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Resumo 

CEDRO, R.C.A. Isolamento e caracterização funcional de uma fosfolipase A2 de 

Bothrops jararaca: Avaliação do potencial antitumoral e inflamatório. 2014. 113 f. 

Dissertação de Mestrado. Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 

  

As fosfolipases A2 (PLA2s) catalisam a hidrólise de ácidos graxos na posição sn-2 das membranas 

fosfolipídicas e liberam, como subprodutos, ácidos graxos livres. As PLA2s do grupo IIA são 

encontradas em peçonhas de serpentes da família Viperidae e desempenham diversas atividades 

apresentando potencial miotóxico, neurotóxico, hemolítico, edematogênico, citotóxico, hipotensivo, 

anticoagulante, inibição/ativação da agregação plaquetária, bactericida e pró-inflamatório. Esse 

trabalho teve como objetivo o isolamento e a caracterização funcional de uma PLA2 isolada da 

peçonha de Bothrops jararaca. Para a purificação dessa proteína, denominada BJ-PLA2-I, foram 

necessários três passos cromatográficos consecutivos: cromatografia de exclusão molecular em 

Sephacryl S-200, cromatografia de troca iônica em Source 
TM

 15Q/50mL e cromatografia de troca 

iônica em MonoQ 
TM

 5/50 GL. A BJ-PLA2-I apresentou elevado grau de pureza por SDS-PAGE e por 

cromatografia de fase reversa C18, em HPLC. Apresentou ainda, características ácidas, com pI em 

torno de 4,4 e teve a sua massa molecular determinada por dois métodos, obtendo-se valores bem 

próximos de 14,8 kDa (SDS-PAGE) e 14,2 kDa (MALDI-TOF). Esse fato é comum considerando que 

a espectrometria de massas é um método mais preciso e determina de maneira mais exata a massa 

molecular. O sequenciamento N-terminal da BJ-PLA2-I resultou em 60 resíduos de aminoácidos. O 

alinhamento múltiplo com outras fosfolipases A2 de serpentes do mesmo gênero mostrou similaridade 

entre elas, mostrando identidade de 100% com a BJ-PLA2, fosfolipase A2 Asp-49, também isolada da 

Bothrops jararaca. Esse dado levanta a hipótese de que a BJ-PLA2-I purificada neste trabalho e a BJ-

PLA2 se tratam da mesma proteína, entretanto essa hipótese só poderá ser confirmada quando a 

sequência completa da BJ-PLA2-I for obtida. Outros dados encontrados neste trabalho reforçam essa 

hipótese, isso porque, avaliando a atividade fosfolipásica, o efeito sobre as plaquetas e o pI, tanto a 

BJ-PLA2-I quanto a BJ-PLA2 apresentaram características semelhantes. A BJ-PLA2-I, sendo uma 

Asp-49, mostrou alta atividade catalítica e efeito inibidor da agregação plaquetária induzida por ADP 

(20,5 µg/mL inibiu 50 % da agregação plaquetária). Ela também foi capaz de induzir a migração 

leucocitária após a administração de diferentes concentrações (5, 10 e 20 µg/mL) da BJ-PLA2-I. Esse 

dado também foi encontrado no ensaio em que a concentração de 10 µg/mL foi fixada e variou-se o 

tempo de 2, 4 e 24 horas, observando-se principalmente a migração de neutrófilos. Além disso, 

verificou-se a liberação das citocinas IL-6 e IL-1β, de proteínas totais e de prostaglandina E2 na 

reação inflamatória induzida pela BJ-PLA2-I. No entanto, não foi observado a produção de TNF-α, IL-

10 e leucotrieno B4. A BJ-PLA2-I caracterizou-se como uma PLA2 pró-inflamatória, produzindo 

inflamação local aguda.  A BJ-PLA2-I foi avaliada quanto ao seu potencial antitumoral em três 

linhagens celulares distintas (PBMC, HL-60 e HepG2). Observou-se que a enzima em questão possui 

baixo potencial antitumoral para a linhagem HL-60, reduzindo o número de células tumorais em 

apenas cerca de 20% nas concentrações testadas. Verificou-se pequena alteração na viabilidade 

celular das células de PMBC, nas maiores concentrações testadas (160 e 80 µg/mL) e, na linhagem 

HepG2 não foi encontrada nenhuma alteração. Concluindo, as informações adquiridas neste trabalho 

são de suma importância para a melhor compreensão dos mecanismos envolvidos nas atividades 

biológicas desempenhadas pelas PLA2s. Além disso, a BJ-PLA2-I pode servir como modelo molecular 

para a formulação de fármacos mais eficazes a serem utilizados no tratamento de várias doenças.  

