações de cerrado do Centro-Oeste e Sudeste e Crotalus durissus 

terrificus, que habitam campos abertos e áreas cultivadas do sudeste e sul do país 

(CARDOSO, 2003). Apesar das serpentes do complexo Crotalus durissus serem atualmente 

separadas em subespécies distintas, C. d. cascavella e C. d. collilineatus têm sido 

consideradas por alguns autores sinônimo de C. d. terrificus (SANTORO et al., 1999; 

WÜSTER et al., 2005; BOLDRINI-FRANÇA et al., 2010). 
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   A espécie C. durissus divergiu de todas as outras cascavéis há aproximadamente 13 

milhões de anos (QUIJADA-MASCARENHAS & WÜSTER, 2006; HOSER, 2009) e hoje 

apresenta a mais extensa distribuição, abrangendo áreas desde o México até o Norte da 

Argentina. Estas serpentes habitam formações secas, sendo ausentes em florestas tropicais, 

com exceção de algumas áreas abertas dentro da floresta amazônica (CAMPBELL & 

LAMAR, 1989; 2004; WÜSTER et al., 2005).  

 A dispersão da espécie C. durissus pelas Américas Central e do Sul foi traçada por 

Wüster e colaboradores (2005). O cenário biogeográfico desta espécie de serpente, combinado 

com análises cladogênicas, sugerem uma invasão progressiva do México ao Norte da América 

do Sul através da floresta amazônica durante uma suposta fragmentação desta floresta tropical 

no início do período Pleistoceno, que resultou na abertura de corredores de savana pelos quais 

as cascavéis colonizaram a América do Sul. Após o fechamento desses corredores, ocorreu 

um processo de vicariância da espécie, seguido de uma irradiação adaptativa relativamente 

recente em direção ao sul, o que reflete na pouca divergência observada entre as cascavéis 

existentes no território sul-americano. 

1.3. A peçonha ofídica 

A evolução das glândulas de peçonha nas serpentes levou ao aparecimento de 

substâncias biologicamente ativas que, desde o início, conferiram vantagens a esses animais 

na captura de presas de grande porte, que provavelmente eram subjugadas por processos 

mecânicos antes do aparecimento deste aparato. As primeiras substâncias ativas eram 

provavelmente enzimas com propriedades digestivas, que tinham a função de enfraquecer a 

presa, tornando a captura mais fácil e segura (KOCHVA, 1986). Atualmente, a peçonha de 

serpentes apresenta múltiplas funções, como imobilizar, matar e digerir a presa (GUTIÉRREZ 

et al., 2009; CALVETE et al., 2009).  

A peçonha consiste em uma complexa mistura de proteínas, peptídeos, lipídios, 

polissacarídeos e substâncias químicas inorgânicas. Polipeptídeos e proteínas estão presentes 

em maiores proporções, chegando a compor de 90-95% do seu peso seco. As toxinas 

presentes nas peçonhas de serpentes pertencem a diferentes classes de proteínas, incluindo 

enzimas [fosfolipases A2 (PLA2), metaloproteases (SVMP – snake venom metalloproteinase), 

L-aminoácido oxidases (LAO), serinoproteases] e proteínas sem atividades enzimáticas 

[desintegrinas, peptídeos natriuréticos, fatores de crescimento, miotoxinas, lectinas tipo-C e 

proteínas secretórias ricas em cisteína (CRISP – cysteine rich secretory protein)]. Essa 



I n t r o d u ç ã o  | 8 
 

 

combinação confere um arranjo eficiente de propriedades tóxicas ao veneno, capaz de 

desencadear severas desordens metabólicas na presa. Dentre estes efeitos, pode-se destacar 

neurotoxicidade, cardiotoxicidade, edematogenicidade, miotoxicidade, ações coagulantes, 

hemostáticas, hemorrágicas, nefrotóxicas e hepatotóxicas (CHIPPAUX et al., 1991; 

GUTIÉRREZ & LOMONTE, 1995; MARKLAND, 1998a).  

Na tabela 1 são apresentadas as principais classes de toxinas previamente identificadas 

e caracterizadas da peçonha de diferentes famílias de serpentes, assim como seus efeitos 

metabólicos conhecidos até o momento. Tal diversidade na composição e ações 

fisiopatológicas das peçonhas deve-se a um processo evolutivo no qual um gene codificante 

para uma proteína com função fisiológica normal é duplicado, com subsequente expressão de 

uma das cópias em um tecido específico. Além da duplicação gênica, uma diversificação é 

gerada por meio de mutações ao acaso, conversão gênica e crosssing over desigual (FRY et 

al., 2003; FRY, 2005; FRY et al., 2009). 

A ampla distribuição geográfica das serpentes do gênero Crotalus resultou em grandes 

variações inter e intraespecíficas na composição da peçonha e nos seus efeitos 

fisiopatológicos. Contudo, esta variabilidade pode estar também relacionada a fatores 

ontogenéticos, sazonais, inter e intrapopulacionais e individuais (CHIPPAUX et al., 1991; 

CASEWELL et al., 2013).   

A peçonha das cascavéis sul-americanas é predominantemente composta pela 

crotoxina (até 60% do peso seco) (PONSE-SOTO et al., 2002), sendo essa a principal 

responsável pela intensa neurotoxicidade (HOWGOOD, 1990) e nefrotoxicidade (MARTINS 

et al., 2002; AMORA, et al., 2006) característica dos acidentes crotálicos. Em contraste, a 

peçonha de serpentes do gênero Crotalus da América Central apresentam altas concentrações 

de metaloproteases e baixa toxicidade (MACKESSY, 2008), sendo que a crotoxina está 

presente em uma baixa concentração relativa (GUTIÉRREZ et al., 1991). Esses dados 

revelam uma tendência no aumento da concentração de neurotoxinas ao longo do eixo Norte-

Sul, correspondente à rota de dispersão das cascavéis na América do Sul (CALVETE et al., 

2010). Ademais, uma variação ontogenética é observada em relação ao perfil de toxinas das 

peçonhas de Crotalus adultas e neonatas da Costa Rica. A peçonha de serpentes juvenis é 

similar à das cascavéis adultas da América do Sul, o que sugere um processo de 

pedomorfismo nas serpentes sul-americanas, provavelmente adquirido durante a dispersão das 

serpentes do gênero Crotalus pela floresta amazônica (LOMONTE et al., 1983; GUTIÉRREZ 

et al., 1991; SARAVIA et al., 2002; CALVETE et al., 2010).   
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TABELA 1 - Famílias de toxinas de peçonha de serpentes de importância clínica e 

científica. Tabela adaptada de Warrel (2010). 

 

Classe de toxina Exemplos de toxinas Serpentes Funções 

Toxinas de três dígitos 
(three-finger toxins) 

α-bungarotoxinas Bungarus spp e outras 
serpentes das famílias 
Elapidae e Colubridae 

Paralisia e bloqueio de receptores 
para nicotina e acetilcolina 

Peptídeos potencializadores 
de bradicinina e inibidores 
da enzima conversora de 
angiotensina 

-- Viperidae Hipotensão 

Acetilcolinesterase -- Elapidae Paralisia pela degradação da 
acetilcolina 

Desintegrinas e 
metaloproteases  

Hemorraginas (atrolisinas, 
jararagina); enzimas pró-
coagulantes (fibrolase, 

ecarina) 

Viperidae, Elapidae Dano endotelial, hemorragia e 
necrose 

Proteínas ricas em cisteínas Toxina intestinal de mamba 
(procineticina) 

Dendroaspis polyleps Hiperalgesia, espasmos intestinais 
dolorosos, efeitos sobre o sistema 

nervoso central 

Fator do complemento C3 
de peçonha de cobra 

Fator de peçonha de cobra Viperidae, Elapidae Dano tecidual 

Lectinas tipo-C Rhodocetina Calloselasma rhodostoma e 
outras serpentes da família 

Viperidae e Elapidae 

Efeito sobre as plaquetas 

Pequenas miotoxinas 
básicas 

Crotamina e Crotasina Crotalus durissus ssp. Necrose muscular e espasmos 

Proteínas secretórias ricas 
em cisteína (CRISPs) 

-- Viperidae, Elapidae e  
Colubridae 

Inibição de músculo liso 

Inibidores de cisteíno-
Proteases 

Cistatina Viperidae, Elapidae Inibidores de metaloproteases 

Endotelinas Sarafotoxinas Atractaspis spp Hipertensão, efeitos sobre o 
miocárdio 

Ativadores de fator X e 
fator V 

-- Viperidae e Elapidae 
australianas 

Coagulopatias 

Serinoproteases  -- Viperidae, Elapidae e 
Colubridae 

Hipotensão e efeitos sobre a 
coagulação sanguínea 

Inibidores de proteases 
semelhantes ao domínio 
kunitz 

Dendrotoxinas Dendroaspis spp e outras 
serpentes da família 

Elapidae 

Bloqueio neuromuscular por 
despolarização e inibição de 
serinoproteases circulatórias 

L-amino ácido oxidases -- Todas Apoptose 

Peptídeos natriuréticos -- Elapidae: peptídeos atriais e 
cerebrais, Viperidae: 

Peptídeos natriuréticos tipo-
C 

Hipotensão 

Fatores de crescimento 
neural 

-- Maioria das serpentes 
peçonhentas 

Não-determinada 

Fosfolipases A2 β bungarotoxinas Maioria das serpentes 
peçonhentas 

Paralisia por bloqueio pré-sinaptico, 
destruição do terminal nervoso, 

miotoxicidade 

Fator de crescimento de 
endotélio vascular (VEGF) 

Fator hipotensivo potente 
homólogo a VEGF 

Viperidae Dano endotelial, permeabilidade, 
edema e hipotensão 
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A crotoxina pertence à classe das β-neurotoxinas e compreende duas subunidades 

polipeptídicas ligadas não-covalentemente: uma fosfolipase A2 básica e tóxica, denominada 

crotoxina B, e um componente ácido, não tóxico e desprovido de atividade enzimática, 

denominado crotapotina ou crotoxina A. A crotapotina, quando associada à fosfolipase A2 do 

complexo crotoxina, aumenta em cerca de 10 vezes a letalidade desta toxina, ao mesmo tempo 

em que inibe sua atividade enzimática (CHANG & SU, 1981; RADVANYI et al., 1989). Os 

mecanismos pelos quais a crotapotina inibe a atividade fosfolipásica do componente B da 

crotoxina ainda não foram completamente elucidados, porém, sabe-se que a subunidade ácida 

possui função de chaperona, assegurando o endereçamento da fosfolipase A2 básica à junção 

pré-sináptica por prevenir ligações inespecíficas desta enzima. Assim como outras β-

neurotoxinas, a crotoxina age no botão pré-sináptico, bloqueando a transmissão 

neuromuscular por inibir a liberação de acetilcolina (BON et al., 1989; CHOUMET, et al., 

1993).   

Na peçonha de serpentes C. durissus são encontradas também outras neurotoxinas, como 

a crotamina e a giroxina. A crotamina é uma toxina básica que apresenta conformação de β-

defensina e é capaz de gerar espasmos e paralisia nas patas traseiras de camundongos 

(KERKIS et al., 2004). Estudos farmacológicos demonstraram que a crotamina induz a 

despolarização de células de músculo esquelético e o influxo de íons Na+, provavelmente por 

agir diretamente nos canais de Na+ da membrana plasmática destas células (OGUIURA et al., 

2005). Outras ações farmacológicas relacionadas a esta toxina incluem o aumento da liberação 

basal de acetilcolina e dopamina no tecido estriado de ratos (CAMILLO et al., 2001) e o 

aumento da secreção de insulina nas ilhotas pancreáticas (TOYAMA et al., 2000).  

Já a giroxina é uma enzima multifuncional pertencente à classe das serinoproteases 

trombina-simile. Essa toxina, quando injetada em camundongos por via intravenosa ou 

intracerebroventricular, é capaz de provocar episódios temporários de rotação do animal ao 

redor de seu eixo longitudinal (ALEXANDER et al., 1988). Este efeito é denominado 

“síndrome da giroxina” ou “rotação em barril” e foi primeiramente descrito por Barrio (1961). 

Porém, somente em 1975 Cohn & Cohn introduziram este conceito na neurociência. Algumas 

SVSPs da família Viperidae, além de determinados peptídeos como arginina-vasopressina 

(KRUSE et al., 1977) e endotelina-3 (KANNAN et al., 1994), também são capazes de induzir 

este efeito. O mecanismo pelo qual a giroxina induz esta síndrome neurológica ainda não foi 

completamente esclarecido, porém, estudos recentes indicam que a ação desta enzima no 
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sistema nervoso central pode estar relacionada às suas ações sobre a membrana basal e 

endotélio vascular (SILVA et al., 2012).  

Há ainda diversos outros componentes ativos previamente identificados na peçonha de 

serpentes do gênero Crotalus, como desintegrinas (SHIMOKAWA et al., 1997, 1998; 

SÁNCHEZ et al., 2006), peptídeos potencializadores de bradicinina (HIGUCHI et al., 2006; 

GOMES et al., 2007); peptídeos natriuréticos (EVANGELISTA et al., 2008), metaloproteases 

(TU et al., 1996; CHEN & RAEL, 1997; KOMORI et al., 2011; WU et al., 2001), proteínas 

semelhantes à lectinas tipo-C (FRANCISCHETTI et al., 1997; TOYAMA et al., 2001; 

HAMAKO et al., 2007) e L-aminoácido oxidases (WELLNWE & MEISTER 1960; TORII et 

al., 1997; TOYAMA et al., 2006; VARGAS et al., 2012). Estes componentes, no entanto, são 

pouco estudados para as serpentes crotálicas sul-americanas por estarem presentes na peçonha 

em menores proporções em relação às toxinas predominantes. 

1.4. Serinoproteases de peçonhas de serpentes 

As proteases estão presentes na peçonha da maioria das famílias de serpentes e são 

estruturalmente classificadas em metaloproteases e serinoproteases. As proteases de peçonhas 

de serpentes são as principais responsáveis pela lesão tecidual no local da picada, além de 

promoverem a clivagem de proteínas plasmáticas da vítima. As serinoproteases (SVSPs) 

atuam principalmente sobre proteínas plasmáticas, gerando uma diversidade de alterações 

fisiológicas com efeitos sobre a agregação plaquetária, coagulação sanguínea, fibrinólise, 

pressão sanguínea, sistema complemento e sistema nervoso (TU, 1996; OUYANG et al., 

1990; MARKLAND, 1991, 1998a, b; PIRKLE, 1990, 1998). 

 As SVSPs foram possivelmente originadas de calicreínas presentes em glândulas 

submaxilares, a partir das quais as glândulas de peçonhas provavelmente evoluíram. As 

funções das serinoproteases diversificaram durante o processo evolutivo, sem alterar, no 

entanto, as principais características estruturais destas enzimas (DESHIMARU et al., 1996). 

As estruturas primárias das SVSPs, quando comparadas com as estruturas da quimotripsina, 

tripsina, trombina e calicreína, apresentam um alto grau de conservação de cinco pontes 

dissulfeto e do domínio catalítico, que contém a tríade formada por His57, Asp102 e Ser195. 

A catálise da ligação peptídica promovida pelas SVSPs ocorre por meio de uma reação de 

acilação e desacilação, na qual a serina tem ação nucleofílica e o resíduo de histidina atua 

como doador/aceptor de prótons (POLGÁR, 1971). As propriedades enzimáticas das SVSPs 

são suscetíveis a uma diversidade de inibidores sintéticos e naturais (MATSUI et al., 2000), 
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principalmente àqueles que modificam a serina reativa, como o PMSF (fluoreto de 

fenilmetilsulfonil), que forma uma ligação covalente com este resíduo do sítio catalítico 

(JIANG et al., 2011).  

 A diversidade funcional das serinoproteases de peçonha de serpente é resultado de um 

processo evolutivo caracterizado por duplicação gênica, mutações pontuais ao acaso e 

permutação de segmentos exônicos (MACKESSY, 2010). As mutações pontuais dificilmente 

geram alterações conformacionais ou funcionais significativas, mas em alguns casos podem 

ter um efeito deletério sobre a molécula. Desta forma, o material gênico tende a manter-se 

estático de forma a conservar a estrutura e função originais da proteína codificada. No 

entanto, quando um gene é duplicado, a cópia gênica fica livre de pressões seletivas e as 

mutações pontuais se acumulam, podendo levar à neofuncionalidade da molécula. Repetidas 

duplicações gênicas seguidas de mutações pontuais podem levar ao surgimento de famílias 

multigênicas, que codificam uma série de proteínas estruturalmente relacionadas, 

apresentando distintas ações farmacológicas (OGAWA et al., 1996; NOBUHISA et al., 1996; 

KINI & CHAN, 1999). No caso das SVSPs, as substituições não conservativas ocorrem em 

uma taxa muito maior nas regiões codificantes em relação às regiões que não codificam a 

proteína (DESHIMARU et al., 1996). Além disso, rearranjos gênicos acorrem com alta 

frequência, principalmente nas regiões relacionadas à ligação ao substrato, gerando assim 

alterações de forma mais rápida e expressiva na especificidade ao substrato das SVSPs 

(DOLEY et al., 2009).   

 Os genes que codificam as SVSPs pertencem à família de genes tripsina/calicreína, 

que compreende cinco éxons e quatro íntrons, sendo que a proteína madura é codificada pelos 

éxons 2 a 5 (ITOH et al., 1988a, b; WANG et al., 2001). As SVSPs são sintetizadas na forma 

de um zimogênio de cerca de 260 aminoácidos, contendo um peptídeo sinal e um pró-

peptídeo de 18 e 6 resíduos de aminoácidos, respectivamente. As SVSPs na forma madura 

são, geralmente, moléculas de cadeia única apresentando seis pontes dissulfeto, com exceção 

da toxina RP-34 de Cerastes cerastes, que apresenta um resíduo de cisteína despareado,  

responsável pela formação de um homodímero (LARABA-DJEBARI et al.,1992) e da 

brevinase de Agkistrodon blomhoffii brevicaudus, que consiste em um heterodímero (LEE et 

al., 1999).  

  Muitas SVSPs são glicoproteínas, apresentando até 30% da molécula em conteúdo de 

carboidratos, o que resulta em uma variação de 23 a 67 kDa na massa molar destas enzimas. 

Os sítios de glicosilação podem estar presentes nas SVSPs em posições não homólogas, sendo 
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que a importância do conteúdo de carboidratos na relação estrutura-função destas moléculas 

não foi, até o momento, determinada (CASTRO et al., 2004; SAJEVIC et al., 2011).  

 A conformação estrutural das SVSPs é semelhante à das tripsinas, a qual é composta 

por duas estruturas em formato de barril, formadas por seis folhas β-pregueadas cada. A 

cavidade do sítio ativo está localizada na junção destas duas estruturas, sendo que a entrada 

deste sítio é restringida por diversas alças. Acredita-se que as propriedades de cada uma das 

alças que envolvem a entrada do sítio ativo seja um fator determinante na especificidade ao 

substrato. A estrutura tridimensional das SVSPs é estabilizada por seis pontes dissulfeto, das 

quais cinco apresentam um padrão altamente conservado entre todas as serinoproteases. A 

sexta ponte dissulfeto, no entanto, é característica das SVSPs e é responsável por conectar a 

extensão C-terminal destas moléculas à alça 99 (Cys91 – Cys245) (PARRY et al., 1998; 

SERRANO & MAROUN, 2005). A análise do modelo tridimensional da enzima rCC-PPP de 

Cerastes cerastes revelou que a alça 99 (Phe90 – Val99), juntamente com os resíduos Tyr172 

e Trp215, formam uma estrutura altamente hidrofóbica, similar à da trombina, que está 

envolvida na interação com o fibrinogênio (DEKHIL et al., 2003).  

Grande parte das SVSPs estudadas até o momento pertence a peçonhas de serpentes da 

família Viperidae. Algumas serinoproteases presentes em peçonhas de serpentes do gênero 

Crotalus foram previamente isoladas e caracterizadas e são apresentadas na tabela 2. Dentre as 

cascavéis sul-americanas, a peçonha de C. d. terrificus é a mais estudada em relação a esta 

classe de proteínas. No entanto, não existem muitos dados na literatura referentes às 

serinoproteases das outras subespécies brasileiras do gênero Crotalus.  
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TABELA 2 - Serinoproteases isoladas e caracterizadas da peçonha de serpentes do 
gênero Crotalus 

Espécie Nome Massa 
molar 

aproximada 

pI Atividade sobre o 
fibrinogênio 

Referências 

C. d. terrificus Giroxina 30 kDa 5,5 clivagem das cadeias 
Aα e Bβ 

BARROS et al., 2011 

Giroxina-
simile B2.1 

32 kDa -- clivagem da cadeia Aα ALEXANDER et al., 1988 

CdtII-2 30 kDa -- clivagem da cadeia Bβ OLIVEIRA et al., 2009 

-- 34 kDa -- clivagem da cadeia Aα RAW et al., 1986 

C. d. collilineatus CdcII-3 30 kDa -- clivagem da cadeia Bβ OLIVEIRA et al., 2009 

C. d. cascavella -- 28 kDa -- clivagem das cadeias 
Aα e Bβ 

FONSECA et al., 2006 

C. adamanteus Crotalase 32,7 kDa -- clivagem da cadeia Aα MARKLAND & DOMUS, 
1971; MARKLAND et al., 

1982 

C. atrox Catroxase 24 kDa -- clivagem das cadeias 
Aα e Bβ 

CHIOU et al., 1992 

 22,9 kDa 4,65 clivagem da cadeia Bβ SAPRU et al., 1983 

C. horridus horridus -- 29,5 kDa -- clivagem da cadeia Aα SHU et al., 1983 

C. d. cumanensis Cdc SI 28,561 kDa -- clivagem da cadeia Aα PATIÑO et al., 2013 

 Cdc SII 28,799 kDa -- clivagem da cadeia Aα PATIÑO et al., 2013 

  

1.5. SVSPs e o sistema circulatório 

 A circulação sanguínea desempenha um papel crucial no transporte de gases, 

nutrientes e produtos residuais, além de exercer importante função na defesa dos vertebrados 

contra agentes patogênicos. O sistema circulatório é estritamente regulado de forma a prevenir 

a perda sanguínea ou bloqueios da circulação pela formação de trombos e embolia, uma vez 

que qualquer distúrbio nesse sistema pode levar a complicações que podem culminar em 

debilidade ou morte (KINI, 2011). A hemostasia é definida como um conjunto de complexos 

processos fisiológicos envolvidos na modulação do sistema circulatório. Essa regulação é 
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realizada em três passos principais: (i) vasoconstrição, que resulta na redução do fluxo 

sanguíneo para o local lesionado; (ii) ativação de plaquetas e fatores da coagulação, que 

levam à formação de trombos e impedem o extravasamento sanguíneo; e (iii) fibrinólise, que 

remove o coágulo sanguíneo, reestabelecendo a circulação local.  