 

Palavras-chave: BJ-PLA2-I, fosfolipase A2 ácida, Bothrops jararaca, isolamento, inflamação, Asp-49, 

agregação plaquetária, antitumoral. 



 
 

Abstract 

CEDRO, R.C.A. Isolation and functional characterization of a phospholipase A2 from 

Bothrops jararaca snake venom: Evaluation of its antitumor and inflammatory 

potential. 2014. 113 f. Dissertation (Master). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 

Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 

 

Phospholipases A2 (PLA2s) catalyze the hydrolysis of fatty acids in the sn-2 position of membrane 

phospholipids, releasing free fatty acids as by-products. PLA2s of group IIA are found in snake 

venoms of the Viperidae family and perform various activities, including myotoxic, neurotoxic, 

hemolytic, edematogenic, cytotoxic, hypotensive, anticoagulant, inhibition/activation of platelet 

aggregation, bactericidal and proinflammatory effects. This work aimed at the isolation and functional 

characterization of a PLA2 isolated from Bothrops jararaca venom. For the purification of this protein, 

called BJ-PLA2-I, three consecutive chromatographic steps were used (size exclusion chromatography 

on Sephacryl S-200, ion exchange chromatography on Source 15Q/50 mL, ion exchange 

chromatography on MonoQ 5/50 GL). Confirmation of the purity of BJ-PLA2-I was evaluated by SDS-

PAGE and reverse phase HPLC using a C18 column. BJ-PLA2-I has acidic characteristics, with pI 

around 4.4, and its molecular mass was determined by two methods, obtaining values close to 14.8 

kDa (SDS-PAGE) and 14.2 kDa (MALDI-TOF). The N-terminal sequencing of BJ-PLA2-I resulted in 60 

amino acid residues. Multiple alignment with other phospholipases A2 of snakes of the same genus 

showed high similarity between them, showing 100% identity with BJ-PLA2, an Asp-49 phospholipase 

A2 previously isolated from Bothrops jararaca venom. This finding raises the possibility that the PLA2 

purified in this work is the same protein previously described (BJ-PLA2), however, this assumption can 

only be confirmed when the complete sequence of BJ-PLA2-I is obtained. Other data obtained in this 

study support this hypothesis, considering that the phospholipase activity, the effect on platelets and 

pI of both BJ-PLA2-I and BJ-PLA2 showed to be similar. BJ-PLA2-I, being an Asp-49 PLA2, showed 

high catalytic activity and inhibitory effect on the platelet aggregation induced by ADP (20.5 µg/mL 

inhibited 50% of the platelet aggregation). It was also able to induce leukocyte migration after the 

administration of different concentrations (5, 10 and 20 µg/mL) of BJ-PLA2-I. This fact was also found 

when the concentration of 10 µg/mL was fixed and response times were varied (2, 4 and 24 hours), 

observing especially neutrophil migration. Furthermore, there was a release of IL-6 and IL-1β, total 

proteins and prostaglandin E2 in the inflammatory reaction induced by BJ-PLA2-I, however, the 

production of TNF-α, IL-10 and leukotriene B4 was not observed. BJ-PLA2-I was characterized as a 

proinflammatory PLA2 producing acute local inflammation. BJ-PLA2-I was evaluated for its antitumor 

potential on three different cell lines (PBMC, HL-60 and HepG2). It was observed that this enzyme 

showed a low antitumor potential on HL-60 tumor cell line, reducing the number of tumor cells in only 

about 20% at the concentrations tested. There was little change in cell viability of PBMC cells in the 

higher concentrations tested (80 and 160 µg/mL), but no change was found on HepG2 tumor cell line. 

In conclusion, the information obtained in this work are of utmost importance for better understanding 

the mechanisms involved in the biological activities induced by PLA2s. Furthermore, BJ-PLA2-I may 

serve as a molecular model for the formulation of more effective drugs to be used in the treatment of 

various diseases. 

 

Keywords: BJ-PLA2-I, acidic phospholipase A2, Bothrops jararaca, isolation, inflammation, Asp-49, 

platelet aggregation, antitumor. 
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1- Introdução 

 
1.1 - Acidentes Ofídicos 

 

As serpentes peçonhentas estão distribuídas mundialmente, entretanto os 

acidentes causados por elas são mais evidenciados nas regiões tropicais, 

principalmente, nos países situados na Ásia, África, Oceania e na América Latina 

(KASTURIRATNE et al., 2008). 

Os dados epidemiológicos gerados a partir dos acidentes ofídicos são 

estimados, por meio de registros hospitalares e referências epidemiológicas. Esses 

dados são, em sua maioria, subestimados, uma vez que em grande parte dos países 

a compilação dos mesmos é incompleta ou muitas vezes não acontece 

(KASTURIRATNE et al., 2008). 

Em um recente estudo feito pela Organização Mundial da Saúde (OMS), por 

ano ocorre mais de 1 milhão de envenenamentos por serpentes e mais de 90.000 

mortes, em todo o mundo. Além disso, em 2009, a OMS incluiu os acidentes ofídicos 

na lista das Doenças Tropicais Negligenciadas, mas estratégias políticas para evitá-

los não foram propostas (WHO, 2014) (www.who.int/neglected_diseases). 

Uma característica importante dos acidentes envolvendo serpentes é que eles 

acometem principalmente regiões pobres, onde as políticas públicas não atuam. 

Geralmente, são países subdesenvolvidos, que possuem regiões de conflitos, onde 

as questões de segurança e saúde são precárias. As evidências mostram que é nas 

economias mais pobres do mundo que o ônus dos acidentes ofídicos é maior, sendo 

que a sobrevivência não é garantia de uma recuperação completa, considerando 

que as sequelas deixadas por eles deixam as vítimas permanentemente 

incapacitadas e psicologicamente abaladas (KASTURIRATNE et al., 2008). 

Na América Latina, os acidentes ofídicos são considerados como um 

problema de saúde pública, afetando mais de 80.000 pessoas. As espécies de 

serpentes responsáveis pelo maior número de envenenamentos no norte da 

América são as cascavéis e algumas jararacas (Crotalus ssp e Bothrops ssp, 

respectivamente). Já no sul da América, os acidentes causados pelas jararacas são 

mais evidenciados do que os envolvendo as cascavéis (www.snakebiteinitiative.org). 

Apesar de o ofidismo ser um problema sério para muitos países da América, 

no Brasil, só em 1986 os acidentes ofídicos passaram a ser de notificação 
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obrigatória. Isso devido a uma crise de produção de soro no país, que levou à morte 

de uma criança em Brasília, o que deu início a uma nova etapa no controle de 

acidentes com animais peçonhentos. A distribuição do soro, nessa época, estava 

intimamente ligada ao número de casos notificados em cada região, alternativa 

adotada pelo Ministério da Saúde para fornecer o soro adequadamente. Entretanto, 

com a produção do soro estabilizada e atendendo à demanda satisfatoriamente, 

muitos municípios e estados deixaram de notificar os acidentes, e como resultado 

têm-se esses dados subestimados (BOCHNER e STRUCHINER, 2002). 

No Brasil, estima-se que mais de 20.000 pessoas são vítimas de 

envenenamento por serpentes. Entre os anos 2000 a 2013, foram relatados mais de 

2.000 óbitos pelo SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), sendo 

que na região sudeste os números são mais expressivos, observando-se uma 

incidência de 62% no número de óbitos (www.saude.gov.br/sinanweb/). 

Existem quatro gêneros de serpentes peçonhentas no Brasil, sendo elas: 

Bothrops, Crotalus, Laquesis e Micrurus. Essas serpentes encontram-se distribuídas 

por todo o território nacional e são comumente encontradas nas zonas rurais e 

periferias de grandes cidades, onde as condições sanitárias são insuficientes 

(FUNASA, 2001). 

 

1.2 - Gênero Bothrops 

 

Há 10 anos, a classificação taxonômica das serpentes do gênero Bothrops 

vem sendo questionada, devido à ampla distribuição das mesmas em todo o 

território mundial e pelo desenvolvimento da tecnologia, que vem possibilitando a 

descoberta de novas características. A nova organização sugere que, a classificação 

seja feita de acordo com a localização geográfica e as novas informações 

taxonômicas, advindas de dados obtidos pelo advento da tecnologia. Ela sugere 

que, com as modificações decorrentes das novas informações, possam ser incluídas 

novas espécies e a reclassificação das já conhecidas. Na nova classificação, o 

gênero Bothrops se divide em cinco: Bothriopsis, Bothropoides, Bothrops e 

Rhinocerophis. Entretanto, estudos mostram que os gêneros Bothrops e Bothropsis 

são sinônimos e a maioria dos estudos envolvendo as serpentes deste gênero ainda 

utilizam a classificação Bothrops (CARRASCO, 2012). 
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No Brasil, dentre as 256 espécies de serpentes catalogadas, 69 são 

consideradas peçonhentas e desse total, um pouco mais de 30 espécies pertencem 

ao gênero Bothrops. As serpentes desse gênero pertencem à família Viperidae e as 

espécies mais conhecidas são as seguintes: Bothrops atrox (B. atrox), que é 

encontrada mais ao norte do país, a Bothrops alternatus (B. alternatus) que habita 

principalmente o sul do país, a Bothrops jararacussu (B. jararacussu) que está 

distribuída na região sudeste em florestas tropicais e no cerrado, a Bothrops moojeni 