 A remoção do endotélio vascular por injúria ou outro mecanismo expõe as plaquetas 

do sangue ao contato com macromoléculas da região subendotelial, especialmente o colágeno, 

que se tornam ativadas e liberam o conteúdo dos grânulos citoplasmáticos (ADP, tromboxase 

A2 e serotonina). O ADP é responsável pela ativação de outras plaquetas, que vão se agregar 

umas às outras compondo um tampão plaquetário, que servirá de superfície para a formação 

do coágulo sanguíneo. A coagulação sanguínea é iniciada pela ativação dos fatores da 

coagulação que levam à conversão do fibrinogênio em fibrina, resultando na formação de um 

coágulo resistente e insolúvel (SAJEVIC et al., 2011).  

 O modelo clássico da "cascata de coagulação sanguínea" foi proposto em 1964, por 

McFarlane e Davie, no qual sugeriram que a fisiologia da coagulação do sangue era 

caracterizada por uma ativação proteolítica sequencial de pró-enzimas por proteases do 

plasma. O modelo da cascata de coagulação sanguínea representou um avanço científico 

importante no entendimento do processo de formação dos coágulos. No entanto, recentes 

observações clínicas e experimentais demonstram que a hipótese da cascata não explica 

completamente os eventos da hemostasia in vivo.  

 Diante disso, Hoffman e Monroe (2001) propuseram um modelo baseado em 

superfícies celulares, que enfatiza a interação dos fatores da coagulação com superfícies de 

células específicas, explicando muitas das questões até o momento não entendidas. Este 

modelo é baseado em três passos: iniciação, amplificação e propagação, e requer a 

participação de dois grupos celulares: plaquetas e células que expressam fator tecidual (FT) 

em sua superfície. A coagulação sanguínea é iniciada com a ativação do fator VII (FVII) 

plasmático, mediada pelo contato desse com o FT de células localizadas fora da vasculatura. 

O complexo FVIIa/FT ativa os fatores IX e X, seguido pela associação do fator X ativado 

(FXa) ao fator V, formando assim o complexo protrombinase na superfície das células que 

expressam FT. O complexo protrombinase é translocado para a superfície de plaquetas e 

promove a conversão de protrombina em trombina. Na fase de amplificação, a trombina 

gerada induz a ativação plaquetária que, por sua vez, expõe seus receptores de superfície e 

sítios de ligação para os fatores ativados da coagulação sanguínea. A trombina formada na 

superfície de plaquetas também ativa os fatores XI, V e VIII. Esse último, quando ativado, se 
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dissocia do fator de von Willebrand, realizando uma mediação adicional de adesão e 

recrutamento plaquetário no local da lesão vascular, e dá início à fase de propagação. Por fim, 

a trombina cliva o fibrinogênio em fibrina e ativa o fator XIII, que é responsável pela 

formação das ligações cruzadas entre os monômeros de fibrina, conferindo resistência ao 

coágulo formado. A coagulação sanguínea pode ser regulada negativamente pela ação de 

diversos fatores, como antitrombina III, que inibe a trombina e os fatores IXa, Xa e XIa, 

proteínas C e S que inativam os fatores Va e VIIIa, e inibidores via FT que inibem FXa livre e 

o complexo FT/FVIIa/FXa. 

 Além da coagulação sanguínea, outro importante componente da hemostasia é o 

sistema fibrinolítico, que é responsável pela remoção de coágulos do sistema circulatório. A 

fibrinólise é mediada pela ação de enzimas que degradam a fibrina dos coágulos formados, 

como a plasmina, que é formada pela ativação do plasminogênio por serinoproteases 

endógenas, ativadores de plasminogênio tecidual (TPA) e uroquinase (UK) (SAJEVIC et al., 

2011). 

 Diversos animais peçonhentos e venenosos produzem toxinas que têm como alvo 

fatores do sistema hemostático. As peçonhas de serpentes apresentam uma variedade de 

proteínas e peptídeos, como fosfolipases A2, metaloproteases, L-aminoácido oxidases, 

serinoproteases, lectinas tipo-C, 5'-nucleotidases e desintegrinas, que agem sobre pontos 

específicos do sistema sanguíneo, resultando em distúrbios hemostáticos que facilitam a 

captura da presa. Na figura 2, são representados os passos da coagulação sanguínea e sistema 

fibrinolítico, indicando os pontos nos quais atuam as principais toxinas hemostaticamente 

ativas de peçonhas de serpentes. 

 As serinoproteases são amplamente encontradas nas peçonhas de serpentes das 

famílias Viperidae e Crotalidae, podendo chegar a compor cerca de 20% do total de proteínas 

da peçonha. Estas toxinas interferem em uma diversidade de pontos da coagulação sanguínea, 

podendo agir de forma inespecífica por ação proteolítica, ou de forma seletiva ativando ou 

inativando fatores específicos envolvidos na agregação plaquetária, coagulação e fibrinólise 

(BRAUD et al., 2000a). A classe de serinoproteases prevalente nas peçonhas da família 

Viperidae é a das enzimas trombina-simile ou SVTLEs (Snake venom thrombin-like serine 

proteinases), que apresentam ação similar à da trombina humana, promovendo a coagulação 

sanguínea in vitro. No entanto, as enzimas trombina-simile tornam o sangue incoagulável in 

vivo por clivarem o fibrinogênio, sem promoverem a ativação do fator XIII da coagulação, 

responsável pela formação de ligações cruzadas entre os monômeros de fibrina. Desta forma, 
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somente o coágulo “frouxo” é formado, o qual pode ser facilmente degradado pelo sistema 

fibrinolítico, depletando assim os níveis de fibrinogênio plasmático. (HUTTON & WARREL, 

1993; SERRANO & MAROUM, 2005; KINI, 2006). Além disso, as serinoproteases podem 

apresentar efeito sinérgico com outras toxinas, levando a um agravamento do efeito 

hemorrágico causado pelas metaloproteases de peçonha. 
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Figura 2. Toxinas de peçonha de serpentes que agem sobre a coagulação sanguínea. 
Proteinases interferem por ação proteolítica sobre fatores específicos (setas grossas), enquanto 
outros fatores interferem se ligando a esses fatores (blocos vermelhos). Caixas verdes: 
enzimas pro-coagulantes; caixas vermelhas: enzimas anticoagulantes ou que afetam a 
fibrinólise; caixas azuis: PLA2s; caixas amarelas: proteínas sem ação enzimática, FT: fatores 
teciduais; FL: fosfolipídios; APC: ativadores de proteína C; UK: uroquinases; TPA: 
ativadores de plasminogênio tecidual; FGDP: produtos de degradação do fibrinogênio; FnDP: 
produtos de degradação da fibrina. Adaptado de Kini (2011).   
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 As enzimas trombina-simile podem clivar a cadeia Aα ou a cadeia Bβ do fibrinogênio, 

liberando os fibrinopeptídeos A (FPA) ou B (FPB), respectivamente. Menos comuns que as 

enzimas que clivam preferencialmente uma das cadeias do fibrinogênio, algumas trombina-

simile de peçonha de serpente são capazes de clivar ambas as cadeias, liberando tanto o FPA 

quanto o FPB em proporções semelhantes (PIRKLE & STOCKER, 1991; PIRKLE, 1998). 

Desta forma, as enzimas trombina-simile de peçonha de serpentes podem ser classificadas em: 

(i) FP-A, as quais clivam preferencialmente a cadeia Aα do fibrinogênio; (ii) FP-B, as quais 

clivam preferencialmente a cadeia Bβ do fibrinogênio e (iii) FP-AB, que assim como a 

trombina, levam à coagulação sanguínea por clivarem ambas as cadeias do fibrinogênio 

(CASTRO et al., 2004). 

 Apesar das enzimas trombina-simile agirem preferencialmente sobre a conversão do 

fibrinogênio em fibrina, determinadas enzimas podem agir também em outros pontos da 

coagulação. Contortrixobina, uma enzima trombina-simile de Agkistrodon contortrix 

contortrix, além de ativar o fator XIII da coagulação, age também sobre o fator V, uma 

glicoproteína que exerce importante papel nas vias anti e pró-coagulante (AMICONI et al., 

2000; ROSING et al., 2001). Outras SVSPs que agem sobre o fator V são a RVV-V de Vipera 

russelli (KISIEL, 1979; TOKUNAGA & IWANAGA, 1998) e VLFVA de Vipera lebetina 

(SIIGUR et al., 1998). A enzima RVV-V promove a ativação do fator V por liberar as cadeias 

leve e pesada desta molécula. As enzimas que mimetizam a ação do fator Xa, convertendo 

protrombina em α-trombina, são denominadas ativadoras de protrombina, e apresentam ação 

pró-coagulante in vivo, como o exemplo da Pseutarina C de Pseudonaja textilis (RAO & 

KINI, 2002) e trocarina D de Tropidechis carinatus (JOSEPH et al., 1999). Mais raras são as 

SVSPs pró-coagulantes que atuam sobre outros fatores da coagulação, como as enzimas 

ativadoras de fator X de Ophiophagus hannah (LEE et al., 1995) e Bungarus fasciatus 

(ZHANG et al., 1995), e a toxina oscutarin de Oxyuranus scutellatus scutellatus que promove 

a ativação do fator VII. Adicionalmente, muitas enzimas trombina-simile podem induzir a 

agregação plaquetária por ativarem os receptores para fator de von Willebrand e fibrinogênio 

(GPIb e GPIIb-IIIa, respectivamente), ou por clivarem os receptores ativados por proteinase 

(PAR) 1 e 4 (SERRANO & MAROUN, 2005; SAJEVIC et al., 2011). Assim, essas toxinas 

podem representar importantes ferramentas no estudo dos mecanismos fisiológicos 

envolvidos na ativação e agregação de plaquetas (CASTRO et al., 2004; MACKESSY, 2010).
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 Algumas SVSPs, por outro lado, apresentam ação anticoagulante por atuarem sobre 

fatores evolvidos da regulação negativa da coagulação sanguínea ou no processo de 

fibrinólise (SAJEVIC et al., 2011). A enzima ACC-C de Agkistrodon contortrix contortrix 

(KISIEL et al., 1987) é conhecida por promover a ativação da proteína C, responsável por 

inativar o fator Va. Já a TSV-PA de Trimeresurus (ZHANG et al., 1995), Haly-PA de 

Agkistrodon halys brevicaudus (PARK et al., 1998) e LV-PA de Lachesis muta muta 

(HERMOGENES et al., 2006) são serinoproteases que, assim como a TPA, convertem o 

plasminogênio em plasmina, induzindo o processo de fibrinólise. 

 Além dos efeitos sobre a hemostasia, algumas SVSPs podem atuar sobre o sistema 

circulatório induzindo hipotensão, como é o caso da Crotalase, isolada da peçonha de 

Crotalus adamanteus (MARKLAND & DAMUS, 1971; MARKLAND et al., 1982). Estas 

toxinas tem ação semelhante à calicreína, e por isso são conhecidas como calicreína-simile. 

As SVSPs calicreína-simile agem liberando bradicinina ou Lis-bradicinina a partir do 

cininogênio presente no plasma, intestino, útero e músculo liso (NUSTAD et al., 1978). A 

depleção dos níveis de cininogênio e hipotensão são quadros comuns decorrente de acidentes 

envolvendo cascavéis, resultantes da ação desse tipo de toxinas (SERRANO & MAROUN, 

2005).   

1.6.  Aplicações clínicas e biotecnológicas das enzimas trombina-simile 

 Distúrbios no funcionamento normal do sistema circulatório podem resultar em 

desordens de caráter trombótico, nas quais, por razões muitas vezes desconhecidas, ocorrem 

formações espontâneas de coágulos que podem vir a obstruir artérias responsáveis pela 

irrigação de órgãos vitais, gerando graves complicações como infarto do miocárdio, derrames 

e isquemias. Diante da progressão do envelhecimento populacional, a busca por novas 

estratégias terapêuticas que visem o tratamento de doenças cardiovasculares e hematológicas, 

torna-se não somente importante, mas essencial para a saúde pública mundial. 

 As serinoproteases de peçonha de serpentes, por agirem em pontos específicos da 

cascata de coagulação, mimetizando a ação de componentes regulatórios naturais, são 

consideradas promissoras no desenvolvimento de fármacos para o tratamento de determinadas 

desordens hemostáticas. Durante as últimas quatro décadas, as serinoproteases trombina-

simile têm sido extensivamente estudadas tanto na área de pesquisa básica, quanto em estudos 

clínicos, em razão do uso potencial destas enzimas como agentes desfibrinogenantes em casos 
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de enfarto do miocárdio, acidente vascular cerebral isquêmico, controle de sangramento em 

cirurgias, entre outras desordens de caráter trombótico e vascular.  

 Ancrod e batroxobina são os exemplos mais conhecidos de agentes desfibrinogenantes 

de peçonha de serpentes utilizadas para fins terapêuticos. A batroxobina é uma serinoprotease 

isolada de Bothrops atrox com ação típica de enzimas trombina-simile. A batroxobina 

(Defibrase®, Pentapharm - CH) tem sido usada em pacientes com trombose de veias 

profundas, infarto do miocárdio, angina, isquemia, entre outros (MACKESSY et al., 2010). 

Em um estudo realizado com um grupo de pacientes que apresentavam quadro de trombose 

em veias profundas, a batroxobina se mostrou eficaz em eliminar alguns sintomas, como dor, 

inchaço e eritema dos membros inferiores, mantendo a hipofibrinogemia por 

aproximadamente 14 dias e o alívio dos sintomas por até três meses (ZHANG et al., 2011a). A 

batroxobina também tem mostrado resultados positivos no controle da hiperfibrinogemia em 

pacientes com acidente vascular cerebral isquêmico, quando injetada de forma intravenosa até 

três meses após o aparecimento dos sintomas (XU et al., 2007).  

 Além das aplicações terapêuticas, a batroxobina é utilizada também em testes 

diagnósticos, como o tempo de Reptilase. O ensaio de tempo de Reptilase é uma alternativa 

apropriada para mensurar tempo de trombina em amostras heparinizadas. Esta enzima também 

é empregada em ensaios de antitrombina III, removendo o fibrinogênio das amostras de 

plasma sem interferir nos resultados (MARSH & WILLIAMS et al., 2005).   

 Outra serinoprotease trombina-simile promissora para uso terapêutico é a Ancrod 

(Knoll, Ludwigshafen - DE), isolada de Calloselasma rhodostoma. Sob o nome comercial 

Viprinex®, foi indicada inicialmente para o tratamento de acidente vascular isquêmico, e a sua 

eficiência e segurança vem sendo avaliada nos últimos anos. Porém, a Ancrod foi reprovada 

nos estágio III dos testes clínicos no tratamento de pacientes com isquemia, e atualmente não é 

mais produzida para uso em humanos com este tipo de coagulopatia (LEVY et al., 2009). No 

entanto, esta enzima é ainda utilizada fora dos Estados Unidos para o tratamento de outras 

desordens hemostáticas, como trombose em veias profundas e cirurgias coronarianas 

(MACKESSY et al., 2010). 

 Outra aplicação clínica das serinoproteases pró-coagulantes são os selantes de fibrina 

utilizados em cirurgias de diversas naturezas, principalmente cardiovascular e torácica 

(RADOSEVICH et al., 1997). Os selantes de fibrina são agentes hemostáticos que promovem 

a aderência e cicatrização de tecidos lesionados, prevenindo complicações decorrentes de 

extravasamento sanguíneo descontrolado, fístulas, granulomas, lacerações, inflamações e 
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isquemia tecidual. A giroxina, que é uma serinoprotease trombina-simile isolada da peçonha 

de Crotalus durissus terrificus, foi aprovada em testes com animais e humanos e é hoje 

empregada como um selante de fibrina seguro e com ampla aplicação (BARROS et a., 2009). 

 A HaemocoagulaseTM consiste em uma mistura composta por uma serinoprotease 

trombina-simile e uma enzima tromboplastina-simile da peçonha de Bothrops atrox. O 

mecanismo de ação deste composto se baseia na clivagem do fibrinogênio em fibrina pela 

enzima trombina-simile, seguido pela ativação do fator X pela tromboplastina-simile, que por 

sua vez, converte a protrombina em trombina, ativando a coagulação sanguínea e 

interrompendo o extravasamento sanguíneo em hemorragias. Este medicamento já está sendo 

utilizado em diversas áreas da medicina, como ginecologia, urologia, gastroenterologia e 

odontologia (http://www.pentapharm.com/content.cfm?nav=21&content=40). 

  Várias outras enzimas trombina-simile estão sendo submetidas a testes em modelos 

animais e clínicos para uso como agentes antitrombóticos. Além disso, as serinoproteases de 

peçonha de serpentes vêm se mostrando úteis para uma diversidade de aplicações 

biotecnológicas. A giroxina, por exemplo, quando marcada com 125I, é aplicada em estudos de 

biodistribuição em modelos animais (da SILVA et al., 2006). A Ancrod apresenta aplicação 

nos estudos de polimerização de matrizes colágeno-fibrina, que podem ser utilizadas na 

bioengenharia de tecidos e biomateriais (ROWE & STEGEMANN, 2009). 

 Apesar do grande potencial terapêutico e biotecnológico das enzimas trombina-simile 

de peçonhas de serpentes, os mecanismos pelos quais estas enzimas afetam a coagulação 

sanguínea e outros sistemas do organismo não foram, até o momento, completamente 

esclarecidos. Assim, o investimento na pesquisa básica pode contribuir imensamente na 

elucidação das vias intrínsecas envolvidas nas ações biológicas destas moléculas. Ademais, 

quando a pesquisa básica se associa a estudos de aplicação das toxinas animais, o resultado é a 

inovação biotecnológica e o desenvolvimento de novos agentes terapêuticos para disfunções 

fisiológicas relacionadas ou não com o sistema circulatório. 

1.7. Expressão Heteróloga de proteínas 

 O desenvolvimento de técnicas de produção de biomoléculas em escala laboratorial e 

industrial é de grande importância para viabilizar a disponibilização de novos agentes 

terapêuticos para a indústria farmacêutica. Desde que a insulina recombinante humana 

(Humulin®) foi aprovada em 1982 para o tratamento de diabetes mellitus, cada vez mais 

proteínas recombinantes estão sendo aprovadas para uso humano no tratamento de uma 
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diversidade de condições fisiopatológicas. Estes produtos compreendem hormônios, fatores 

de crescimento, anticorpos monoclonais, fatores sanguíneos, vacinas e enzimas terapêuticas 

(WALSH, 2006; LIM & BARNES, 2012). 

 Apesar da diversidade de ações fisiopatológicas apresentadas pelas toxinas de peçonha 

de serpentes, há uma significativa discrepância entre o enorme número de proteínas isoladas e 

caracterizadas e a quantidade de proteínas que vêm a se tornar efetivamente um medicamento. 

A principal dificuldade no desenvolvimento de pesquisas aplicadas na área de toxinologia 

deve-se às limitações na obtenção de toxinas em quantidades suficientes para uma 

caracterização estrutural e funcional detalhada e a impossibilidade de manipulação da 

molécula nativa. Desta forma, a expressão heteróloga de proteínas consiste em uma 

alternativa viável para a obtenção de toxinas em escala laboratorial para o estudo de suas 

atividades enzimáticas e biológicas, além da produção em escala industrial viabilizando a 

aplicação terapêutica e farmacológica dessas moléculas.  

O processo de produção heteróloga de proteínas envolve múltiplas etapas e variáveis 

que podem resultar em alterações no produto final, modificando assim suas características 

funcionais primárias. Desta forma, o controle e validação dos processos biotecnológicos pelos 

quais as proteínas são produzidas são essenciais para avaliar se a molécula recombinante 

atente aos requisitos básicos necessários para utilização desta como agentes terapêuticos. Os 

problemas mais frequentemente associados com a expressão de proteínas em sistemas de 

eucariotos consistem na formação inadequada de pontes dissulfeto, diferenças de estrutura de 

carboidratos adicionados às glicoproteínas e a presença de produtos indesejados, como 

aqueles formados por deleção de aminoácidos, modificações químicas e processamento 

proteolítico. 

A formação de pontes dissulfeto exerce um papel importante no processo de 

enovelamento e estabilização da estrutura tridimensional da molécula. Assim, a análise do 

estado de conectividade dos resíduos de cisteína após a tradução é essencial, uma vez que 

ligações dissulfeto realizadas incorretamente podem resultar em prejuízo à funcionalidade da 

proteína. Da mesma forma, a adição de cadeias de carboidratos modificadas às proteínas 

recombinantes pode alterar significantemente a solubilidade, estabilidade, imunogenicidade e 

resistência à proteólise das moléculas. Modificações no padrão de glicosilação de proteínas 

podem ainda exercer impactos sobre a conformação molecular, o que pode resultar na 

mudança de suas propriedades biológicas e capacidade de interagir com outras proteínas e 

ligantes (LIM & BARNES, 2012). 
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 A seleção de um sistema apropriado para a expressão de uma determinada proteína é 

dependente das características e pretensão da aplicação desta, de modo que este sistema seja 

capaz de produzir a molécula na sua forma funcional e em larga escala. Determinadas SVSPs 

foram previamente expressas em diversos sistemas, como bactérias (MAEDA et al., 1991; 

FAN et al., 1999; DEKHIL et al., 2003; YANG et al., 2003; ZHA et al., 2003; LIN et al., 

2009; JIANG et al., 2010), leveduras (YOU et al., 2004; MUANPASITPORN & 

ROJNUCKARI., 2007; YANG et al., 2009) e células de mamíferos (YONAMINE et al., 

2009). Contudo, a obtenção da proteína recombinante com integridade funcional só é 

alcançada em sistemas eucarióticos de expressão, uma vez que as SVSPs são glicoproteínas 

de enovelamento complexo e ricas em pontes dissulfeto.  

O sistema de expressão heteróloga em Pichia pastoris combina fácil manipulação 

genética e rápido crescimento à capacidade de promover muitas das modificações pós-

traducionais realizadas por células eucarióticas superiores, como processamento proteolítico, 

enovelamento, formação de pontes dissulfeto e glicosilação de proteínas, que são cruciais na 

obtenção de moléculas biologicamente ativas (CREGG et al., 2000; LIN-CEREGHINO & 

CREGG, 2000). No entanto, as N-glicosilações realizadas por leveduras geralmente envolvem 

a formação de polissacarídeos compostos por 100 ou mais resíduos de manose, resultando, 

muitas vezes, na hiperglicosilação da proteína heteróloga. Além disso, devido à ausência de 

sequência consenso para O-glicosilações, não é possível presumir que o sistema de P. pastoris 

adicionará carboidratos por ligações O-glicosídicas em sítios não glicosilados na molécula 

nativa. (LIN-CEREGHINO & CREGG, 1999; CREGG et al., 2000; PORRO et al., 2005). 

Estas diferenças entre os padrões de glicosilações de leveduras e eucariotos superiores podem 

potencialmente interferir com o correto enovelamento e funcionalidade da molécula 

recombinante.  

 Neste contexto, o presente trabalho apresenta a expressão de uma serinoprotease 

clonada da glândula de peçonha de C. d. collilineatus em células de Pichia pastoris, assim 

como a avaliação comparativa das propriedades enzimáticas das enzimas nativa e 

recombinante, de forma a validar este processo de produção. O interesse em realizar a 

expressão heteróloga destas toxinas deve-se ao baixo rendimento na obtenção de proteínas da 

peçonha bruta, o que dificulta a realização de procedimentos experimentais. Além disso, a 

obtenção da peçonha e o processo de purificação da proteína nativa são procedimentos 

dispendiosos, dificultando assim as aplicações terapêuticas e biotecnológicas destas enzimas. 

Este projeto poderá gerar também perspectivas para estudos que visem elucidar aspectos na 
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estrutura da molécula relacionados às suas propriedades funcionais, permitindo o desenho de 

moléculas recombinantes mutantes, visando potencializar as propriedades farmacológicas e 

minimizar seus efeitos adversos.  
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2. OBJETIVOS 
2.1.  Objetivos Gerais 

Este trabalho teve como objetivo geral a expressão uma serinoprotease previamente 

clonada da glândula de peçonha de Crotalus durissus collilineatus e a análise comparativa de 

algumas propriedades enzimáticas e funcionais da proteína nas formas recombinante e nativa. 

2.2. Objetivos Específicos 

• Avaliação in silico das sequências de serinoproteases obtidas da biblioteca de 

cDNA da glândula de peçonha de C. durissus collilineatus  

• Clonagem da serinoprotease de C. d. collilineatus e construção do plasmídeo 

de expressão em P. pastoris; 

• Expressão e purificação da serinoprotease recombinante; 

• Purificação da protease nativa a partir da peçonha bruta de C. d. collilineatus; 

• Determinação da massa molar das proteínas nativa e recombinante; 

• Determinação da sequência parcial de aminoácidos das proteínas por técnicas 

de espectrometria de massas e degradação de Edman, e alinhamento múltiplo das sequências 

obtidas com outras serinoproteases de peçonha de serpentes; 

• Determinação da atividade proteolítica das enzimas nativas e recombinantes 

sobre o fibrinogênio, e avaliação da liberação dos fibrinopeptídeos A e B; 

• Determinação da atividade coagulante das proteínas sobre o plasma bovino e 

cálculo da dose mínima coagulante para cada uma das enzimas (DMC); 

• Determinação da especificidade proteolítica das enzimas sobre os substratos 

cromogênicos S-2251, S-2222, S-2238 e S-2302; 

• Avaliação da influência de inibidores específicos para serinoproteases e 

metaloproteases sobre a hidrólise do substrato S-2302; 

• Avaliação da influência de íons divalentes na atividade esterásica das proteínas 

sobre o substrato N-α-tosil-L-arginina metil éster (TAME); 

• Avaliação da estabilidade das proteínas em diferentes condições de 

temperatura; 

• Análise dos parâmetros cinéticos da serinoprotease na forma nativa e 

recombinante sobre o substrato TAME; 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Peçonha 

 A peçonha de Crotalus durissus collilineatus foi extraída de exemplares coletados do 

estado de Goiás, Brasil. Após a extração, a peçonha foi dessecada a vácuo à temperatura 

ambiente e conservada a -20 ˚C. As serpentes foram mantidas em cativeiro, no Serpentário 

Bioagents de Batatais – SP, Brasil.  

3.2. Sequenciamento de nucleotídeos da serinoprotease 

 Os clones correspondentes à serinoprotease, obtidos da biblioteca de cDNA da 

glândula de peçonha de C. d. collilineatus (BOLDRINI-FRANÇA, et al. 2009), foram 

sequenciados utilizando oligonucleotídeo senso interno (5’ – 

GCCTGATGTCCCTCATTGTGC – 3’), desenhado a partir da sequência parcial previamente 

determinada, para a obtenção da sequência de nucleotídeo completa da SVSP. O 

sequenciamento automático foi realizado no equipamento MEGA-BACE 1000 automated 

DNA sequencer (GE Healthcare), utilizando o kit DYEnamic ET Dye Terminator (GE 

Healthcare), a partir de 300 ng de DNA modelo. 

3.3. Avaliação in silico da sequência de nucleotídeos da serinoprotease 

 Os parâmetros físico-químicos teóricos da serinoprotease foram calculados pelo 

programa ProtParam (http://web.expasy.org/protparam/). A fase aberta de leitura (ORF – open 

reading frame) da sequência de nucleotídeos foi analisada pelo software BioEdit Alignment 

Editor, versão 7.0.5.3 (HALL, 1999). A determinação de possíveis sítios de clivagem do 

peptídeo sinal foi realizada com auxílio do software online SignalIP 4.0 

(http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP/). A predição da presença de sequências consenso de 

reconhecimento de N-glicosilações foi desempenhada pelo algoritmo NetNGlyc 1.0 

(http://www.cbs.dtu.dk/services/NetNGlyc/). As sequências parciais das serinoproteases de C. 

d. collilineatus, obtidas pelas técnicas de degradação de Edman e sequenciamento de novo de 

peptídeos por espectrometria de massas, foram alinhadas entre si utilizando o algoritmo online 

MultiAlin (CORPET, 1988). A sequência de aminoácidos deduzida a partir da sequência de 

nucleotídeos da serinoprotease foi avaliada quanto à identidade em relação a sequências 

depositadas no banco de dados internacional GenBank por meio do algoritmo BLAST 

(ALTSCHUL et al., 1997).  As sequências que apresentaram maior porcentagem de 
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identidade foram selecionadas e alinhadas com a sequência deduzida pelo programa 

ClustalW2 (http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2/).  

3.4. Expressão heteróloga de proteínas 

3.4.1.  Construção do vetor para expressão da SVSP em Pichia pastoris 

 O gene que codifica a serinoprotease foi amplificado pela técnica da Reação em 

Cadeia da Polimerase (PCR – Polymerase Chain Reaction) a partir do vetor pDONRTM222-

SVSP, previamente obtido da biblioteca de cDNA da glândula de peçonha de C. d. 

collilineatus (BOLDRINI-FRANÇA, et al. 2009). Para a amplificação gênica, foram 

desenhados oligonucleotídeos específicos sem peptídeo sinal e pro-peptídeo, contendo sítios 

de clivagem para as enzimas XhoI e Kex2 no oligonucleotídeo senso (5’ –

CCGCTCGAGAAAAGAGTCATTGGAGGAGATGAATG – 3’), e o sítio de restrição para a 

enzima NotI no oligonucleotídeo antissenso (5’ – 

AAATATGCGGCCGCCGAGGGGCAATTCACAGTTTC – 3’).  Os produtos das PCRs e o 

vetor de expressão para proteínas secretadas pPICZαA (Invitrogen) foram submetidos à 

digestão com as enzimas XhoI e NotI, e posteriormente aplicados em gel de agarose 1%, do 

qual as bandas de interesse foram recortadas para a purificação do cDNA utilizando o kit 

Wizard SV Gel and PCR Clean-Up System (Promega).  

 A ligação do inserto que codifica a serinoprotease no vetor foi realizada por meio de 

reação com a enzima T4 DNA ligase (Invitrogen) por 16 h a 16°C. Células de Escherichia 

coli DH5α, CaCl2 competentes, foram transformadas por choque térmico para incorporação 

do plasmídeo recombinante, e foram posteriormente plaqueadas em meio LB (1% triptona, 

0,5% NaCl e 0,5% extrato de levedura), contendo 25 µg/mL de Zeocina (Invitrogen), e 

incubadas a 37°C por 16 horas para seleção das colônias recombinantes. A mesma reação, 

sem a adição do inserto, foi utilizada na transformação de bactérias como forma de controle 

para a determinação da proporção do background experimental. Os plasmídeos recombinantes 

presentes nas colônias selecionadas foram purificados por lise alcalina, pela técnica de 

minipreparação (miniprep) (BIRNBOIM & DOLY, 1979). A presença dos insertos foi 

confirmada por digestão dos plasmídeos com as enzimas de restrição utilizadas na clonagem 

do gene. A clonagem no inserto na correta fase de leitura foi confirmada por sequenciamento 

automático de nucleotídeos, utilizando o kit ET Dye Terminator e o equipamento MEGA-

BACE 1000 automated DNA sequencer (GE Healthcare – UK).  
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 3.4.2. Transformação de células de P. pastoris e seleção de colônias recombinantes  

Para a transformação da levedura P. pastoris, o plasmídeo pPICZαA-Collineina1 foi 

linearizado com a enzima de restrição SacI (New England Biolabs). Em seguida, o plasmídeo 

linearizado foi utilizado para transformar células eletrocompetentes de P. pastoris da 

linhagem KM71H, previamente incubadas com ditiotreitol (DTT), para aumentar a eficiência 

da transformação, lavadas e ressuspendidas em sorbitol 1 M (CREGG, 2007).  

O DNA linearizado (5 µg) foi primeiramente incubado por 5 min com 40 µL de 

células competentes. Em seguida, a mistura foi transferida para cubetas de 0,2 cm (Bio-Rad) e 

submetida à eletroporação no equipamento GenePulser II (Bio-Rad) nas seguintes condições: 

1500 V, 25 µF, 200 Ω. O mesmo procedimento foi realizado com o plasmídeo sem o inserto, 

para utilização como controle negativo de expressão. Após o choque, 50, 100 e 200 µL de 

células foram plaqueados em meio YPDS ágar (1% extrato de levedura, 2% peptona, 2% 

dextrose, 1 M sorbitol e 2% ágar) contendo 100 µg/mL de zeocina, e incubados a 30°C por 3 

a 5 dias para a seleção dos transformantes.  

Para a seleção de colônias recombinantes contendo múltiplas cópias do gene, as 

células (200 µL) foram plaqueadas em meio YPDS contendo 500 µg/mL de zeocina e 

incubadas nas condições descritas anteriormente. As colônias recombinantes foram então 

submetidas a PCR de colônia, e o produto da reação foi visualizado em gel de agarose 1% 

para a confirmação da incorporação do inserto no DNA genômico da levedura.  

 3.4.3. Triagem em placa da expressão da proteína recombinante 

As condições de expressão da proteína recombinante foram testadas conforme descrito 

no manual Easy Select Pichia Expression (Invitrogen), com modificações. As colônias que 

apresentaram resultado positivo para presença do inserto na análise do PCR de colônia de P. 

pastoris foram selecionadas e individualmente inoculadas em placa deep weel de 24 poços 

contendo 3 mL de meio BMGY (1% extrato de levedura, 2% peptona, 1,34% YNB, 4 x 10-5 

biotina, 1% glicerol, 100 mM fosfato de potássio) por poço. Como controle negativo, um 

clone contendo o plasmídeo pPICZαA sem incorporação do cassete de expressão foi 

inoculado nas mesmas condições. A placa de triagem foi incubada a 30°C sob agitação 

constante de 250 rpm.  

Após 48 h, as culturas foram centrifugadas a 1500 xg, o sobrenadante foi descartado, e 

as células foram ressuspendidas em 2 mL de meio BMMY (1% extrato de levedura, 2% 

peptona, 1,34% YNB, 4 x 10-5% biotina, 1% metanol, 100 mM fosfato de potássio) para a 
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indução da expressão, e então as culturas foram incubadas a 26°C sob agitação constante. 

Para a manutenção da indução, foi realizada reposição de metanol para uma concentração 

final de 0,75% a cada 24 h. Alíquotas da indução foram coletadas no tempo de 96 h, 

centrifugadas a 10.000 xg, e os sobrenadantes foram então analisados em SDS-PAGE 13,5% 

corado com Comassie Brilliant Blue e prata para a determinação dos níveis de expressão.  

A colônia que apresentou maior taxa de expressão da proteína recombinante foi 

submetida a uma nova triagem para a determinação de condições de pH e composição do 

meio ideais para um maior rendimento protéico. Para isso, a colônia foi inoculada nas mesmas 

condições descritas anteriormente, com a diferença de que, após 48h de geração de biomassa, 

as células foram centrifugadas e ressuspendidas em meios complexos tamponados de 

diferentes pHs (BMMY, pH 4,0, 6,0 e 7,0), meios mínimos tamponados de diferentes pHs 

(BMM [1,34% YNB, 4 x 10-5 biotina, 1% metanol, 100 mM fosfato de potássio], pH 4,0, 6,0 e 

7,0) e meio mínimo não tamponado (MM [1,34% YNB, 4 x 10-5 biotina, 1% metanol]). Após 

96h de indução, os sobrenadantes das culturas foram analisados em SDS-PAGE 13,5% corado 

com Comassie Brilliant Blue e prata. As condições que possibilitaram a maior taxa de 

expressão da proteína recombinante foram utilizadas para a expressão de proteínas em larga 

escala.  

 3.4.4.  Expressão de proteínas em larga escala 

A colônia selecionada na triagem em placa foi pré-inoculada em erlenmeyer de 125 

mL contendo 10 mL de meio BMGY (1% extrato de levedura, 2% peptona, 1,34% YNB, 4 x 

10-5 biotina, 1% glicerol, 100 mM fosfato de potássio), e incubada a 30°C sob agitação 

constante de 250 rpm. Após 24hs, a cultura foi inoculada em erlenmeyer de 2 L, contendo 500 

mL de meio BMGY, e incubada a 30°C sob agitação constante de 250 rpm, até atingir uma 

densidade óptica de 2 a 6 em comprimento de onda de 600 nm. Após atingir a densidade 

óptica desejada, a cultura foi centrifugadas a 1500 xg, o sobrenadante foi descartado, e as 

células foram ressuspendidas em 100 mL de meio BMM (1,34% YNB, 4 x 10-5 biotina, 1% 

metanol, 100 mM fosfato de potássio pH 7,0) em erlenmeyer de 1L a 26°C sob agitação 

constante de 250 rpm.   

Para a manutenção da indução, foi realizada reposição de metanol a uma concentração 

final de 0,75% a cada 24 h. Após 96 h de indução, a cultura foi centrifugada a 10.000 xg. 

Após a centrifugação, o sobrenadante foi separado, filtrado e utilizado para a purificação da 

proteína recombinante.  
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3.5. Purificação de proteínas 

3.5.1. Purificação da serinoprotease recombinante 

Para a purificação da proteína recombinante foram utilizadas técnicas cromatográficas 

de troca iônica e fase reversa, realizadas em sistema de cromatografia rápida de proteínas 

(FPLC - Fast Protein Liquid Chromatography) Äkta Purifier UPC10 (GE Healthcare – UK). 

Após 96 h de indução, a cultura de expressão foi centrifugada a 10.000 xg por 10 min, e o 

sobrenadante foi separado, filtrado em membrana de poro de 0,4 µm e concentrado em 

unidade de filtração por centrifugação Amicon Ultra-4 (Millipore – USA), com membrana de 

10 kDa. O meio concentrado foi então incubado com tampão Tris-HCl 0,02 M, pH 8,0 

contendo 7 M de ureia em uma proporção de 1:5 (v/v), por 90 min à temperatura ambiente. 

 Após o período de incubação, o meio foi aplicado em coluna de troca iônica MonoQ 

5/50 GL (GE Healthcare – UK), de dimensões 5 x 50 mm, previamente equilibrada com 

tampão Tris-HCl 0,02 M pH 8,0. A eluição foi realizada com gradiente descontínuo até 1 M 

de NaCl, a uma vazão de 1 mL/min, coletando 0,5 mL por tubo. A fração com atividade 

coagulante obtida da troca iônica foi submetida à cromatografia de fase reversa em coluna C4 

de dimensões 0,46 x 25 cm e partícula de 5µm (Shodex - JP), pré-equilibrada com o solvente 

A (0,1% de ácido trifluoroacético). Para e eluição dos componentes da amostra, foi utilizado 

gradiente linear até uma concentração de 100% de solução B (0,1% de ácido trifluoroacético e 

80% de acetonitrila), a uma vazão de 0,8 ml/min, coletando 0,5 mL por tubo. A pureza da 

proteína foi verificada por simetria do pico cromatográfico e perfil eletroforético em gel de 

poliacrilamida (SDS-PAGE). O pico correspondente à proteína purificada foi congelado a -

80ºC, liofilizado e armazenado a -20ºC para ensaios posteriores. 

3.5.2. Purificação da serinoprotease nativa da peçonha bruta de C. durissus 

collilineatus 

 A purificação da toxina nativa da peçonha de C. durissus collilineatus foi feita pela 

combinação de técnicas cromatográficas de gel-filtração, troca iônica e fase reversa. Todas as 

cromatografias foram realizadas em sistema de cromatografia rápida de proteínas (FPLC - 

Fast Protein Liquid Chromatography) Äkta Purifier UPC10 (GE Healthcare – UK).  

 A peçonha bruta de C. d. collilineatus (50 mg) foi inicialmente dispersa em tampão 

formiato de amônia 0,05 M, pH 3,5, seguida pela adição 10 µL de ácido fórmico para melhor  

solubilização das proteínas da peçonha. A amostra foi centrifugada a 13000 xg por 10 min, e o 
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sobrenadante foi aplicado em coluna de gel filtração Sephacryl S100 HR de dimensões 1,6 x 

60 cm (GE Healthcare – UK), pré-equilibrada com o mesmo tampão utilizado na dispersão da 

peçonha. A eluição das frações foi monitorada com leitor de UV a 280 nm, a uma vazão de 

0,5 mL/min, coletando 1,2 mL por tubo.  

 As frações que apresentaram atividade coagulante foram agrupadas e concentradas em 

unidade de filtração por centrifugação Amicon Ultra-4 (Millipore – USA) com membrana de 

10 kDa e, posteriormente, aplicadas em coluna de troca iônica MonoQ 5/50 GL (GE 

Healthcare – UK), de dimensões 5 x 50 mm, previamente equilibrada com tampão Tris-HCl 

0,02 M pH 8,0.  A eluição foi realizada com gradiente descontínuo até 1 M de NaCl, a uma 

vazão de 1 mL/min, coletando 0,5 mL por tubo.  

 A fração com atividade coagulante obtida da troca iônica foi submetida à 

cromatografia de fase reversa em coluna C4 de dimensões 0,46 x 25 cm e partícula de 5 µm 

(Shodex - JP), pré-equilibrada com o solvente A (0,1% de ácido trifluoroacético). Para e 

eluição dos componentes da amostra, foi utilizado gradiente descontinuo até 100% de solução 

B (0,1% de ácido trifluoroacético e 80% de acetonitrila), com uma vazão de 0,8 ml/min, 

coletando 0,5 mL por tubo. A pureza da proteína foi verificada por simetria do pico 

cromatográfico e perfil eletroforético em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE). Os picos 

correspondentes às proteínas puras foram congelados a -80ºC, liofilizados e armazenados a -

20ºC para ensaios posteriores. 

3.6. Eletroforese em gel de poliacrilamida na presença de dodecil sulfato de sódio (SDS-

PAGE) 

 As proteínas nativa e recombinante, assim como a atividade fibrinogenolítica, foram 

avaliadas em gel de poliacrilamida a 13,5% (m/v) em condições desnaturantes, na presença de 

SDS e β-mercaptoetanol, assim como descrito por Laemmli (1970). Os géis foram corados 

com Comassie Brilliant Blue ou prata, dependendo da quantidade de proteína aplicada. 

3.7. Quantificação de proteínas  

 Para a quantificação de proteínas, foi utilizado o reagente de Bradford, conforme 

método descrito por Bradford (1975). A curva padrão foi determinada a partir de diferentes 

concentrações de soro albumina bovina (BSA), considerando o coeficiente de extinção molar 

a 280 nm de 0,665 M-1 cm-1. 
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3.8. Caracterização estrutural 

3.8.1. Determinação da massa molar 

A massa molar das proteínas foi determinada por espectrometria de massas no modo 

MS/MS em aparelho Synapt G2-S (Waters - UK) com ionização por nano-eletrospray (nano-

ESI). As amostras foram preparadas em microcoluna Zip Tip contendo resina de fase reversa 

C18 (Merck Millipore - DE) equilibrada com ácido fórmico (FA) 0,2% (v/v), e eluídas com 

10 µL de solução contendo FA 0,2% e acetonitrila (ACN) 80%, para eliminação de sais e 

outros interferentes. A solução eluída da microcoluna Zip Tip (4 µL) foi aplicada em capilar 

de platina e ionizada a uma voltagem de 2 kV no capilar, 20 V no cone de entrada, 

temperatura de dessolvatação de 60ºC, a um fluxo de 200 nL/min. Os espectros foram 

coletados na forma de média de scans e processados utilizando o sofware MassLynx 4.1 

(Waters - UK). 

3.8.2. Sequenciamento amino-terminal 

 A sequência amino-terminal dos primeiros 58 resíduos de aminoácidos da Collineina-1 

foi obtida pelo método de degradação de Edman (EDMAN & BEGG, 1967). Após os 

procedimentos de purificação, a proteína foi aplicada diretamente em uma membrana de fibra 

de vidro (Wako - JP) e submetida à análise em Sequenciador Automático de Proteínas, 

modelo PPSQ-33A (Shimadzu - JP). O aminoácido derivado da reação com o PITC foi 

convertido a PTH- aminoácido e cromatografado em sistema HPLC, utilizando coluna de fase 

reversa e gradiente isocrático. A quantificação e identificação dos resíduos foram realizadas 

por meio da comparação com os tempos de retenção do padrão de aminoácidos (25 pmol), 

cromatografado antes do sequenciamento.  

 3.8.3. Sequenciamento de novo de peptídeos por MALDI-TOF/TOF  

 As amostras de proteínas foram primeiramente submetidas à redução com ditiotreitol 

(DTT), alquilação com iodoacetamida e digestão com tripsina. Para isso, as amostras foram 

purificadas em microcoluna de fase reversa Zip Tip C18 (Merck Millipore - DE), equilibrada 

com 0,2% de ácido fórmico (FA) (v/v), e eluídas com 10 µL de solução contendo 0,3% de FA 

e 80% de acetonitrila (ACN), para remoção de sais e outros interferentes.  

 Cerca de 3 µg de proteínas foram secados em centrífuga rotatória a vácuo (Speed-Vac, 

Thermo Savant - UK) e ressuspendidos em solução de bicarbonato de amônio a 0,05M. A esta 
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solução, foi adicionado DTT a uma concentração final de 10 mM, e a solução foi incubada à 

56ºC por 40 min a uma agitação de 600 rpm. A reação de alquilação foi realizada pela 

incubação da amostra com iodoacetamida a uma concentração final de 20 mM, por 30 min à 

temperatura ambiente. Após a reação de alquilação, a iodoacetamida foi inativada pela 

incubação da amostra com DTT a uma concentração final de 21 mM, por 10 min à 

temperatura ambiente.  

 A digestão das proteínas foi realizada pela incubação da amostra com tripsina a uma 

concentração final enzima/substrato de 1:50 (m/m) à 37ºC por 16 h em agitação de 600 rpm. 

Uma segunda digestão foi realizada pela adição de tripsina a uma concentração final 

enzima/substrato de 1:100 (m/m) e adição de ACN a uma concentração final de 80% (v/v). As 

amostras foram então incubadas à 37ºC por 3 h em agitação de 600 rpm e a reação foi 

interrompida pela adição de FA a uma concentração final de 0,2% (v/v).  

 Após a reação de redução, alquilação e digestão, os peptídeos resultantes foram 

secados em centrífuga rotatória a vácuo (Speed-Vac, Thermo Savant - UK), ressuspendidos 

em 10 µL de solução contendo 0,2% de FA, e purificados em microcoluna de fase reversa Zip 

Tip C18 (Merck Millipore - DE) equilibrada com FA 0,2% (v/v), e eluídos com 10 µL de 

solução contendo 0,2% de FA e 80% de ACN. A solução contendo os peptídeos tripsínicos (1 

µL) foi cossedimentada com a matriz ácido α-ciano-4-hidroxicinâmico (HCCA) (10 mg/mL 

em solução contendo 0,2% de FA e 80% de ACN), na proporção 1:1 (v/v). 

 As amostras foram ionizadas pela técnica de Ionização e Dessorção a Laser Assistida 

por Matriz e analisadas em espectrômetro de massas duplo TOF (MALDI-TOF/TOF), modelo 

Ultraflex II (Bruker Daltonics - DE), equipado com uma fonte de laser do tipo Nd-YAG 

Smartbeam laser (MLN 202, LTB). A potência do laser foi ajustada para 32% com incidência 

de 500 a 1000 tiros, de forma a gerar uma razão sinal/ruído satisfatória. Os íons foram 

detectados com o analisador operado no modo refletido positivo, e calibrado com o padrão de 

massas Bruker peptide standard II (Bruker Daltonics, DE).  

 Primeiramente, foram obtidos dados do mass fingerprinting dos peptídeos tripsínicos, 

que foram analisados pelo algoritmo MASCOT contra os bancos de dados NCBI e Swissprot 

na tentativa de buscar sequências com alto grau de identidade em relação às serinoproteases 

analisadas. Cada íon de peptídeo identificado foi submetido à fragmentação por Dissociação 

Induzida por Colisão (CID - Collision induced dissociation) utilizando a célula LIFTTM do 

aparelho, na qual o íon precursor e seus fragmentos são selecionados e reacelerados a uma 

potência cinética de 19 keV. Para a fragmentação, a potência do laser foi ajustada para 60%, e 
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os espectros foram obtidos com o uma frequência de 500 a 1000 tiros em uma ordem de 

massas de 50 a 5000 Da. Os fragmentos foram detectados no modo positivo refletido e os 

espectros resultantes foram utilizados para a dedução da sequência de proteínas com a auxílio 

dos softwares FlexAnalysis 3.0 e BioTools 3.1 (Bruker Daltonics Softwares, DE).  

 3.8.4. Sequenciamento de novo de proteínas por ESI - Ion Trap quadrupolo 

 Para o sequenciamento de peptídeos que não foram detectados por MALDI-TOF/TOF, 

as enzimas foram submetidas à redução, alquilação e digestão, assim como descrito no item 

3.8.3, e os peptídeos resultantes foram fragmentados e analisados em espectrômetro de massas 

amaZon Ion Trap (Bruker Daltonics - DE). Para isso, 2 µL da amostra de digestão foram 

diluídos em 9 µL de solução contendo 0,1% de ácido fórmico e 50% de acetonitrila (v/v) e 

infusionados diretamente no  sistema Advion Triversa Nanomate (Advion - UK). A amostra 

foi ionizada pela técnica de eletrospray, e os peptídeos triplamente carregados foram 

submetidos à fragmentação por dissociação por transferência de elétrons (ETD). Os espectros 

resultantes da fragmentação foram analisados com auxílio do software FlexAnalysis 3.0 e 

BioTools 3.1 (Bruker Daltonics Softwares, DE) para a dedução da sequência de aminoácidos.  

3.9. Caracterização enzimática e funcional 

 3.9.1. Atividade fibrinogenolítica 

 A atividade proteolítica sobre o fibrinogênio foi realizada segundo descrito por 

Rodrigues e colaboradores (2000). 50 µL de uma solução de fibrinogênio bovino (1,5 mg/ml) 

foram incubados com 10 µg de proteína em 10 µL de água Milli-Q a 37ºC durante diferentes 

intervalos de tempo (5, 15, 30, 60, 120 e 240 min). Para o controle negativo, 50 µL da solução 

de fibrinogênio bovino foram incubados com 10 µL de água Milli-Q nas condições descritas 

anteriormente. Após a incubação, a reação foi interrompida pela adição de 25 µL de solução 

STOP (Tris-HCl 0,06 M, pH 6,8, azul de bromofenol 0,001%, glicerol 10% e 10% de β-

mercaptoetanol). Em seguida, as amostras foram aquecidas a 100ºC por 10 minutos e 

submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida a 13,5% com SDS (PAGE-SDS). 

 3.9.2. Identificação dos fibrinopeptídeos resultantes da clivagem do fibrinogênio 

 A identificação dos fibrinopeptídeos resultantes da ação proteolítica das 

serinoproteases foi realizada segundo descrito por Magalhães e colaboradores (2003), com 



M a t e r i a i s  e  M é t o d o s  | 36 
 

 

algumas modificações. Os fibrinopeptídeos foram gerados pela incubação de 10 µg das 

enzimas com 1 mL de solução de fibrinogênio bovino (Sigma-Aldrich) (3 mg/mL em tampão 

Tris-HCl 0,05M, pH 7,5, contendo 0,05M de CaCl2), à 37ºC por diferentes intervalos de 

tempo (5, 30, 60 e 120 min). A trombina foi incubada com fibrinogênio por 120 min como 

controle positivo, e a solução de fibrinogênio sem a adição de enzima foi utilizado como 

controle negativo.  

 Após a reação, as proteínas foram precipitadas pela adição de ácido tricloroacético 

(TCA) a uma concentração final de 2%, e sedimentadas por centrifugação das amostras a 

13.000 xg por 10 min. Os sobrenadantes foram submetidos à cromatografia de fase reversa em 

coluna Vydac C18 de dimensões 0,46 x 25 cm e partícula de 5 µm, pré-equilibrada com o 

solvente A (0,1% de ácido trifluoroacético). Os fibrinopeptídeos foram eluídos da coluna por 

meio de um gradiente segmentado (0-15% com 5 volumes de coluna e 15-30% com 15 

volumes de coluna) de solução B (0,1% de ácido trifluoroacético e 80% de acetonitrila), a 

uma vazão de 0,8 ml/min, coletando 0,5 mL por tubo. A eluição dos fibrinopeptídeos foi 

monitorada com leitor de UV a 214 nm. A identificação dos fibrinopeptídeos foi confirmada 

por sequenciamento amino-terminal dos peptídeos purificados, assim como descrito no item 

3.9.2.  

 3.9.3. Determinação da dose mínima coagulante 

 O ensaio foi realizado assim como descrito por Assakura e colaboradores (1992), com 

algumas modificações. Para a determinação da dose mínima coagulante (DMC), foram 

aplicadas diferentes quantidades de enzima (10, 15, 20, 30 e 40 µg) em 150µL de plasma 

bovino citratado, e o tempo de formação do coágulo de fibrina foi determinado por sistema 

fotométrico em coagulômetro Quick Timer II (Draker - BR). A DMC foi definida como a 

quantidade de enzima necessária para coagular o plasma bovino citratado à 37ºC em 60 

segundos de reação.  

 3.9.4. Atividade proteolítica sobre substratos cromogênicos 

 A atividade proteolítica das serinoproteases foi avaliada sobre os seguintes substratos 

cromogênicos: S-2251 para plasmina (H-D-Valyl-L-leucyl-L-lysinep-Nitroaniline 

dihydrochloride), S-2222 para fator Xa (N-Benzoyl-L-isoleucyl-L-glutamylglycyl-L-arginine-

p-nitroaniline hydrochloride e seu methyl ester), S2238 para trombina (H-D-Phenylalanyl-L-
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pipecolyl-Larginine-p-nitroaniline dihydrochloride) e S-2302 para calicreína plasmática (H-

D-Prolyl-L-phenylalanyl-Larginine-p-nitroaniline dihydrochloride) (Chromogenix - IT). 

A hidrólise dos substratos foi determinada pela incubação de 4,0 µg de proteínas com 

a solução de substrato em tampão Tris-HCl 0,05M, pH 7,5 contendo 0,05M de CaCl2, em uma 

concentração final de 0,4 mM. As soluções reacionais foram incubadas durante 40 minutos a 

37ºC, e a hidrólise foi monitorada por espectrofotometria a 405 nm, utilizando leitora de 

Microplacas Versamax (Molecular Devices, Menlo Park, CA, USA). Uma unidade de 

atividade foi definida como o aumento de 0,01 unidade de absorbância a 405 nm, e os 

resultados foram expressos em U/mg de proteína. 

 O substrato S-2302 também foi utilizado para determinar a ação dos inibidores 

fluoreto de fenilmetilsulfonil (PMSF) e 1,10 fenantrolina sobre a atividade proteolítica das 

serinoproteases. Para isso, as enzimas foram pré-incubadas com 20 mM dos inibidores por 30 

min à 37ºC, e a reação foi realizada assim como descrito anteriormente. A relação dose-

resposta das proteínas foi avaliada utilizando este mesmo substrato e diferentes quantidades 

de proteína (0,5, 1, 2,5 e 5 µg). A reação foi conduzida como descrito anteriormente e 

monitorada nos tempos de 10, 20 e 40 min de incubação. Os ensaios foram realizados em uma 

série de três repetições e os dados foram ajustados com os respectivos erros padrões 

utilizando o software GraphPad Prism, versão 5.0 (GraphPad Software Inc., San Diego - 

USA). 

 3.9.5. Determinação dos parâmetros cinéticos 

 Os ensaios de cinética enzimática foram realizados pelo monitoramento da atividade 

esterásica das proteínas sobre o substrato N-p-tolueno-sulfonil arginina metil éster (TAME), 

de acordo com metodologia descrita por Hummel (1959). Para os ensaios de atividade 

esterásica, as proteínas (5 µg) foram incubadas com diferentes concentrações de TAME 

(0.125 a 2 mM) em tampão Tris-HCl 0,05M, pH 7,5 contendo 0,05M de CaCl2, em um 

volume final de 1 mL. A atividade foi monitorada por absorbância a 247 nm após 30 min de 

reação à 37ºC.  

 A velocidade da reação (V0) foi expressa em mM de produto formado por minuto, 

considerando o coeficiente de extinção molar de 540 M-1.cm-1 para o produto. Os valores de 

Km e Vmax das enzimas para o substrato TAME foram determinados a partir da curva cinética 

hiperbólica de Michaelis-Menten, e os valores de turnover (Kcat) e da eficiência catalítica 

(Kcat/Km) foram calculados a partir dos valores de Km e Vmax.  Os experimentos foram 
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realizados em uma série de três repetições cada, e os dados foram ajustados com os 

respectivos erros padrões utilizando o software GraphPad Prism, versão 5.0 (GraphPad 

Software Inc., San Diego - USA).  

3.9.6. Estabilidade a diferentes condições de temperatura 

Para a avaliação da estabilidade das enzimas a diferentes condições de temperatura, a 

atividade esterásica das proteínas sobre o substrato TAME foi monitorada de acordo com 

protocolo descrito no item 3.9.5. As proteínas foram pré-incubadas por 30 min a diferentes 

temperaturas (25, 37, 45, 60, 80 e 100ºC), e em seguida a atividade enzimática sobre o TAME 

foi avaliada. Uma unidade de atividade esterásica (U) foi definida como o aumento de 0,01 

unidade de absorbância a 247 nm, e os resultados foram expressos em U/mg de proteína.  

O ensaio foi realizado em uma série de três repetições, e os dados foram ajustados com 

os respectivos erros padrões utilizando o software GraphPad Prism, versão 5.0 (GraphPad 

Software Inc., San Diego - USA). 

3.9.7. Efeito de íons divalentes sobre a atividade esterásica 

Para a avaliação da influência de diferentes cátions divalentes (Ca2+, Cu2+, Ba2+, Zn2+ e 

Mg2+) sobre a atividade esterásica das serinoproteases, as proteínas foram pré-incubadas com 

tampão Tris-HCl 0,05M, pH 7,5, contendo 10 mM dos íons por 30 min à 37ºC. Em seguida, a 

atividades enzimática foi avaliada como descrito no item 3.9.5, com a diferença que o tampão 

utilizado para solubilização do TAME não apresentava CaCl2. A atividade esterásica da 

enzima pré-incubada com tampão sem adição de cátions divalentes foi avaliada e utilizada 

como controle.  

Os resultados foram expressos em unidade de atividade esterásica (U) por miligrama 

de proteína, sendo que uma unidade de atividade foi definida como o aumento de 0,01 

unidades de absorbância a 247 nm. O ensaio foi realizado em uma série de três repetições, e 

os dados foram ajustados com os respectivos erros padrões utilizando o software GraphPad 

Prism, versão 5.0 (GraphPad Software Inc., San Diego - USA). 
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3.10.  Análise estatística dos resultados 

A análise de variância estatística (ANOVA) e o teste Tukey, com nível de 

significância de 5% (p < 0,05), foram realizados com auxílio do software GraphPad Prism, 

versão 5.0 (GraphPad Software Inc., San Diego - USA). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO



R e s u l t a d o s  e  D i s c u s s ã o  | 40 
 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Sequenciamento de nucleotídeos e análise in silico da sequência da serinoprotease 

 As etiquetas de sequências expressas (ESTs - Expressed Sequence Tags) 

correspondentes à serinoprotease, obtidas da biblioteca de cDNA de C. d. collilineatus 

(BOLDRINI-FRANÇA et al, 2009), continham somente sequências incompletas da fase 

aberta de leitura (ORF – Open Reading Frame). Desta forma, para obtenção da sequência de 

nucleotídeos completa dos clones correspondentes à serinoprotease, foi utilizado um 

oligonucleotídeo senso interno na reação de sequenciamento. A sequência de cDNA da 

serinoprotease (Fig. 3), denominada Collineina-1, codifica uma proteína de 262 resíduos de 

aminoácidos, que inclui um peptídeo sinal (18 resíduos de aminoácidos), um pró-peptídeo (6 

resíduos de aminoácidos) e um domínio serinoprotease com 238 resíduos de aminoácidos, 

indicando que a proteína é expressa na forma de um zimógeno. Os parâmetros físico-químicos 

teóricos indicam que a toxina apresenta massa molar de 26638,3 Da e ponto isoelétrico de 

5,98.  

 Diversas serinoproteases ácidas e básicas foram previamente isoladas de peçonhas 

ofídicas, sendo que as serinoproteases de caráter básico frequentemente apresentam ação 

direta sobre a agregação plaquetária, enquanto as serinoproteases de caráter ácido 

desempenham atividade proteolítica sobre uma variedade de substratos relacionados à 

coagulação sanguínea (SERRANO & MAROUN, 2005). A Collineina-1 apresentou 

coeficiente de extinção relativo em 280 nm (ε1 g/L) de 1,659, assumindo que todos os resíduos 

de cisteínas aparecem na condição de meia cistina. O domínio serinoprotease possui um sítio 

teórico de N-glicosilação na posição 81, no qual é encontrada a sequência consenso composta 

pelo tripeptídeo Asn-X-Ser/Thr, o que pode resultar em uma discrepância na massa molar 

determinada por SDS-PAGE e espectrometria de massas, em relação ao parâmetro teórico.  
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Figura 3. Sequência de nucleotídeos da serinoprotease clonada da glândula de C. 
durissus collilineatus, denominada Collineina-1, e predição da sequência de aminoácidos. 
A região codificante correspondente ao peptídeo sinal está indicada pela caixa e o pró-
peptídeo está em negrito. O sítio teórico de glicosilação está marcado em cinza. 

 
4.2. Clonagem da serinoprotease a partir da biblioteca de cDNA da glândula de C. 

durissus collilineatus 

Os oligonucleotídeos específicos contendo sítios para as enzimas de restrição XhoI e 

NotlI foram desenhados com base na sequência da serinoprotease obtida na biblioteca de 

cDNA de C. d. collilineatus. Os oligonucleotídeos utilizados para a subclonagem do cDNA 

que codifica a serinoprotease foram elaborados de forma a amplificar fragmentos sem a região 

que codifica o peptídeo sinal. Assim, o vetor foi digerido com a enzima de restrição XhoI, que 

cliva o sítio subjacente à região que codifica o peptídeo de secreção fator-alpha, permitindo 

que a proteína seja secretada com o peptídeo sinal do vetor. A abordagem que utiliza a 

secreção das proteínas heterólogas facilita a posterior purificação das mesmas, uma vez que P. 
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pastoris secreta baixos níveis de proteínas endógenas, e o meio de cultura utilizado não 

necessita da adição de suplementos proteicos (TSCHOPP et al., 1987; BARR et al., 1992). 

Além disso, o cDNA amplificado contém uma região que codifica um sítio de 

clivagem para a enzima Kexina 2 (Kex2) na região amino-terminal da proteína. A enzima 

Kex2 consiste em uma serinoprotease que promove o processamento de pró-proteínas 

(ROCKWELL et al., 2002). A inclusão deste sítio de clivagem permite que a serinoprotease 

seja expressa sem nenhum resíduo de aminoácido adicional na região N-terminal, prevenindo 

qualquer prejuízo à função da molécula. 

Após a reação de PCR, o fragmento resultante, correspondente ao cDNA que codifica 

a serinoprotease, foi eficientemente clonado, apresentando tamanho compatível com o 

esperado (743 pb) em gel de agarose 1% (Fig. 4). 

 

 

Figura 4. Eletroforese em gel de agarose do cDNA correspondente à Collineina-1 
amplificado por PCR. MM, Marcador Molecular Gene Ruler 1Kb (Fermentas – CA); SVSP-
Cdc, cDNA correspondente à serinoprotease de C. durissus collilineatus. O fragmento 
correspondente ao tamanho esperado para a serinoprotease (743 pb) está indicado pela seta.  
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4.3. Expressão heteróloga e purificação da rCollineina-1 

4.3.1. Construção do vetor de expressão pPICZαA-Collineina1 

O vetor de expressão no qual foi inserido o gene da Collineina-1 foi o pPICZαA 

(Invitrogen).  Este plasmídeo contém o gene Sh ble de Streptoalloteichus hindustanus 

(HIGGINS & CREGG, 1998; LIN-CEREGHINO & CREGG, 2000), que confere resistência à 

zeocina, permitindo a seleção de transformantes tanto na fase de amplificação do vetor em 

células de Escherichia coli, quanto na etapa de expressão de proteínas em Pichia pastoris. 

Além disto, a presença de um fragmento que codifica um peptídeo sinal de Saccharomyces 

cerevisiae (fator-alpha), composto por 89 resíduos de aminoácidos, localizado imediatamente 

após o promotor AOX1, permite o direcionamento da proteína recombinante através da via 

secretória da levedura (LAROCHE et al., 1994; CLARE et al., 1991; HIGGINS & CREGG., 

1998; LIN-CEREGHINO & CREGG, 2000; CREGG et al., 2000).  

Este vetor contém também múltiplos sítios de restrição para a inserção de genes 

heterólogo, além de sequência que codifica o epítopo myc na porção C-terminal para detecção 

de proteínas recombinantes por Western blot, seguido de uma cauda de seis resíduos de 

histidina, que facilita a purificação da proteína heteróloga por cromatografia de afinidade. 

Para garantir que a serinoprotease seja expressa contendo tanto o fator-alpha, quanto a cauda 

de poli-histidina, o cDNA foi amplificado sem os códons de início e término da tradução. As 

características deste vetor de expressão estão sumarizadas na figura 5.  
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Figura 5. Mapa do vetor de expressão pPICZα. A figura mostra a origem de replicação em 
E. coli, o fragmento contendo o promotor AOX1 (5’AOX1), o fator de acoplamento alfa (α-

factor), a região de sítios múltiplos de clonagem, a cauda de epítopo myc (c-myc epitope), a 
cauda de seis resíduos de histidina (6xHis), o fator de término de transcrição AOX1 (AOX1 
TT), o promotor de fator de alongamento de transcrição (Ptef1 - trascription elongation factor 

1) e o fator de término de transcrição CYC1 de S. cerevisiae (CYC1 TT). Fonte: 
www.invitrogen.com 
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O cDNA que codifica a serinoprotease, amplificado por PCR (descrito no item 4.2), 

foi purificado do gel de agarose para a remoção de enzimas e outras impurezas. O plasmídeo e 

o produto de PCR purificados foram submetidos à digestão com as enzimas de restrição XhoI 

e NotI para geração de extremidades adesivas complementares. Os produtos da digestão foram 

analisados em gel de agarose a 1% (Fig. 6) e purificados do gel como descrito anteriormente.  
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Figura 6. Eletroforese em gel de agarose dos produtos da digestão do vetor e inserto com 
as enzimas de restrição XhoI e NotI. MM, marcador molecular Gene Ruler 1Kb (Fermentas 
– CA); 1, pPICZαA, vetor de expressão (3600 pb); 2, cDNA correspondente à serinoprotease 
de C. d. collilineatus (743 pb). 

 

Os produtos de digestão purificados foram ligados por ação da enzima T4 DNA ligase. 

Para garantir o sucesso da ligação, foi utilizado um excesso de 10x do inserto em relação à 

concentração molar do plasmídeo, sendo que a proporção ideal para uma eficiente ligação foi 

determinada experimentalmente (dados não mostrados). A construção do vetor de expressão 

está esquematizada na figura 7. 
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Ligação T4 DNA ligase

att L1 Collineina- 1 att L2

pDONRTM222 - TLE

PCR

Collineina - 1Kex2XhoI NotI

Digestão 
XhoI e NotI

Collineina - 1Kex2

att L1 att L2

Primer interF

Collineina - 1
α-factor His-tagXhoI NotI

pPICZαA

Digestão 
XhoI e NotI

His-tagα-factor

His-tagCollineina - 1Kex2XhoI NotIα-factor

pPICZαA – Collineina1

 

 
Figura 7. Representação esquemática da construção do plasmídeo de expressão 
pPICZαA-Collineina1. attL1 e attL2, adaptadores; primer F, primer forward 
(oligonucleotídeo senso); primer R, primer reverse (oligonucleotídeos antissenso); α-factor, 
fator de acoplamento α; His-tag, cauda de poli-histidina. O cDNA que codifica a 
serinoprotease de C. d. collilineatus foi clonado e amplificado do vetor pDONRTM222-SVSP 
por PCR. Os oligonucleotídeos utilizados contêm sítios de clivagem para as enzimas XhoI e 
Kex2 (senso) e NotI (antissenso). Os produtos das PCRs e o vetor de expressão pPICZαA 
(Invitrogen) foram submetidos à digestão com as enzimas XhoI e NotI para geração de 
extremidades adesivas complementares. A ligação do inserto ao vetor foi realizada por meio 
de reação com a enzima T4 DNA ligase (Invitrogen).  
 

Após a reação de ligação, o vetor pPICZαA-Collineina1 foi utilizado para a 

transformação de células de E.coli DH5α quimiocompetentes por choque térmico. As colônias 

transformadas foram cultivadas em meio contendo zeocina para a propagação do vetor. Os 

plasmídeos presentes nas colônias selecionadas por resistência à zeocina foram purificados 

por lise alcalina pela técnica de minipreparação (miniprep) (BIRNBOIM & DOLY, 1979).  
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A presença do inserto nas colônias selecionadas foi confirmada pela digestão do 

plasmídeo recombinante com as enzimas XhoI e NotI. Os seis clones submetidos à digestão 

foram analisados em gel de agarose 1%, sendo todas as colônias consideradas positivas para a 

presença do inserto, por apresentarem banda correspondente ao tamanho esperado para o gene 

da serinoprotease (743 pb) (Fig. 8).  
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Figura 8. Eletroforese em gel de agarose dos produtos de digestão do DNA plasmidial 
das colônias transformantes de E. coli com as enzimas de restrição XhoI e NotI. As 
colônias consideradas positivas apresentam bandas de DNA correspondentes ao vetor (3600 
pb) e ao gene da SVSP (743 pb). MM, marcador molecular Gene Ruler 1Kb (Fermentas – 
CA); 1 a 6, DNA plasmidial digerido dos clones selecionados. 

 
O DNA plasmidial das colônias positivas foram submetidos a sequenciamento com os 

oligonucleotídeos específicos para o vetor 5’AOX (5´-GACTGGTTCCAATTGACAAGC-3´) 

e 3’AOX (5´-GCAAATGGCATTCTGACATCC-3), para a confirmação da correta ligação 

dos insertos. Os resultados dos sequenciamentos demonstraram que a fusão dos insertos no 

vetor ocorreu na fase de leitura correta, com a sequência do fator-alpha seguida dos sítios para 

XhoI e Kex2, o gene codificante da serinoprotease, seguido do sítio para NotI, epítopo c-myc e 

cauda de poli-histidina (Fig. 9).  
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Figura 9. Sequência de nucleotídeos do plasmídeo recombinante pPICZαA-Collineina1. 
O gene da Collineina-1 está inserido subjacente ao fator-α, e apresenta um sítio de restrição 
para XhoI e um sítio de reconhecimento da enzima Kex2. O gene foi inserido no vetor de 
forma que a proteína seja expressa com epítopo myc e cauda de poli-histidina na porção C-
terminal. Os códons que indicam o início e fim da transcrição estão em negrito. A região do 
inserto que codifica a Collineina-1está marcada em cinza. Os sítios de clivagem para as 
enzimas de restrição estão marcados em azul. O sítio de clivagem para a protease Kex2 está 
marcado em rosa. As regiões correspondentes ao anelamento dos oligonucleotídeos senso e 
antissenso estão sublinhadas. 

 
4.3.2. Transformação das células de P. pastoris  

 As células da linhagem KM71H de P. pastoris foram transformadas via integração ao 

DNA cromossomal. Previamente à transformação, o vetor contendo o gene Collineina-1 foi 

linearizado com a enzima de restrição SacI, direcionando a integração ao lócus aox1::ARG4 

do genoma de P. pastoris, por meio de recombinação homóloga entre as sequências 
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compartilhadas pelo vetor e o DNA da célula hospedeira, permitindo a geração de 

transformantes estáveis (CREGG et al., 1985, 1987; HIGGINS & CREGG., 1998; LIN-

CEREGHINO & CREGG, 2000). A linearização do vetor foi visualizada em géis de agarose 

1%, no qual foi possível identificar uma banda próxima ao tamanho esperado de 4350 pb (Fig. 

10). 
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Figura 10. Eletroforese em gel de agarose do plasmídeo pPICZαA-Collineina1 
linearizado com a enzima de restrição SacI. MM, marcador molecular Gene Ruler 1Kb 
(Fermentas – CA); 1, plasmídeo pPICZαA-Collineina1 circular; 2, plasmídeo pPICZαA-
Collineina1 linearizado com a enzima de restrição Sac1. 

A inserção de múltiplos genes em um único locus do DNA genômico da levedura 

consiste em um evento que ocorre espontaneamente nos loci AOX1, his4 e aox1::ARG4, em 

uma frequência baixa, porém detectável (de 1 a 10% dos transformantes selecionados com 

zeocina), e geralmente resulta no aumento da taxa de expressão de proteínas 

(SREEKRISHNA et al., 1989; SCORER et al., 1994; HIGGINS & CREGG, 1998; LIN-

CEREGHINO & CREGG, 2000; MACAULEY-PATRICK et al., 2005).  

A eletroporação resulta em uma das frequências de transformação mais altas para P. 

pastoris, e é o método de escolha para a seleção de colônias transformantes com integração de 

múltiplas cópias do gene heterólogo (LIN-CEREGHINO & LIN-CEREGHINO, 2007). 

Assim, células eletrocompetentes da linhagem KM71H de P. pastoris foram transformadas 

com o vetor linearizado pela técnica de eletroporação. Após a transformação, as células de P. 

pastoris foram cultivadas em meio contendo 500 µg/mL de zeocina para seleção de colônias 

recombinantes contendo múltiplas cópias do gene. Esta seleção resultou em 18 colônias 
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resistentes, que foram submetidas à PCR de colônias para a confirmação da integração do 

vetor ao DNA cromossomal.  

Para o PCR de colônias, foi utilizado o oligonucleotídeo interno senso específico para 

a serinoprotease (descrito no item 3.2.) e oligonucleotídeo antissenso 3’AOX1 (Invitrogen). 

Todas as colônias analisadas foram positivas para a integração do vetor, apresentando bandas 

de DNA de aproximadamente 497 pb, correspondente ao tamanho esperado (Fig. 11). Estes 

dados demonstraram a presença do cassete de expressão em todas as colônias analisadas, 

comprovando a alta eficiência da integração do vetor ao DNA genômico da levedura. As 

colônias que resultaram em alta eficiência para a integração gênica foram selecionadas e 

utilizadas para a triagem de expressão da proteína recombinante.  
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Figura 11. Eletroforese em gel de agarose dos produtos de PCR das colônias de P. 
pastoris transformadas com o plasmídeo pPICZαA-Collineina1. MM, marcador molecular 
Gene Ruler 1Kb (Fermentas – CA); 1 a 18, produtos de PCR das colônias selecionadas; Ctr-, 
controle negativo. O fragmento amplificado de tamanho próximo ao esperado (497 pb) está 
indicado pela seta. 

A linhagem de células KM71H, utilizada na transformação com o plasmídeo 

recombinante, apresenta o gene cromossomal AOX1 amplamente corrompido e substituído 

pelo gene ARG4 de S. cerevisiae (locus aox1::ARG4) (CREGG & MADDEN, 1987). Como 

resultado, esta linhagem depende somente do gene que codifica a enzima álcool oxidase 2 

(AOX2), que apresenta uma menor taxa de expressão. Desta forma, a cultura de células cresce 

em metanol em taxas mais lentas, o que caracteriza o fenótipo Muts de utilização de metanol. 

As linhagens Muts geralmente expressam altas taxas de proteína recombinante (HIGGINS & 

CREGG, 1998; LIN-CEREGHINO & LIN-CEREGHINO, 2007), além de necessitarem de 

menores taxas de metanol para a indução da expressão, o que pode representar uma vantagem 
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na utilização desta linhagem em fermentadores industriais, uma vez que o metanol é uma 

substância altamente inflamável (CREGG et al., 2000; LIN-CEREGHINO & LIN-

CEREGHINO, 2007).  

 4.3.3. Expressão e Purificação da Collineina-1 recombinante 

Com o objetivo de avaliar as colônias de P. pastoris que expressam a proteína 

recombinante em maior escala, foram realizadas triagens de expressão em placa para as 

colônias transformadas com o vetor pPICZαA-Collineina1. Para isso, oito colônias 

selecionadas em meio contendo 500 µg/mL de zeocina, e que possivelmente apresentam 

múltiplas cópias do gene, foram utilizadas para a expressão em baixa escala.  

A expressão consistiu em duas etapas: a primeira etapa com o objetivo de gerar 

biomassa, na qual a cultura de células foi suprida de glicerol como fonte de carbono, e a 

segunda etapa que consiste na indução da expressão de proteínas pela adição de metanol ao 

meio. Após 96h de indução, o sobrenadante das culturas foi analisado em gel SDS-PAGE a 

13,5%, corado com Comassie Brilliant Blue, para determinação dos níveis de expressão. Das 

oito colônias analisadas, todas expressaram a Collineina-1 recombinante (rCollineina-1) e a 

secretaram no meio de cultura na forma solúvel (Fig. 12). No entanto, a colônia de número 8 

foi a que apresentou maior quantidade da proteína no sobrenadante, e por isso foi selecionada 

para os passos subsequentes de expressão. 
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Figura 12. Triagem da expressão da Collineina-1 recombinante em colônias de P. 
pastoris selecionadas por zeocina. Gel de poliacrilamida 13,5% corado com Comassie 

Brilliant Blue contendo o sobrenadante das culturas celulares após 96h de indução por 
metanol. Os números das colunas correspondem aos números das colônias. MM, marcador 
molecular (kDa); Ctr-, controle negativo (colônia transformada com vetor sem o inserto). A 
colônia 8 apresentou maior nível de expressão da proteína recombinante (indicada pela seta) e 
foi selecionada para os passos subsequentes de expressão. 

 
 A colônia 8 foi então submetida à triagem de condições ótimas de pH e composição do 

meio para a expressão da proteína recombinante. Para isso, foi realizada uma triagem em 

placa, assim como descrito anteriormente, porém com a diferença que na fase de indução as 

colônias foram cultivadas em meios com composição e pHs diferentes. As condições testadas 

foram: meio complexo tamponado BMMY (1% extrato de levedura, 2% peptona, 1,34% 

YNB, 4 x 10-5% biotina, 1% metanol, 100 mM fosfato de potássio), pHs 4,0, 6,0 e 7,0; meio 

mínimo tamponado BMM (1,34% YNB, 4 x 10-5% biotina, 1% metanol, 100 mM fosfato de 

potássio), pHs 4,0, 6,0 e 7,0; e meio mínimo não tamponado MM (1,34% YNB, 4 x 10-5 

biotina, 1% metanol).  

 Após 96h de indução da expressão de proteínas por metanol, as culturas foram 

centrifugadas e o conteúdo de proteínas do sobrenadante foi analisado por SDS-PAGE 13,5% 

corado com prata. Os maiores níveis de expressão da proteína recombinante foram atingidos 

em pH 7,0, sendo que em pH 4,0 não foi possível observar a presença da proteína 

recombinante no sobrenadante das culturas (Fig. 13).  

 As células de P. pastoris são capazes de sobreviver e crescer em uma faixa de pH 

relativamente ampla (pH 3,0 - 7,0), o que permite uma liberdade considerável em ajustar este 
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parâmetro no momento da indução. O pH do meio pode influenciar a expressão heteróloga 

por afetar a atividade de proteases secretadas, aumentando assim a estabilidade da proteína 

recombinante (MACAULEY-PATRICK et al., 2005). Em estudos prévios de otimização das 

condições de expressão de proteínas, foi determinado que a diminuição do pH do meio para 

3,0 aumentou consideravelmente os níveis de expressão de um fator de crescimento insulina-

simile e de um peptídeo bloqueador de aumento de citocina (BRIERLEY et al., 1994; 

KOGANESAWA et al., 2002). Apesar de não haver dados na literatura quanto à 

determinação do pH ótimo de indução de serinoproteases de peçonha de serpentes, existem 

relatos de expressão destas toxinas tanto em pH 5,0 (YOU et al., 2004) quanto em pH neutro 

(YU et al., 2007).  

A estabilidade do produto pode ser influenciada também pela adição de suplementos 

ricos em aminoácidos no meio de cultura, possivelmente por competirem com substratos de 

proteases e inibirem a indução de proteases causada pela limitação de nitrogênio. 

(SREEKRISHNA et al., 1997; MACAULEY-PATRICK et al., 2005). No entanto, a adição de 

peptona e extrato de levedura ao meio de cultura não influenciou a estabilidade da Collineina-

1 recombinante, uma vez que esta proteína é expressa em níveis semelhantes tanto em células 

cultivadas em meio mínimo quanto em meio complexo (Fig. 13).  

Apesar de os suplementos adicionados ao meio providenciarem um ambiente químico 

ideal para o crescimento das células de P. pastoris, eles apresentam algumas limitações 

quanto à padronização de expressão em larga escala e fermentações industriais. Assim, muitas 

vezes é desejável a eliminação de componentes complexos do meio de forma a aumentar a 

reprodutibilidade e validar o processo de produção (MACAULEY-PATRICK et al., 2005). 

Diante disso, as condições escolhidas para a expressão da Collineina-1 em larga escala foi 

meio mínimo sem adição de peptona e extrato de levedura (BMM) em pH 7,0.  
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Figura 13. Triagem da expressão da Collineina-1 recombinante em diferentes condições 
de pH e composição do meio. Gel de poliacrilamida 13,5% corado com prata contendo o 
sobrenadante das culturas celulares após 96 h de indução por metanol. MM, marcador 
molecular (kDa); 1. meio BMMY pH 4,0; 2. meio BMMY pH 6,0; 3. meio BMMY pH 7,0; 4. 
meio BMM pH 4,0; 5. meio BMM pH 6,0; 6. meio BMM pH 7,0; 7. meio MM. A condição 
que resultou em maior nível de expressão da proteína recombinante (indicada pela seta) foi o 
meio BMM pH 7,0. Esta condição foi selecionada para a expressão da proteína em larga 
escala. 

 
 A Collineina-1 recombinante foi então expressa em larga escala nas condições 

escolhidas no processo de triagem em placas, para gerar proteína em quantidades suficientes 

para as caracterizações estruturais e funcionais. Após 96 h de indução, a cultura foi 

centrifugada e o sobrenadante foi separado, filtrado e utilizado para a purificação da proteína 

recombinante.  

 A Collineina-1 foi clonada no vetor de forma a possibilitar sua expressão com uma 

cauda de poli-histidina da região C-terminal da molécula, facilitando assim a purificação da 

proteína recombinante por cromatografia de afinidade a metais imobilizados (IMAC - 

Immobilized-Metal Affinity Chromatography). Desta forma, o sobrenadante foi primeiramente 

submetido à cromatografia de afinidade a níquel utilizando a resina Ni-NTA Agarose (Qiagen 

- DE). Contudo, a proteína não interagiu com a resina, impossibilitando a purificação da 

Collineina-1 recombinante por este método de purificação (dados não mostrados). A 

incapacidade da proteína recombinante em interagir com a coluna de níquel pode ser 

explicada pelas seguintes hipóteses: (i) a cauda de poli-histidina pode estar localizada no 

interior da molécula enovelada, estando assim indisponível para a ligação com a resina; (ii) a 

cauda de poli-histidina pode ter sido clivada por ação proteolítica de enzimas secretadas pela 
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P. pastoris; ou (iii) a cauda de poli-histidina pode ter sido clivada por autoproteólise da 

proteína recombinante. No entanto, para elucidar os motivos pelos quais a proteína não 

interagiu com a coluna, será necessária uma caracterização estrutural detalhada da molécula.  

 Diante da impossibilidade de purificar a Collineina-1 recombinante em um único 

passo por IMAC, foi padronizado um protocolo de purificação baseado na combinação de 

técnicas cromatográficas de troca iônica e fase reversa. Previamente à purificação, 100 mL do 

sobrenadante foi inicialmente concentrado e tratado com 7 M de ureia, com o objetivo de 

remover qualquer molécula agregada à proteína recombinante. Após este tratamento, o 

sobrenadante foi aplicado em coluna de troca iônica MonoQ. A eluição foi realizada com 

gradiente descontínuo até 1 M de NaCl, resultando em oito principais frações (Fig. 14). A 

fração 6 apresentou maior atividade coagulante e foi então submetida à cromatografia de fase 

reversa em coluna C4. Os componentes da amostra foram eluídos por gradiente linear de 

solução B, resultando em um único pico (Fig. 15). A simetria do pico cromatográfico da fase 

reversa e o perfil eletroforético em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) (Fig. 15) indicam que 

a proteína é obtida com alto grau de pureza após os dois passos cromatográficos, 

demonstrando a eficiência do protocolo de purificação utilizado.  

 Os cálculos de recuperação para este processo de purificação são apresentados na 

tabela 3. Estes dados demonstram que a expressão da Collineina-1 recombinante apresenta um 

rendimento de 56 mg de proteína por litro de cultura nas condições padronizadas, e que o 

método de purificação utilizado resulta em uma alta recuperação da atividade esterásica da 

proteína recombinante, mesmo após o tratamento com ureia.  
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Figura 14. Perfil cromatográfico do fracionamento das proteínas presentes no meio de 
cultura em coluna de troca iônica MonoQ. A cromatografia foi realizada em sistema FPLC 
Äkta Purifier UPC10. Após 96 h de indução, a cultura foi centrifugada a 10.000 xg por 10 
min, e o sobrenadante foi separado, filtrado, concentrado e incubado com tampão Tris-HCl 
0,02M pH 8,0, contendo 7 M de ureia, em uma proporção de 1:5 (v/v), por 90 min, à 
temperatura ambiente. Após a incubação, o meio foi aplicado em coluna de troca iônica 
MonoQ 5/50 (5 x 50 mm, GE Healthcare), equilibrada com tampão Tris-HCl 0,02, M pH 8,0. 
A eluição foi realizada com gradiente descontínuo até 1 M de NaCl, a uma vazão de 1 
mL/min, coletando 0,5 mL por tubo.  
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Figura 15. Perfil cromatográfico da rCollineina-1 em coluna de fase reversa C4. A 
cromatografia foi realizada em sistema FPLC Äkta Purifier UPC10 em coluna C4 (0,46 x 25 
cm, partícula de 5 µm, Shodex), pré-equilibrada com o solvente A (0,1% de ácido 
trifluoroacético). Para e eluição dos componentes da amostra, foi utilizado gradiente linear até 
uma concentração de 100% de solução B (0,1% de ácido trifluoroacético e 80% de 
acetonitrila), a uma vazão de 0,8 ml/min, coletando 0,5 mL por tubo. Quadro inserido: SDS-
PAGE 13,5%. (MM) marcador molecular; (1) meio de cultura concentrado; (2) fração 6 da 
troca iônica em coluna MonoQ; (3) rCollineina-1 eluída da fase reversa em coluna C4 
(indicada pela seta).  
 

TABELA 3 - Recuperação e atividade específica dos passos de purificação da Collineina-
1 recombinante, partindo de 100 mL de meio de cultura. 
 

 
Passo 

cromatográfico 

Proteína 
 

Atividade Enzimática 

Massa 
(mg) 

Recuperação 
(%) 

 

Específica 
(U/mg) 

Total 
(U) 

Recuperação 
(%) 

Fator de 
purificação 

Meio de cultura 60,00 100,00 
 

5.950 357.000 100,0 1,00 

MonoQ 5,80 9,70 
 

9.950 57.710 16,16 1,67 

C4 5,60 9,33 
 

9.810 54.936 15,38 1,65 

* Uma unidade de atividade amidolítica sobre o substrato TAME (U) foi definida como o 
aumento de 0,01 unidade de absorbância espectrofotométrica a 247 nm. 
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 Trabalhos de expressão de SVSPs em sistema de P. pastoris relatam rendimentos 

variáveis para esta classe de proteínas em meio de cultura. A batroxobina de Bothrops atrox e 

a albofibrase de Trimeresurus albolabris são expressas na proporção de 10 mg/L (LI et al., 

2007) e 660 µg/L (MUANPASITPORN & ROJNUCKARIN, 2007), respectivamente, 

enquanto a calobina de Agkistrodon caliginosus atinge um rendimento de 3,5 g/L (YUAN et 

al., 2009).  

 Na tentativa de aumentar os níveis de expressão e aprimorar a recuperação da 

atividade das SVSPs recombinantes, diversos trabalhos utilizaram a estratégia de coexpressão 

da proteína de interesse com moléculas que auxiliam o enovelamento protéico. A ancrod de 

Calloselasma rhodostoma, por exemplo, apresenta um aumento expressivo na taxa de 

expressão quando acoplada a uma isomerase de pontes dissulfeto de P. pastoris (PpPDI), 

chegando a render 315 mg/L (ZHANG et al., 2011b). Outro caso no qual a expressão de uma 

SVSP fusionada a uma chaperona resultou em altos níveis de expressão em P. pastoris é o da 

gloshedobina de Gloydius shedaoensis, que quando acoplada à Hsp70, apresenta rendimento 

de 44,5 mg/L (YANG et al., 2009).  

 Apesar de nenhuma técnica de aumento de expressão ter sido adotada como estratégia 

inicial deste trabalho, o rendimento da rCollineina-1 é compatível com dados presentes na 

literatura, e não diverge significativamente dos rendimentos obtidos pelo acoplamento das 

SVSPs recombinantes a proteínas que auxiliam o enovelamento protéico.   

 P. pastoris é o sistema eucarioto de expressão mais produtivo dentre os sistemas 

disponíveis atualmente e tem sido utilizado na produção de uma diversidade de proteínas 

heterólogas na forma solúvel, as quais são facilmente secretadas para o meio de cultura. Além 

disso, este organismo tem a capacidade de promover o correto processamento e enovelamento 

da molécula recombinante, além de muitas das modificações pós-traducionais realizadas por 

eucariotos superiores, o que permite a expressão de proteínas na forma biologicamente ativa, 

dispensando assim etapas adicionais de renaturação da molécula.  

 A grande diversidade de promotores, sinais de secreção e linhagens disponíveis para 

expressão em P. pastoris, aliada aos métodos desenvolvidos com o intuito de aprimorar os 

níveis de expressão, tem fornecido subsídios para o sucesso na expressão de proteínas com 

diversos graus de complexidade. No entanto, apesar do sistema de expressão em P. pastoris 

ser de fácil manipulação e apresentar protocolos de produção bem definidos, são necessários 

alguns passos de aprimoramento do método de produção, de forma a atingir um maior 

rendimento da proteína heteróloga.  



 R e s u l t a d o s  e  D i s c u s s ã o  | 59 
 

 

 Ao longo dos últimos anos, o número de publicações que utilizam o sistema de P. 

pastoris com a finalidade de produção de moléculas para pesquisa tem aumentado 

rapidamente. Isto se reflete no aumento do uso deste sistema para a produção industrial de 

proteínas como uma alternativa para métodos mais tradicionalmente empregados, como E. 

coli e S. cerevisiae. Dentro deste contexto, a padronização de um método eficaz de produção 

heteróloga da serinoprotease em P. pastoris permite, não somente o aprofundamento da 

caracterização funcional da proteína recombinante, como também pode gerar perspectivas 

para a aplicação destas enzimas em diagnósticos clínicos ou como agentes terapêuticos no 

tratamento de desordens hemostáticas.   

4.4. Purificação da serinoprotease da peçonha de C. durissus collilineatus 

A purificação da serinoprotease de interesse a partir da peçonha bruta de C. d. 

collilineatus foi realizada pela combinação de três etapas cromatográficas. Na primeira etapa 

de purificação, 50 mg da peçonha bruta foram aplicados em coluna de exclusão molecular 

Sephacryl-S100, resultando na eluição de cinco frações (Fig. 16). Amostras das frações foram 

avaliadas quanto à atividade coagulante, sendo que a fração S3 apresentou a maior atividade. 

Esta fração foi então concentrada, diluída no tampão da corrida, e aplicada em coluna de troca 

iônica MonoQ 5/50 GL. Este procedimento cromatográfico resultou em sete principais 

frações (Fig. 17), as quais foram avaliadas quanto à atividade coagulante. A fração 

denominada Q4 apresentou a maior atividade coagulante, sendo então dessalinizada, 

liofilizada e utilizada no passo cromatográfico seguinte.  

 O refinamento da purificação da serinoprotease foi realizado por cromatografia líquida 

de alta eficiência, utilizando coluna de fase reversa C4, pré-equilibrada com a solução A. A 

eluição resultou em dois picos cromatográficos (Fig. 18), ambos apresentando a capacidade 

de coagular o plasma. A pureza das proteínas foi verificada por simetria do pico 

cromatográfico e perfil eletroforético em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) corado com 

prata (gel inserido na Fig. 18). Estes resultados demonstraram que o protocolo apresentado no 

presente trabalho resultou na obtenção de duas isoformas de serinoprotease da peçonha de C. 

d. collilineatus com elevado teor de pureza. A serinoprotease purificada no pico 1 foi 

denominada Collineina-1, e a correspondente ao pico 2 foi denominada Collineina-2. A 

identificação da serinoprotease nativa que corresponde à proteína recombinante foi 

determinada nos passos seguintes de sequenciamento de novo por espectrometria de massas. 
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Figura 16. Perfil cromatográfico do fracionamento da peçonha bruta de C. d. 
collilineatus por filtração molecular em coluna Sephacryl S-100. A peçonha (50 mg) foi  
dispersa em tampão formiato de amônia 0,05 M, pH 3,5, centrifugada a 13000 xg por 10 min, 
e o sobrenadante foi aplicado à coluna de gel filtração Sephacryl S100 HR (1,6 x 60 cm), pré-
equilibrada com o mesmo tampão. A cromatografia foi realizada em sistema FPLC Äkta 
Purifier UPC10 com leitor de UV a 280 nm, a uma vazão de 0,5 mL/min, coletando 1,0 mL 
por tubo. A fração que apresentou maior atividade coagulante está indicada pela seta. 
 
 
 Os cálculos de rendimento da Collineina-1 para este processo de purificação são 

apresentados na tabela 4. Estes dados demonstram que esta serinoprotease está presente na 

peçonha de C. d. collilineatus em baixas concentrações, representando apenas 0,63% do total 

de toxinas. Boldrini-França e colaboradores (2010) determinaram uma concentração relativa 

de serinoproteases entre 0,5% e 1,9% no proteoma da peçonha de C. d. collilineatus. Estes 

dados são compatíveis com os rendimentos apresentados neste trabalho, indicando que não 

houve perda significativa de proteína durante o processo de isolamento. Além disso, a 

atividade específica da peçonha solúvel foi de 2.440 U/mg, contra 9.100 U/mg para a 

Collineina-1, o que representa um fator de purificação de 3,72 da atividade enzimática, 

mesmo após exposição a solventes orgânicos e a condições de pH ácido.  
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Figura 17. Perfil cromatográfico da fração S3 em coluna de troca iônica MonoQ. A 
fração S3 obtida da filtração molecular da peçonha bruta foi aplicada à coluna troca iônica 
MonoQ 5/50 GL (GE Healthcare – UK), de dimensões 5 x 50 mm, previamente equilibrada 
com tampão Tris-HCl 0,02 M, pH 8,0.  A eluição foi realizada com gradiente descontínuo até 
1 M de NaCl, a uma vazão de 1 mL/min, coletando 0,5 mL por tubo. A cromatografia foi 
realizada em sistema FPLC Äkta Purifier UPC10, com leitor de UV a 280 nm. A fração que 
apresentou maior atividade coagulante está indicada pela seta. 

 
 As serinoproteases estão presentes na peçonha da maioria das serpentes pertencentes 

às famílias Viperidae, Elapidae, Crotalidae e Colubridae (CASTRO et al., 2004). Nos últimos 

anos, diversos estudos de purificação, caracterização e clonagem e expressão de SVSPs vêm 

levando ao conhecimento de um grande número de toxinas desta classe. Como resultado, 

vários métodos de purificação de serinoproteases de peçonha de serpentes vêm sendo 

descritos na literatura, sendo que a maioria baseia-se na combinação de fracionamentos por 

gel filtração, seguido por cromatografias de troca-iônica ou afinidade (SERRANO & 

MAROUN, 2005).  
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Figura 18. Perfil cromatográfico da fração Q4 em coluna de fase reversa C4. A 
cromatografia foi realizada em sistema FPLC Äkta Purifier UPC10 em coluna C4 (0,46 x 25 
cm, partícula de 5 µm, Shodex), pré-equilibrada com o solvente A (0,1% de ácido 
trifluoroacético). Para e eluição dos componentes da amostra, foi utilizado gradiente 
segmentado até uma concentração de 100% de solução B (0,1% de ácido trifluoroacético e 
80% de acetonitrila), a uma vazão de 0,8 ml/min, coletando 0,5 mL por tubo. Quadro 
inserido: SDS-PAGE 13,5% corado com prata das duas isoformas de serinoprotease 
purificadas. (MM) marcador molecular; (1) pico 1 (Collineina-1) (2) pico 2 (Collineina-2). 
 
TABELA 4 - Recuperação e atividade específica dos passos de purificação das isoformas 
de serinoprotease da peçonha de C. d. collilineatus. 

 
Passo 

cromatográfico 

Proteína 
 

Atividade Enzimática 

Massa 
(mg) 

Recuperação 
(%) 

 

Específica 
(U/mg) 

Total 
(U) 

Recuperação 
(%) 

Fator de 
purificação 

Peçonha bruta 50,00 100,00 
 

2,440 122,000 100,0 1,00 

Sephacryl S-100 2,50 5,00 
 

5,3100 13,275 10,8 2,17 

MonoQ 0,55 1,10 
 

9,150 5,052 4,1 3,75 

C4 0,31 0,63 
 

9,100 2,848 2,3 3,72 

 
* Uma unidade de atividade amidolítica sobre o substrato TAME (U) foi definida como o 
aumento de 0,01 unidade de absorbância espectrofotométrica a 247 nm. 



 R e s u l t a d o s  e  D i s c u s s ã o  | 63 
 

 

 Embora mais raramente, a cromatografia de fase reversa é utilizada em alguns trabalho 

tanto para a purificação das SVSPs em uma única etapa (VILCA-QUISPE et al., 2010), 

quanto associada a outros métodos cromatográficos para o refinamento da purificação 

(HUNG & CHIOU, 1994; ALEXANDER et al., 1998; SERRANO et al., 1998; AMICONI et 

al., 2000; WANG et al., 2001; JIN et al 2005). Muitas classes de proteínas são suscetíveis à 

desnaturação irreversível quando expostas a solventes orgânicos, como a acetonitrila. No 

entanto, as SVSPs apresentam alta resistência à acetonitrila, e retém grande parte de sua 

atividade após a cromatografia de fase reversa.  

 Serrano e colaboradores (2000) demonstraram que três isoformas de serinoproteases 

isoladas da peçonha de B. jararaca, retiveram cerca de 85% de suas atividades, mesmo após 

serem submetidas à cromatografia de fase reversa. Muitos outros trabalhos, apesar de não 

apresentarem dados de rendimento da atividade das SVSPs após os passos cromatográficos, 

recuperaram as SVSPs com alta atividade após a utilização de RP-HPLC no processo de 

purificação destas toxinas (PONCE-SOTO et al., 2007; MENALDO et al., 2012; 

VALERIANO-ZAPANA et al., 2012). 

 Apesar do grande número de trabalhos relacionados à purificação de SVSPs existentes 

na literatura, as serpentes crotálicas brasileiras ainda são pouco estudadas em relação a essa 

classe de toxinas. Isso provavelmente se deve ao fato das serinoproteases estarem presentes 

nessas peçonhas em baixas concentrações, o que dificulta a purificação e obtenção dessas 

proteínas em quantidades suficientes para uma caracterização mais aprofundada.  

 A serinoprotease mais estudada de serpentes brasileiras do gênero Crotalus é a 

giroxina, purificada da peçonha de C. d. terrificus.  Barros e colaboradores (2011) purificaram 

a giroxina pela combinação de dois passos cromatográficos. O primeiro passo foi realizado 

por gel filtração em coluna Sephadex G75, seguido de uma cromatografia de afinidade em 

coluna Benzamidina Sepharose. Esse método foi testado no presente estudo para a purificação 

da serinoprotease de interesse, mas não permitiu a separação das isoformas presentes na 

peçonha, resultando em uma fração com baixo grau de pureza (resultados não mostrados).  

 Oliveira e colaboradores (2009) isolaram uma serinoprotease de C. d. terrificus e uma 

de C. d. collilineatus por meio de dois passos cromatográficos, baseados em um gel filtração 

em Sephadex G-75 e uma troca iônica em coluna ES-502N. Da mesma forma, a metodologia 

utilizada no presente trabalho utilizou como primeiros passos de fracionamento uma gel 

filtração seguida de uma troca iônica, mas somente esses dois processos não permitiram a 

obtenção das isoformas com alto grau de pureza. Assim, para a separação das duas isoformas 
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presentes na peçonha de C. d. collilineatus foram necessários três passos cromatográficos, 

sendo que o passo final consiste na separação de proteínas em coluna de fase reversa.  

 As serinoproteases de peçonha de serpentes estão em um processo evolutivo que 

resulta na formação de isoformas e na geração da diversidade funcional dessas toxinas 

(MACKESSY, 2010). Vários estudos na literatura descrevem a presença de isoformas de 

serinoproteases em diversas peçonhas de serpentes, sendo que a separação de proteínas por 

cromatografia de fase reversa é, muitas vezes, determinante para o isolamento dessas 

isoenzimas. Hung e Chiou (1994), por exemplo, isolaram três isoformas de uma α-

fibrinogenase da peçonha de C. atrox, com massas que variam de 33 a 35 kDa. Menaldo e 

colaboradores (2012) isolaram duas isoformas de massas distintas (27 e 41 kDa) da peçonha 

de Bothrops pirajai, que apresentaram atividades divergentes sobre o fibrinogênio. Em 2000, 

Petretski e colaboradores isolaram duas enzimas trombina-simile de massas próximas a 38 

kDa a partir da peçonha de B. atrox. As serinoproteases purificadas no presente estudo 

apresentam massas molares semelhantes em SDS-PAGE (aproximadamente 32 kDa), apesar 

de que a Collineina-2 aparenta ter massa ligeiramente inferior à da Collineina-1. Para uma 

determinação da massa molar mais precisa, as proteínas íntegras foram submetidas a análises 

por espectrometria de massas.   

4.5. Caracterização estrutural das serinoproteases nativas e recombinante 

 As duas isoformas nativas e a forma recombinante das serinoproteases foram 

analisadas quanto à massa molar e estrutura primária por técnicas de espectrometria de 

massas. Para a determinação das massas molares, as proteínas íntegras foram aplicadas em 

espectrômetro de massas nanoESI-Q/TOF. A massa molar foi calculada pela deconvolucão 

dos dados da relação massa/carga, obtidos para os íons multicarregados. Dessa forma, foram 

determinadas as massas de 29.475 Da para a Collineina-1, 29.388 Da para a Collineina-2 (Fig. 

19) e 28.868 Da para a Collineina-1 recombinante (Fig. 20). Nos espectros de massas obtidos, 

é possível observar a presença de alguns picos de menor intensidade e massas próximas à 

massa correspondente ao espectro de maior intensidade. Estas observações são mais 

expressivas no espectro da Collineina-1 recombinante, que exibe diversos picos com 

diferenças de massas de 87 e 162 Da. Interessantemente, estas diferenças correspondem à 

massa isotópica da Serina e à perda neutra de hexose, respectivamente. Diante disso, pode-se 

supor que (i) a proteína sofre fragmentação durante o processo de ionização, o que leva à 

perda de uma hexose e de uma serina (que corresponde ao resíduo presente na extremidade C-
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terminal da molécula), ou (ii) a proteína é expressa pela P. pastoris com padrões diversos de 

glicosilação e sofre ações proteolíticas que podem levar à perda de um resíduo de serina. 

  

mass
20000 21000 22000 23000 24000 25000 26000 27000 28000 29000 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 37000 38000 39000

%

0

100

120824-COLLINEASE-1  32 (0.563) M1 [Ev-321667,It39] (Sp,0.200,1400:3499,1.00,L33,R33); Cm (7:59) TOF MS ES+ 
6.57e6

29474.0000

29183.0000

 

 

 

mass
20000 21000 22000 23000 24000 25000 26000 27000 28000 29000 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 37000 38000 39000

%

0

100

120824-COLLINEASE-2  9 (0.170) M1 [ Ev-335008,It29] (Sp,0.200,1400:3499,1.00,L33,R33); Cm (2:62) TOF MS ES+ 

1.53e6

29388.0000

29097.0000

 

Figura 19. Espectro de massas da Collineina-1 (A) e Collineina-2 (B). A massa molar das 
proteínas foi determinada por espectrometria de massas no modo MS/MS em aparelho Synapt 
G2-S (Waters - UK) com ionização por nano-eletrospray (nano-ESI). A massa molar foi 
calculada pela deconvolucão dos dados da relação massa/carga, obtidos para os íons 
multicarregados.  
 

B 

A 
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mass
20000 21000 22000 23000 24000 25000 26000 27000 28000 29000 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 37000 38000 39000

%

0

100

120824-COLLINEASE -REC  40 (0.700) M1 [ Ev -319322,It27] ( Sp ,0.200,1400:3499,1.00,L33,R33); Cm (4:49) TOF MS ES+ 
1.23e5
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Figura 20. Espectro de massas da Collineina-1 recombinante. A massa molar da proteína 
foi determinada por espectrometria de massas no modo MS/MS em aparelho Synapt G2-S 
(Waters - UK) com ionização por nano-eletrospray (nano-ESI). A massa molar foi calculada 
pela deconvolucão dos dados da relação massa/carga, obtidos para os íons multicarregados. 
 
 
  Para a identificação da proteína nativa isolada que corresponde à Collineina-1 

recombinante, foram utilizadas técnicas de sequenciamento amino-terminal, sequenciamento 

de novo de peptídeos tripsínicos e mass fingerprinting, com o objetivo de elucidar a sequência 

de aminoácidos das serinoproteases obtidas nesse trabalho. Com a associação destas técnicas, 

foi possível a identificação de 140 resíduos para a Collineina-1 recombinante, 164 resíduos 

para a Collineina-1 nativa e 89 para a Collineina-2. A sequência de aminoácidos deduzida 

para a proteína recombinante, descrita no item 4.1 deste capítulo, foi utilizada no alinhamento 

múltiplo das sequências parciais obtidas para predizer as prováveis posições dos peptídeos 

tripsínicos (Fig. 21).   

 A partir do alinhamento múltiplo das sequências, foi possível determinar 100% de 

identidade dos aminoácidos obtidos para a Collineina-1 nativa e recombinante, em relação à 

sequência deduzida. Apesar de não ter sido possível realizar o sequenciamento completo das 

proteínas, pode-se presumir que a proteína recombinante corresponde à Collineina-1 nativa. 

Por outro lado, a sequência parcial da Collineina-2 apresentou uma substituição conservativa 

na posição 64 e quatro substituições não conservativas nas posições 115, 156, 159 e 181 

quando comparada com as sequências da Collineina-1 nas formas nativa e recombinante, o 

que indica que estas toxinas podem apresentar características estruturais e funcionais distintas.   
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Figura 21. Alinhamento múltiplo entre as sequências parciais de aminoácidos das 
serinoproteases nativas e recombinante e a sequência deduzida da Collineina-1. O 
alinhamento múltiplo das sequências foi realizado com auxílio do algoritmo MultiAlin 
(CORPET, 1988). Caixas pretas representam os aminoácidos conservados em todas as 
sequências. Aminoácidos em preto são conservados em pelo menos duas sequências. 
Aminoácidos em cinza correspondem aos resíduos não conservados. 
 

  Nas análises in silico, descritas no item 4.1 deste capítulo, foi determinada uma massa 

teórica de 26638,3 Da para a sequência deduzida da Collineina-1. No entanto, a massa da 

proteína nativa determinada por espectrometria de massas foi de 29474 Da, representando 

uma diferença de 2835,7 Da entre as massas teórica e experimental. Essa diferença de massas 

pode ser explicada pela presença de N-glicosilações ligadas ao sítio localizado na posição 81 

dessas moléculas. É válido ressaltar também que as serinoproteases de peçonha de serpentes 

podem apresentar O-glicosilações (SERRANO E MAROUN, 2005), mas devido à ausência 

de sequência consenso, não é possível presumir a adição de carboidratos por ligações O-

glicosídicas na proteína (APWEILER et al., 1999).  

 Por outro lado, era esperada uma massa molar superior para a Collineina-1 

recombinante em relação à massa da proteína nativa, uma vez que esta molécula foi expressa 

com cauda poli-histidínica e epítopo C-myc na porção C-terminal, além de estar sujeita à 

hiperglicosilação promovida pela P. pastoris. A massa teórica determinada para a enzima 

recombinante é de 29690 Da, sendo que a massa obtida experimentalmente é de 28868 Da. 

Este fato comprova que a rCollineina-1 é obtida do sobrenadante da cultura de P. pastoris na 

forma truncada devido à ação proteolítica de enzimas secretadas pelo organismo heterólogo 

ou então da própria serinoprotease. Porém, essas observações não fornecem evidências da 

presença de glicosilações na proteína recombinante.  
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 As SVSPs são geralmente glicoproteínas e apresentam conteúdos variáveis de N e O-

glicosilações ligadas à molécula em posições não homólogas, o que pode gerar uma variação 

na massa dessas proteínas de até 40 kDa (SERRANO E MAROUN., 2005). A composição 

dos carboidratos presentes nas SVSPs é variável e ainda não há dados suficientes para 

estabelecer uma correlação entre a classificação taxonômica das serpentes e a estrutura dos 

oligossacarídeos ligados às serinoproteases (LIN et al., 2011).  

 Dentre os carboidratos previamente identificados nas SVSPs estão a fucose, hexose, 

ácido siálico, N-acetilglicosamina (GlcNAc), manose e ácido N-acetilneuramínico (NauAc) 

(PIRKLE, 1998; KOH et al., 2001; WANG et al, 2001; BORTOLETO et al., 2002; OYAMA 

& TAKAHASHI, 2003; COSTA et al., 2009; LIN et al., 2011). Até o momento, a importância 

do motivo carboidrato na relação estrutura-função das SVSPs não foi completamente 

elucidada. No entanto, há evidencias de que as glicanas conferem estabilidade às 

serinoproteases e, em alguns casos, podem influenciar o reconhecimento de substratos e a 

acessibilidade ao sítio ativo (OYAMA & TAKAHASHI, 2003; SERRANO E MAROUN, 

2005; SILVA-JUNIOR et al., 2007). Em um estudo recente, Mukherjee e Mackessy (2013) 

demonstraram que a glicosilação de uma serinoprotease isolada da peçonha de Daboia 

russelii russelii, denominada Russelobina, confere resistência à ação de inibidores 

fisiológicos, como α2-MG e antitrombina-III, aumentando a estabilidade da enzima no 

organismo da vítima.  

  Com o objetivo de avaliar a conservação de resíduos de aminoácidos em regiões 

importantes para a atividade catalítica da Collineina-1, assim como em regiões secundárias da 

molécula, a sequência deduzida da serinoprotease foi alinhada com outras SVSPs de alta 

identidade, presentes em bancos de dados. O alinhamento múltiplo da sequência deduzida da 

Collineina-1 indica uma semelhança estrutural com outras serinoproteases de peçonha de 

serpente (Fig. 22). As porcentagens de identidades entre as sequências de aminoácidos das 

proteínas alinhadas variam de 99 a 77%, sendo que cinco das seis pontes dissulfeto 

intramoleculares existentes nas SVSPs são altamente conservadas, o que pode refletir na 

preservação da estrutura tridimensional destas moléculas. A sexta ponte dissulfeto, formada 

pelos resíduos Cys88 e Cys235 (posições relativas à Collineina-1), é característica das SVSPs, 

estando ausente das tripsinas. Esta ponte dissulfeto conecta a extensão C-terminal da 

molécula, formando uma alça que restringe a entrada na fenda do sítio ativo, o que pode estar 

relacionado com diferenças de especificidade destas enzimas por certos substratos (PARRY et 

al., 1998; SERRANO & MAROUN, 2005). 
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Figura 22. Alinhamento múltiplo da sequência da Collineina-1 com outras 
serinoproteases de peçonha de serpentes. A sequência deduzida da Collineina-1 foi 
alinhada com nove SVSPs presentes no banco de dados GenBank, com o auxílio do algoritmo 
online ClustalW2. Os resíduos marcados em preto compõem a tríade catalítica His42, Asp87 e 
Ser184. Os resíduos marcados em cinza correspondem às regiões de reconhecimento de 
substratos. Resíduos marcados pela caixa correspondem ao sítio teórico de glicosilação. Os 
símbolos indicam os resíduos Cys conservados. Resíduos de Cys que apresentam o mesmo 
símbolo representam pares na formação de pontes dissulfeto intramoleculares. As sequências 
foram nomeadas com os nomes das enzimas e a espécie às quais pertencem: (Cdc) Crotalus 

durissus collilineatus, (Cdt) Crotalus durissus terrificus, (Sce) Sistrurus catenatus edwardsi, 
(Ca) Crotalus adamanteus, (Vs) Viridovipera stejnegeri, (Ab) Agkistrodon bilineatus; Id, 
identidade das proteínas utilizadas no alinhamento em relação à Collineina-1. 
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 A tríade catalítica das serinoproteases de peçonha de serpentes, composta pelos 

resíduos His43, Asp88 e Ser184, assim como os resíduos de aminoácido localizados próximos 

ao sítio ativo, são altamente conservados nestas toxinas. Os resíduos críticos para a atividade 

catalítica das serinoproteases podem estar relacionados a uma grande variedade de efeitos 

fisiopatológicos, como ações sobre a coagulação sanguínea e sistema imunológico 

(HEDSTROM, 2002a, b).  A substituição do resíduo His57 da tríade catalítica de uma toxina 

homóloga à SVSP de Trimeresurus jerdonii por um resíduo de arginina levou à perda da 

atividade proteolítica desta molécula e, consequentemente, de seus efeitos sobre a coagulação 

sanguínea (WU, 2008).  

 O resíduo de Asp178 é preservado em todas as serinoproteases analisadas, assim como 

em outras serinoproteases de peçonha de serpentes, trombinas e calicreínas. Este resíduo está 

relacionado com a especificidade primária das enzimas semelhantes à tripsina, por interagir 

com aminoácidos básicos na posição P1 dos possíveis substratos (STUBBS & BODE, 1993). 

No entanto, os resíduos envolvidos na especificidade primária destas moléculas não são os 

únicos determinantes na interação com substratos, sendo que a importância de regiões 

adicionais na ligação de alvos fisiológicos já foi determinada (SERRANO & MAROUN, 

2005; KRISHNASWAMY, 2005).     

 Apesar do alto grau de conservação das estruturas críticas para a atividade e correto 

enovelamento das serinoproteases de peçonha de serpentes, foram observadas algumas 

substituições de aminoácidos em regiões secundárias, mesmo entre proteínas de subespécies 

intimamente relacionadas, como é o caso das enzimas de C. d. terrificus e C. d. collilineatus. 

Estes resultados indicam que as SVSPs se encontram em um processo evolutivo, no qual 

eventos de duplicação gênica, seguida por mutações pontuais ao acaso e rearranjo gênico, 

resultam no surgimento de isoformas e de variações na especificidade ao substrato.  

4.6. Caracterização enzimática e funcional comparativa da Collineina-1 nas formas 

nativa e recombinante 

 4.6.1. Atividade fibrinogenolítica 

 A Collineina-1, nas formas nativa e recombinante, foi avaliada quanto à atividade 

fibrinogenolítica tanto pela visualização da degradação das cadeias Aα, Bβ e γ do fibrinogênio 

por SDS-PAGE, quanto pela identificação dos fibrinopeptídeos liberados pela ação da 

enzima. Quando avaliadas quanto à ação proteolítica sobre as cadeias do fibrinogênio, ambas 

as enzimas apresentaram comportamento similar, agindo preferencialmente sobre a cadeia Aα 
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(Fig. 23), sendo capazes de clivar completamente essa cadeia com apenas 5 minutos de 

reação. As proteínas também apresentaram atividade sobre cadeia Bβ, no entanto essa cadeia 

só é completamente clivada após 4 horas de incubação com a enzima. Nenhuma das enzimas 

foi capaz de clivar a cadeia γ do fibrinogênio.  

 A ação das enzimas foi monitorada pela diminuição da intensidade ou 

desaparecimento das bandas correspondentes às cadeias do fibrinogênio e o aparecimento de 

bandas de degradação ausentes no controle. Os principais produtos de degradação resultantes 

da ação enzimática das serinoproteases sobre o fibrinogênio apresentam massas de 

aproximadamente 30, 40 e 55 kDa, e aumentam de intensidade com o aumento do tempo de 

reação. Diversas SVSPs descritas na literatura demonstraram agir sobre as cadeias Aα e Bβ do 

fibrinogênio de forma tempo-dependente, além de não afetarem a cadeia γ mesmo após 

longos períodos de incubação (SELISTRE & GIGLIO; 1987; VILCA-QUISPE et al., 2010; 

VALERIANO-ZAPANA et al., 2012). 
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Figura 23. Atividade fibrinogenolítica da Collineina-1 nas formas nativa (A) e 
recombinante (B). Para a avaliação da atividade, 10 µg das enzimas foram incubadas com 
uma solução de fibrinogênio bovino (1,5 mg/ml) a 37ºC durante diferentes intervalos de 
tempo. Para o controle negativo, a solução de fibrinogênio foi incubada nas mesmas 
condições na ausência das enzimas. Após a incubação, as amostras foram visualizadas em 
SDS-PAGE 13,5%. MM, marcador molecular; Cont-, controle negativo.  

 
 O fibrinogênio é uma glicoproteína plasmática hexamérica de aproximadamente 340 

kDa, composta por três pares de cadeias polipeptídicas, denominadas cadeias Aα, Bβ e γ, 

ligadas entre si por 29 pontes dissulfeto. De forma geral, o fibrinogênio apresenta uma 

estrutura alongada, composta por três domínios: o domínio central, denominado nódulo E, que 

contém os resíduos N-terminais das seis cadeias polipeptídicas, e dois domínios distais, 
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γ 
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denominados nódulos D, compostos pelas porções C-terminais das cadeias Bβ e γ. A 

conversão do fibrinogênio em fibrina é catalisada pela trombina, que promove a clivagem das 

porções N-terminais das cadeias Aα e Bβ no nódulo E do fibrinogênio, liberando os 

fibrinopeptídeos A e B, respectivamente. A remoção dos fibrinopeptídeos expõe os sítios de 

polimerização da região N-terminal das cadeias Aα e Bβ, que interagem com os sítios de 

polimerização localizados na porção C-terminal dessas mesmas cadeias, resultando na 

formação de fibras insolúveis, denominadas monômeros de fibrina. A trombina promove 

também a ativação do fator XIII da coagulação sanguínea, que é uma transglutaminase que 

catalisa a formação de ligações isopeptídicas entre as cadeias γ da fibrina, levando à formação 

de dímeros γ-γ, e entre as cadeias α de várias moléculas de fibrina, formando os polímeros α. 

O coágulo de fibrina estabilizado por ligações cruzadas é forte e resistente à ação do sistema 

fibrinolítico, sendo eficiente na formação do coágulo sanguíneo (LORD, 2007).   

 As enzimas trombina-simile de peçonha de serpentes apresentam ação similar à da 

trombina, sendo capazes de promover a liberação dos fibrinopeptídeos A e/ou B do 

fibrinogênio. No entanto, a maioria das enzimas trombina-simile difere da trombina por 

atuarem preferencialmente sobre uma dessas cadeias. A grande maioria das enzimas 

trombina-simile apresentam especificidade pela ligação peptídica Arg15-Gly16 da cadeia Aα 

do fibrinogênio, e são classificadas como FP-A, como é o caso da crotalase de C. adamanteus 

(MARKLAND et al., 1982), da batroxobina de Bothrops atrox (NISHIDA et al., 1994) e da 

ancrod de  Calloselasma rhodostoma (NOLAN et al., 1976). 

  As enzimas trombina-simile que agem preferencialmente sobre a cadeia Bβ do 

fibrinogênio, clivando a ligação Arg14-Gly15 destas moléculas, são classificadas como FP-B, 

e são representadas pela contortrixobina de Agkistrodon c. contortrix (AMICONI et al., 

2000), stejnefibrase 2 de Trimeresurus stejnegeri (GAO et al., 1998), CdtII-2 de C. d. 

terrificus e CdcII-3 de C. d. collilineatus (OLIVEIRA et al., 2009).  

 Menos comuns são as enzimas FP-AB que, assim como a trombina, agem sobre as 

cadeias Aα e Bβ do fibrinogênio em proporções semelhantes por clivarem as ligações Arg-

Gly inespecificamente, como é o caso da catroxase, de C. atrox (SAPRU et al., 1983), da 

bilineaobina de Agkistrodon bilineatus (KOMORI et al., 1993; NIKAI et al., 1995) e da 

jararacussina de B. jararacussu (BORTOLETO et al., 2002). Salvo algumas exceções, a 

maioria das enzimas trombina-simile já caracterizadas não são capazes de ativar o fator XIII 

da coagulação sanguínea, fazendo com que o coágulo formado seja suscetível à ação 

proteolítica da plasmina (CASTRO et al., 2004).   
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 Apesar da avaliação da atividade fibrinogenolítica por SDS-PAGE indicar a 

especificidade proteolítica das enzimas sobre as cadeias Aα e/ou Bβ, somente a identificação 

dos produtos de degradação do fibrinogênio por cromatografia de fase reversa é capaz de 

comprovar que a ação enzimática das serinoproteases resulta na liberação dos 

fibrinopeptídeos A e B, permitindo a classificação destas enzimas em trombina-simile FB-A, 

FB-B ou FB-AB. Diante disso, a Collineina-1 na forma nativa e recombinante foi avaliada 

quanto à liberação dos fibrinopeptídeos após 5, 30, 60 e 120 min de incubação a 37ºC com o 

fibrinogênio (Figs. 24 e 25).  

 Os fibrinopeptídeos liberados pela ação enzimática das serinoproteases foram 

identificados por apresentarem o mesmo tempo de retenção na coluna de fase reversa C18, em 

relação aos fibrinopeptídeos liberados pela ação da trombina. Assim como na avaliação da 

atividade fibrinogenolítica por SDS-PAGE, as Collineinas-1 nativa e recombinante 

apresentaram comportamento semelhante, uma vez que ambas as enzimas foram capazes de 

liberar praticamente todo o fibrinopeptídeo da amostra com apenas 5 min de reação, enquanto 

que o fibrinopeptídeo B só é completamente liberado após 30 min. Esses resultados permitem 

classificar a Collineina-1 no grupo das enzimas trombina-simile FP-A, que liberam 

preferencialmente os fibrinopeptídeos A do fibrinogênio.  

 Após 120 min de incubação, é possível identificar o aparecimento de um terceiro 

peptídeo em ambas as enzimas e no controle positivo, denominado peptídeo C. As enzimas 

TLE-B e TLE-P de Lachesis muta muta (MAGALHÃES et al., 2003) e a leucurobina de B. 

leucurus (MAGALHÃES et al., 2007) também demonstraram a capacidade de liberar o 

peptídeo C após prolongado tempo de incubação com o fibrinogênio. Estudos de 

espectrometria de massas demonstraram que esse peptídeo corresponde aos 42 resíduos N-

terminais da cadeia Bβ do fibrinogênio humano, e é resultante da clivagem da ligação 

peptídica Arg42-Ala43 (MAGALHÃES et al., 2003; 2007). No entanto, no caso do 

fibrinogênio bovino, esse peptídeo pode corresponder aos 49 resíduos N-terminais da cadeia, 

uma vez que este sítio de clivagem é conservado nas posições Arg49-Ala50 dessa molécula. 

Evidências indicam que a liberação desse peptídeo da cadeia Bβ do fibrinogênio pode 

desempenhar papel importante no processo de polimerização dos monômeros de fibrina 

(PANDYA et al., 1985).  
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Figura 24. Perfil de eluição por cromatografia de fase reversa dos fibrinopeptídeos 
liberados pela ação da Collineina-1 nativa sobre o fibrinogênio. Os fibrinopeptídeos foram 
gerados pela incubação de 10 µg de proteínas com fibrinogênio bovino à 37ºC por diferentes 
intervalos de tempo. Após a reação, os peptídeos solúveis foram submetidos à cromatografia 
de fase reversa em coluna Vydac C18. (A) Controle negativo (fibrinogênio incubado sem a 
adição de enzima); (B) controle positivo (trombina incubada com fibrinogênio por 120 min); 
(C) enzima incubada com fibrinogênio por 5 min; (D) enzima incubada com fibrinogênio por 
30 min; (E) enzima incubada com fibrinogênio por 60 min; (F) enzima incubada com 
fibrinogênio por 120 min. * peptídeo correspondente aos 49 resíduos N-terminais da cadeia 
Bβ. 
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Figura 25. Perfil de eluição por cromatografia de fase reversa dos fibrinopeptídeos 
liberados pela ação da Collineina-1 recombinante sobre o fibrinogênio. Os 
fibrinopeptídeos foram gerados pela incubação de 10 µg de proteínas com fibrinogênio 
bovino à 37ºC por diferentes intervalos de tempo. Após a reação, os peptídeos solúveis foram 
submetidos à cromatografia de fase reversa em coluna Vydac C18. (A) Controle negativo 
(fibrinogênio incubado sem a adição de enzima); (B) controle positivo (trombina incubada 
com fibrinogênio por 120 min); (C) enzima incubada com fibrinogênio por 5 min; (D) enzima 
incubada com fibrinogênio por 30 min; (E) enzima incubada com fibrinogênio por 60 min; 
(F) enzima incubada com fibrinogênio por 120 min. * peptídeo correspondente aos 49 
resíduos N-terminais da cadeia Bβ. 
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4.6.2. Atividade coagulante sobre o plasma bovino  

A Collineina-1, nas formas nativa e recombinante, foi avaliada quanto à atividade de 

coagulação do plasma bovino, mostrando uma diminuição do tempo de formação do coágulo 

diante do aumento da dose das enzimas (Fig. 26). A dose mínima coagulante (DMC) foi 

definida como a dose capaz de coagular o plasma em 60 segundos. A DMC foi estimada pela 

regressão logarítmica da curva dose-resposta das enzimas, que foi o tipo de tendência que 

apresentou maior confiabilidade para os dados obtidos, exibindo valores de R2 de 0,9029 para 

a proteína nativa e 0,9101 para a proteína recombinante. Os valores estimados da DMC foram 

de 0,225 µg/µL para a Collineina-1 (Fig. 26A) e 0,08 µg/µL para a rCollineina-1 (Fig. 26B), 

demonstrando um maior potencial coagulante da enzima recombinante em relação à nativa. 

 Oliveira e colaboradores (2009) determinaram valores de DMC de 0,6 µg/µL para uma 

β-fibrinogenase de C. d. collilineatus, e 1,5 µg/µL para uma β-fibrinogenase de C. d. 

terrificus. Já a giroxina isolada de C. d. terrificus apresentou DMC variável de 0,015 a 0,037 

µg/µL em relação ao pH da amostra (BARROS et al., 2011). Embora o presente trabalho 

tenha demonstrado que a Collineina-1 apresenta DMC próxima aos valores previamente 

obtidos para serinoproteases de serpentes do gênero Crotalus, não é possível fazer uma 

comparação direta entre esses resultados, uma vez as SVSPs apresentam certo grau de 

especificidade em relação às espécies na eficiência de conversão do fibrinogênio (LU et al., 

2005; CASTRO et al., 2004), e os estudos citados utilizaram plasma humano da determinação 

das DMCs. 
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Figura 26. Determinação da dose mínima coagulante da Collineina-1 nativa e 
recombinante. Para a determinação da dose mínima coagulante (DMC), diferentes doses das 
enzimas foram incubadas com plasma bovino citratado, e o tempo de formação do coágulo de 
fibrina foi determinado por sistema fotométrico em coagulômetro Quick Timer II. A DMC foi 
definida como a quantidade de enzima necessária para coagular o plasma bovino citratado à 
37ºC em 60 segundos de reação. Resultados expressos pela média ± SD (n=3). (A) Collineina-
1; (B) rCollineina-1. 

A B 
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 O mecanismo pelo qual as enzimas trombina-simile induzem a coagulação sanguínea 

está intimamente relacionado à capacidade dessas enzimas em clivar as cadeias do 

fibrinogênio, levando à formação de monômeros insolúveis de fibrina (LU et al., 2005; 

SERRANO & MAROUN, 2005; KINI, 2011). Ambas as enzimas apresentam ação sobre o 

fibrinogênio similar à da trombina, por liberarem os fibrinopeptídeos A e B, apesar de agirem 

preferencialmente sobre a cadeia Aα. No entanto a Collineina-1 recombinante exibiu 

atividade coagulante quase três vezes maior do que a proteína nativa. Essa diferença pode 

estar relacionada às diferenças entre os padrões de enovelamento e modificações pós-

traducionais que os organismos nativo e heterólogo realizam na proteína, levando a uma 

maior eficiência enzimática da Collineina-1 recombinante em relação à forma nativa.  

 4.6.3. Avaliação sobre substratos cromogênicos 

  Embora a conversão do fibrinogênio em fibrina seja a atividade mais importante das 

enzimas trombina-simile, certas SVSPs podem atuar também sobre outros pontos da 

coagulação sanguínea, como a fibrin(ogen)ólise, a ativação de protrombina e proteína-C, além 

de apresentarem ações sobre a pressão sanguínea por converterem o cininogênio em cinina 

(CASTRO et al., 2004; SERRANO & MAROUN, 2005).  

 Com o objetivo de avaliar a especificidade a diferentes substratos, as enzimas foram 

incubadas com tripeptídeos sintéticos que mimetizam os sítios de clivagem de substratos 

naturais específicos para a plasmina (S-2251), fator Xa (S-2222), trombina (S-2238) e 

calicreína plasmática (S-2302). Os resultados obtidos demonstraram que a especificidade das 

serinoproteases pelos substratos testados foi similar, embora a atividade da proteína 

recombinante tenha sido ligeiramente maior do que a da proteína nativa para os substratos S-

2238 e S-2302 (Fig. 27).  

 Assim como a trombina, a Collineina-1, tanto na forma nativa quanto 

recombinante, apresenta especificidade por substratos que apresentam arginina na posição P1 

(S-2222, S-2238 e S-2302), uma vez o substrato S-2251, que apresenta uma lisina nessa 

posição, não sofreu hidrólise por essas enzimas. Resultados semelhantes foram obtidos para a 

giroxina de C. d. terrificus, que apresentou maior taxa de hidrólise em substratos que 

apresentam uma arginina na posição P1, seguido por prolina, metionina e lisina (YONAMINE 

et al., 2012).  

 Os subsítios S1, S2 e S3, correspondentes aos resíduos D178, G201 e A206 (posições 

relativas à Collineina-1), respectivamente, são reconhecidos como sítios fundamentais para a 
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especificidade primária das serinoproteases, e são altamente conservados nas SVSPs e na 

trombina (CASTRO et al., 2004). Estes subsítios, localizados na superfície da molécula, 

interagem com o aminoácido presente na posição P1 do substrato, sendo que o resíduo 

negativamente carregado Asp178, localizado no subsítio S1, determina a preferência por um 

resíduo positivamente carregado nessa posição (SILVA-JUNIOR & DE-SIMONE, 2004). 

 Além disso, a Collineina-1, nas formas nativa e recombinante, demonstrou uma maior 

atividade sobre o substrato S-2302, indicando que a fenilalanina presente na posição P2 e a 

prolina na posição P3 exercem importante influência na hidrólise da ligação Arg-pNA. Braud 

e colaboradores (2000b) demonstraram a importância dos resíduos 175 e 176 (posições 

relativas à trombina; localizados nas posições 181 e 182 da Collineina-1) na especificidade 

pelo sítio P2 do substrato. No entanto, estes resíduos não são conservados entre as 

serinoproteases de peçonha de serpentes, podendo estar envolvidos nas diferenças de 

especificidades entre estas enzimas.  
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Figura 27. Atividade catalítica da Collineina-1 nas formas nativa e recombinante sobre 
os substratos cromogênicos para trombina (S-2251), fator Xa (S-2222), plasmina (S-
2251) e calicreína glandular (S-2301). A hidrólise dos substratos foi determinada pela 
absorbância a 405 nm após 40 min de reação a 37ºC. Os valores de absorbância referentes à 
incubação do substrato sem a adição das enzimas foram subtraídos dos resultados obtidos. 
Uma unidade de atividade foi definida como o aumento de 0,01 unidade de absorbância a 405 
nm. Os resultados foram expressos pela média ± SD (n=3). (*) p < 0,05 em relação à proteína 
nativa; (**) p < 0,001 em relação à proteína nativa (ANOVA, seguido do teste de Tukey). 
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 A alta atividade das enzimas pelos substratos para fator Xa (S-2222) e calicreína 

glandular (S-2302) sugere que a Collineina-1 pode apresentar efeitos de ativação de 

protrombina e liberação de cinina in vivo. A Crotalase purificada da peçonha de C. 

adamanteus apresentou maior eficiência catalítica sobre o substrato sintético para a calicreína, 

além de demonstrar experimentalmente a ação de conversão do cininogênio em cinina 

(MARKLAND et al., 1982). Resultados semelhantes foram apresentados por Komori e 

colaboradores (1988), que isolaram uma serinoprotease da peçonha de C. viridis viridis que, 

além de agir sobre substrato sintético e natural para calicreína, induz também hipotensão in 

vivo. No entanto, é válido ressaltar que os dados obtidos no presente trabalho podem não 

refletir as reais ações da serinoprotease sobre a circulação sanguínea, sendo necessária a 

avaliação experimental da atividade dessas enzimas sobre os substratos naturais.  

 A ação catalítica em reposta ao aumento da concentração das formas nativa e 

recombinante da Collineina-1 foi avaliada utilizando o substrato S-2302, uma vez que este 

apresentou a maior suscetibilidade a essas enzimas. Tanto a Collineina-1 nativa quanto a 

recombinante apresentaram uma resposta dose-dependente em relação ao substrato utilizado, 

sendo que a ação catalítica das enzimas foi significantemente reduzida pela ação do inibidor 

específico para serinoproteases PMSF (Figs. 28 e 29). Este inibidor age diretamente no sítio 

catalítico das serinoproteases, modificando a serina ativa de forma irreversível (JIANG et al., 

2011). Contudo, a Collineina-1 recombinante é aparentemente mais suscetível à inibição por 

PMSF, sugerindo que a estrutura tridimensional dessa molécula pode apresentar diferenças 

em relação à forma nativa, resultando em uma maior acessibilidade ao sítio ativo. Além disso, 

essa acessibilidade pode ser alterada também pelas diferenças nos padrões de glicosilação 

presentes na Collineina-1 na forma nativa e recombinante, já que evidências indicam que os 

motivos carboidrato presentes nessas glicoproteínas podem restringir a entrada da cavidade do 

sítio catalítico, quando localizados espacialmente próximos a essa região da molécula (ZHU 

et al., 2005; MACKESSY, 2010). Por outro lado, o inibidor específico para metaloprotease 

1,10 fenantrolina não influenciou a atividade das enzimas (Fig. 29), indicando que a ação da 

Collineina-1 sobre o substrato não está sofrendo a interferência de contaminantes.  
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Figura 28. Efeito da concentração da Collineina-1 nativa (A) e recombinante (B) sobre a 
hidrólise do substrato cromogênico S-2302. A hidrólise dos substratos foi determinada pela 
absorbância a 405 nm após 10, 20 e 40 min de reação a 37ºC. Os valores de absorbância 
referentes à incubação do substrato sem a adição das enzimas foram subtraídos dos resultados 
obtidos. Os resultados foram expressos pela média ± SD (n=3).  
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Figura 29. Efeito de inibidores sobre a atividade da Collineina-1 nas formas nativa e 
recombinante sobre o substrato S-2302. As enzimas foram pré-incubadas por 30 min a 
37ºC com os inibidores PMSF e 1,10-fenantrolina (20 mM). Após a incubação, a reação foi 
iniciada pela adição do substrato S-2302, e a absorbância foi monitorada a 405 nm por 40 
min. Os resultados foram expressos pela média ± SD (n=3). (***) p < 0,0001 em relação à 
proteína nativa (ANOVA, seguido do teste de Tukey). 
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4.6.4. Estabilidade a diferentes condições de temperatura e influência de íons divalentes 

na atividade esterásica sobre o TAME 

 A influência da pré-incubação da Collineina-1 nativa e recombinante na presença de 

íons divalentes e em diferentes condições de temperatura foi avaliada pelo monitoramento da 

atividade esterásica das enzimas sobre o substrato TAME. As análises da atividade esterásica 

das serinoproteases diante de variações nas condições de temperatura demonstraram que essas 

enzimas são altamente termoestáveis, uma vez que a atividade da Collineina-1 nativa e 

recombinante não foi afetada mesmo após incubação à temperatura extrema de 100ºC (Fig. 

30). Apesar de não haver dados na literatura relacionados à termoestabilidade de 

serinoproteases de peçonhas crotálicas, Yonamine e colaboradores (2012) determinaram o 

aumento da atividade enzimática da giroxina de C. d. terrificus com o acréscimo da 

temperatura até 45ºC. 
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Figura 30. Estabilidade da Collineina-1 nas formas nativa e recombinante em diferentes 
condições de temperatura. A estabilidade das enzimas foi avaliada em relação à atividade 
esterásica sobre o substrato TAME. As proteínas foram pré-incubadas por 30 min a diferentes 
temperaturas, e a atividade foi monitorada pela absorbância a 247 nm após 30 min de reação. 
Uma unidade de atividade esterásica (U) foi definida como o aumento de 0,01 unidade de 
absorbância a 247 nm. Os resultados foram apresentados em U/mg de proteína e expressos 
pela média ± SD (n=3).  
 

 Vários trabalhos descrevem a avaliação da estabilidade de uma diversidade de SVSPs 

diante de variações de temperatura utilizando diferentes ensaios, como atividades de 

coagulação do plasma, fibrinogenólise e hidrólise de substratos sintéticos (MARKLAND & 
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DAMUS, 1971; LIU et al., 2008; TANG et al., 2009; COSTA et al., 2009; BARROS et al., 

2011; VALERIANO-ZAPANA et al., 2012; YONAMINE et a., 2012). Independente do 

método utilizado, esses estudos demonstraram que as serinoproteases de peçonha de serpentes 

são enzimas resistentes à desnaturação pela ação da temperatura, sendo que a perda completa 

da atividade devido ao calor é dificilmente observada. Por outro lado, em nenhum desses 

trabalhos foi demonstrada a conservação total da atividade enzimática após a pré-incubação 

das enzimas à 100ºC. A elevada resistência da Collineina-1 na forma nativa e recombinante 

diante de condições extremas de temperatura desperta o interesse para possíveis aplicações 

biotecnológicas dessa molécula. Além disso, uma análise mais aprofundada das características 

estruturais e funcionais dessas enzimas poderá levar à elucidação dos fatores que influenciam 

a estabilidade dessa classe de proteínas. 

 A resistência das SVSPs frente a variações nas condições de temperatura é 

provavelmente decorrente do fato da estrutura tridimensional dessas moléculas ser 

estabilizada por seis pontes dissulfeto, aumentando o limiar de energia necessária para romper 

essas ligações e gerar mudanças expressivas na conformação dessas enzimas. Além da 

resistência devido à presença das pontes dissulfeto, o motivo carboidrato ligado às SVSPs 

pode também conferir estabilidade a essas enzimas, mesmo após a exposição das mesmas a 

condições extremas (MACKESSY, 2010).  Silva-Junior e colaboradores (2007) demonstraram 

que a termoestabilidade da enzima BJ-48, isolada da peçonha de B. jararacussu, foi perdida 

após a deglicosilação dessa serinoprotease. Da mesma forma, a protease A, isolada da 

peçonha de B. jararaca (PAES-LEME et al., 2008) e a brevinase, de A. blomhoffii 

brevicaudus (LEE et al., 1999) se mostraram mais resistentes ao calor quando comparadas 

com as enzimas deglicosiladas.  

 Os ensaios realizados para avaliar a influência de íons divalentes na atividade 

esterásica das serinoproteases demonstraram a diminuição significativa da atividade das 

mesmas pelo íon Zn2+ e a inibição quase que completa das enzimas na presença de Cu2+ (Fig. 

31). A presença de Ba2+ resultou na diminuição da atividade da Collineina-1 nativa, enquanto 

a enzima recombinante se mostrou resistente à ação desse íon metálico. Por outro lado, os 

íons Ca2+ e Mg2+ não influenciaram de forma significativa a atividade esterásica de nenhuma 

das enzimas.  

 As serinoproteases de peçonha de serpentes são proteínas que independem de qualquer 

íon para o desempenho de suas funções enzimáticas. Assim como a tripsina, as enzimas 

trombina-simile perderam a capacidade de reconhecimento de cátions monovalentes, como 
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Na+, devido a uma substituição de um resíduo de tirosina (presente na trombina) por uma 

prolina na posição 225, deixando assim de sofrer regulação alostérica por este tipo de íon. No 

entanto, diversos autores demonstraram que alguns íons divalentes podem influenciar a 

atividade catalítica de diversas SVSPs, provavelmente por promoverem pequenas alterações 

na conformação tridimensional dessas moléculas, que dependem das características físico-

químicas específicas de cada proteína.  

 Há apenas um trabalho na literatura que descreve a influência de íons metálicos sobre 

a atividade enzimática de serinoproteases isolada da peçonha de serpentes do gênero Crotalus. 

Assim como observado no presente trabalho, Barros e colaboradores (2011) determinaram a 

perda total da atividade da giroxina de C. d. terrificus sobre o substrato cromogênico S-2238 

na presença de Cu2+ e diminuição significativa dessa atividade na presença de Ba2+, embora a 

giroxina tenha sofrido também a influência do íon Mn2+, que não foi testado para a 

Collineina-1.  
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Figura 31. Interferência de diferentes íons divalentes na atividade esterásica da 
Collineina-1 nativa e recombinante sobre o TAME. As proteínas foram pré-incubadas por 
30 min com tampões contendo os íons divalentes, e a atividade foi monitorada pela 
absorbância a 247 nm após 30 min de reação a 37ºC. Uma unidade de atividade esterásica (U) 
foi definida como o aumento de 0,01 unidade de absorbância a 247 nm. Os resultados foram 
apresentados em U/mg de proteína e expressos pela média ± SD (n=3). (*) p < 0,05 em 
relação aos respectivos controles positivos de atividade (ANOVA, seguido do teste de 
Tukey). 

 

 



 R e s u l t a d o s  e  D i s c u s s ã o  | 84 
 

 

4.6.5. Ensaios de cinética enzimática 

 A determinação dos parâmetros cinéticos da Collineina-1 na forma nativa e 

recombinante foi realizada pela avaliação da atividade esterásica das enzimas sobre o 

substrato TAME. O TAME é um substrato sintético que apresenta uma ligação éster com o 

aminoácido arginina, sendo comumente empregado como substrato para serinoproteases, 

como tripsina, trombina e plasmina. A atividade esterásica da tripsina sobre o TAME é 

baseada em uma etapa rápida de acilação, com a formação de acil-enzima, seguida de uma 

lenta deacilação, que resulta na formação do produto final (FASTREZ & FERSHT, 1973). As 

SVSPs apresentam um alto grau de conservação do domínio ativo quando comparadas com a 

quimotripsina, tripsina, trombina e calicreína, sendo que essas enzimas compartilham o 

mesmo mecanismo catalítico, baseado em uma reação de acilação e desacilação, na qual a 

Ser195 tem ação nucleofílica e o resíduo de His57 atua como doador/aceptor de prótons 

(POLGÁR, 1971). 

 A atividade enzimática de ambas as serinoproteases seguiram o modelo cinético de 

Michaelis-Menten, exibindo uma curva hiperbólica de velocidade versus concentração (Fig. 

32). Os valores de Km e Vmax para o substrato TAME foram determinados pela derivação da 

curva elíptica de Michaelis-Menten pelo programa gráfico GraphPad Prism, versão 5.0. A 

velocidade máxima (Vmax) representa a velocidade da reação atingida na concentração de 

saturação do substrato, e a constante de Michalis-Menten (Km) é a concentração de substrato 

na qual a velocidade de reação é a metade da Vmax (LEHNINGER et al., 2005). Os valores de 

turnover (Kcat) e da eficiência catalítica (Kcat/Km) das formas nativa e recombinante da 

Collineina-1 foram calculados a partir dos valores de Km e Vmax. Os parâmetros cinéticos 

obtidos para as serinoproteases são apresentados na tabela 5.   
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Figura 32. Curva cinética de Michaelis-Menten da Collineina-1 nativa (A) e 
recombinante (B) para o substrato TAME. Os ensaios foram realizados pela incubação de 
5 µg de proteínas com diferentes concentrações de TAME (0.125 a 2 mM) em tampão Tris-
HCl 0,05M, pH 7,5 contendo 0,05M de CaCl2, em um volume final de 1 mL. A atividade foi 
monitorada por absorbância a 247 nm após 30 min de reação a 37ºC. A velocidade da reação 
(V0) foi expressa em mM de produto formado por minuto, considerando o coeficiente de 
extinção molar de 540 M-1 cm-1 para o produto. 
 
 
TABELA 5 - Parâmetros cinéticos da Collineina-1 na forma nativa e recombinante para 
o substrato TAME 
 

Enzimas 
Parâmetros Enzimáticos 

Vmax (mM.min-1) Km (mM) Kcat (min-1)* Kcat/Km (mM.min-1)** 

Collineina-1 0,06 1,430 358,5 250,69 

rCollineina-1 0,07 1,682 417,2 248,03 

* Kcat corresponde à Vmax/[E], sendo [E] a concentração molar da enzima no volume final do 
ensaio; Kcat ou número de turnover é o número de vezes que cada sítio catalítico converte o 
substrato em produto por unidade de tempo; 
** Kcat/Km corresponde à eficiência catalítica, ou seja, o número de moléculas de substrato 
convertidas em produto por sítio catalítico por unidade de tempo. 
 

 A Collineina-1 nativa apresentou um valor maior de Km em relação à proteína 

recombinante, o que evidencia uma maior afinidade pelo subtrato TAME. No entanto, a 

eficiência catalítica das enzimas, expressa pela relação Kcat/Km, demonstrou que as 

serinoproteases não diferem significativamente na eficiência em hidrolisar o substrato.  

 Devido à capacidade das SVSPs de agir sobre uma variedade de substratos, os 

trabalhos presentes na literatura divergem amplamente no tipo de ensaio utilizado para a 

A B 
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determinação dos parâmetros cinéticos dessas enzimas. O TAME é um dos substratos mais 

utilizados para a avaliação da cinética enzimática de SVSPs, o que possibilita a comparação 

dos dados obtidos no presente trabalho com os previamente descritos.  

 Iwasaki e colaboradores (1990) determinaram uma relação Kcat/Km de 123,4 x 10-5 

mM.min-1  para a enzima okinaxobina-I de Trimeresurus okinavensis. Por outro lado, alguns 

autores determinaram valores substancialmente maiores para outras SVSPs em relação a esse 

parâmetro cinético, como Aguiar e colaboradores (1996), que obtiveram um valor de 232 x 

106 mM.min-1 para a proteinase LMR-47 de Lachesis muta rhombeata e Siigur e 

colaboradores (1991) que determinaram uma eficiência catalítica na grandeza de 6633 

mM.min-1 para uma β-fibrinogenase de Vipera lebetina. Já Nikandrov e colaboradores (2005) 

relataram que a enzima actibina, isolada da peçonha de Deinagkistrodon actus, apresentou 

uma relação Kcat/Km de 2937 mM.min-1 contra 6,10 mM.min-1
 para a trombina. Os ensaios 

cinéticos realizados no presente estudo demonstram que a Collineina-1 exibe, de forma geral, 

uma eficiência catalítica inferior à das outras SVSPs estudadas, embora essa enzima apresente 

maior eficiência em clivar o substrato TAME em relação à trombina. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS 

 Os mecanismos pelos quais as enzimas Trombina-simile de peçonhas de serpentes 

afetam a coagulação sanguínea não foram, até o momento, completamente esclarecidos. 

Assim, pesquisas que apresentem como objetivo elucidar os aspectos relacionados à estrutura, 

função e mecanismos de ação destas moléculas podem contribuir na descoberta de novos 

alvos para o tratamento de disfunções fisiológicas relacionadas à coagulação sanguínea. No 

entanto, para possibilitar essas pesquisas, é necessário o desenvolvimento de estratégias 

biotecnológicas para a produção de proteínas em escala laboratorial. Não menos importante, é 

o desenvolvimento de técnicas de produção de moléculas em escala industrial, que viabilizem 

assim a disponibilização de novos agentes terapêuticos para a indústria farmacêutica.  

 O presente trabalho descreve um método de produção heteróloga de uma 

serinoprotease clonada da glândula de peçonha de C. d. collilineatus em sistema P. pastoris, 

que resultou em um alto rendimento em termos de quantidade e funcionalidade da proteína 

recombinante. Além disso, esse estudo tem como diferencial a obtenção da serinoprotease a 

partir da peçonha e a comparação das propriedades enzimáticas entre a forma nativa e 

recombinante da proteína, como uma forma de validação do processo de produção.  

 As similaridades entre as propriedades enzimáticas observadas para a Collineina-1 nas 

formas nativa e recombinante podem refletir a conservação de características estruturais 

importantes para a atividade catalítica dessas moléculas. A expressão de proteínas em P. 

pastoris normalmente resulta na obtenção de moléculas recombinantes corretamente 

enoveladas e processadas, uma vez que as leveduras são organismos eucariotos que 

apresentam a mesma estrutura intracelular e a capacidade de realizar muitas das modificações 

pós-traducionais de organismos superiores. Diante disso, trabalhos que comparam a atividade 

de proteínas expressas em leveduras com as proteínas obtidas de fontes naturais têm 

demonstrado pouca ou nenhuma divergência nas propriedades estruturas e funcionais entre as 

formas nativa e recombinante dessas moléculas (SCHILLING et al., 2002; YOU et al., 2004; 

GUIRAUDIE-CAPRAZ et al., 2005; SHUKLA et al., 2007). Por outro lado, há na literatura 

somente um trabalho que compara as características funcionais de uma SVSPs expressa em P. 

pastoris com sua forma nativa (YOU et al., 2004). No entanto, apesar da escassez de dados de 

validação da expressão heteróloga de SVSPs em levedura, este sistema eucarioto tem se 

mostrado eficiente na produção dessa classe de proteínas. 

 A metodologia empregada na purificação da serinoprotease nativa resultou no 

isolamento de duas isoforma, denominadas Collineina-1 e 2, que apresentam massas molares 
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de 29.475 e 29.388 Da, respectivamente, e diferem entre si em relação à estrutura primária 

pela substituição de cinco resíduos de aminoácidos. Futuramente, essas serinoproteases serão 

caracterizadas quanto às propriedades enzimáticas e funcionais de forma a correlacionar essas 

substituições com o mecanismo de ação dessas moléculas. Já a Collineina-1 recombinante 

difere de sua forma nativa em relação à massa molar, que foi determinada em 28.868 Da, 

indicando que essa proteína pode estar sujeita à ação proteolítica durante o processo de 

expressão em sistema heterólogo. Além disso, é possível que a proteína na forma 

recombinante apresente um padrão de glicosilação diferente da forma nativa. Essas diferenças 

quanto ao conteúdo de carboidrato podem explicar a maior suscetibilidade da rCollineina-1 ao 

inibidor PMSF e a maior capacidade dessa enzima em coagular o plasma, já que em alguns 

casos, os oligossacarídeos delimitam a entrada da cavidade catalítica e exercem influência na 

acessibilidade do sítio ativo (ZHU et al., 2005; MACKESSY, 2010). 

 Talvez o resultado mais surpreendente desse trabalho tenha sido a determinação da 

alta resistência da enzima na forma nativa e recombinante diante de condições extremas de 

temperatura. Até o momento, nenhuma serinoprotease de peçonha de serpente foi capaz de 

conservar integralmente a atividade enzimática após ser submetida à temperatura de 100ºC. A 

elevada termoestabilidade, aliada às propriedades funcionais dessas enzimas, lança luz à 

perspectiva da aplicação das mesmas como possíveis agentes biotecnológicos ou como 

modelos para o desenvolvimento de novos fármacos para o tratamento de uma diversidade de 

distúrbios de caráter hemostático.  

 Por outro lado, nos aspectos da pesquisa básica, o sucesso na padronização de um 

método de produção heteróloga da serinoprotease farmacologicamente ativa é importante, não 

somente para permitir o aprofundamento da caracterização funcional e biológica das mesmas, 

mas também para possibilitar futuras manipulações moleculares, visando à descoberta dos 

mecanismos envolvidos no reconhecimento de substratos.  

 5.1. Outras considerações 

 Os experimentos de clonagem, sequenciamento de nucleotídeos e expressão 

heteróloga de proteínas foram realizados em colaboração com Prof. Dr. Flávio Henrique da 

Silva do Departamento de Genética e Evolução da Universidade Federal de São Carlos - 

UFSCar. As análises por espectrometria de massas foram desenvolvidas no Laboratório de 

Espectrometria de Massas do Departamento de Química da Universidade de Liège - ULg, 

Bélgica, sob supervisão dos Professores Dr. Loïc Quinton e Dr. Edwin de Pauw, durante 
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estágio realizado no período de 16 de agosto a 14 de setembro de 2012. Parte dos ensaios de 

caracterização funcional e enzimática foi realizada em colaboração com as professoras Dra. 

Veridiana de Melo Rodrigues Ávila e Dra. Renata Santos Rodrigues do Instituto de Genética e 

Bioquímica da Universidade Federal de Uberlândia - UFU. 
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