(B. moojeni) encontrada nas regiões sul e sudeste, a Bothrops neuwiedi (B. 

neuwiedi) que está distribuída em todo o território nacional, com exceção do norte do 

país e a Bothrops jararaca (B. jararaca) que habita principalmente as regiões sul e 

sudeste (TOKARNIA e PEIXOTO, 2006). As serpentes desse gênero são 

conhecidas popularmente como jararaca, ouricana, urutu-cruzeira, caiçara e 

possuem hábitos predominantemente noturnos. Preferem ambientes úmidos como 

matas e áreas cultivadas e onde há proliferação de roedores como paióis e celeiros 

(FUNASA, 2001). 

Os acidentes envolvendo serpentes do gênero Bothrops são responsáveis por 

90% dos envenenamentos, sendo de grande importância epidemiológica no Brasil. 

Esses acidentes são caracterizados pela sensação de dor e formação de edema 

intenso, observam-se também bolhas acompanhadas ou não de necrose e 

instalação de processo inflamatório, como reações sistêmicas têm-se equimoses e 

sangramentos no local da picada (FUNASA, 2001). 

A peçonha dessas serpentes tem 3 ações principais: proteolítica, coagulante 

e hemorrágica (BARRAVIERA, 1994). 

A ação proteolítica se deve principalmente a presença de proteases, 

hialuronidases, fosfolipases, mediadores inflamatórios e hemorraginas da peçonha. 

Essa ação manifesta-se na forma de bolhas, edema e necrose observada nas 

vítimas. A peçonha de serpentes Bothrops é também capaz de ativar fatores de 

coagulação como o X e a protrombina, além disso, atua semelhantemente à 

trombina e converte fibrinogênio em fibrina. Essas ações afetam diretamente a 

coagulação sanguínea, pelo consumo de seus fatores além da geração de produtos 

de degradação de fibrina e fibrinogênio, o que leva a um quadro de 

incoagulabilidade sanguínea. Outra ação se dá na função plaquetária, causando 

alterações, como por exemplo, a plaquetopenia. Já a hemorragia é desencadeada 

pela ação proteolítica e coagulante juntamente com a atuação de hemorraginas 
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presentes na peçonha, capazes de provocarem lesões nos capilares e desenvolver 

quadro de inflamação na vítima (BARRAVIERA, 1994). 

O envenenamento por serpentes do gênero Bothrops podem ter como 

complicações as manifestações clínicas como abscessos, choque, sangramento 

extenso, síndrome compartimental, necrose com amputação e ou sequela funcional, 

além de insuficiência renal aguda (TEIXEIRA, 2003). 

 

1.3 - Bothrops jararaca 

 

As serpentes da espécie Bothrops jararaca (Fig. 1) são as mais comumente 

encontradas no Brasil, principalmente ao sul e sudeste do país como citado 

anteriormente (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001).  

Como características, essas serpentes podem atingir, em média, até 1,6 

metros de comprimento, sendo que o corpo é coberto por escamas de cor marrom e 

manchas triangulares escuras com faixas horizontais pretas atrás dos olhos. O dorso 

é pálido e a língua é de coloração negra. Elas se alimentam basicamente de 

roedores e anuros e habitam principalmente regiões úmidas como encostas de 

córregos e na vegetação em pedras ou margens dos corpos d’água (CARRASCO et 

al., 2012). 

 

 

Figura 1. Serpente da espécie Bothrops jararaca. Fonte: 

www.ambiente.sp.gov.br/parque-da-cantareira. 
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As manifestações decorrentes dos acidentes ofídicos, como por exemplo, 

edema e necrose, estão diretamente relacionadas aos componentes presentes na 

peçonha. No envenenamento por serpente Bothrops jararaca as manifestações 

clínicas mais observadas são a necrose e o edema, seguida do processo de 

inflamação (HARTMMAN et al., 2003; MARTINS et al., 2008) 

A peçonha é produzida por um par de glândulas exócrinas especializadas, 

conectadas as presas por ductos (ÂNGULO E LOMONTE, 2008; BROW et al., 

2009). Das peçonhas já foram isolados inúmeros compostos bioativos, dentre eles 

proteínas, peptídeos, íons, carboidratos. As proteínas chegam a representar 90% da 

massa seca da peçonha e elas têm sido caracterizadas quanto à sua composição 

bioquímica. Como exemplos de componentes enzimáticos têm-se as metaloprotases 

e serinoproteases, as L-aminoácido oxidases (LAAOs), as hialuronidades e as 

fosfolipases. Como componentes não enzimáticos estão as desintegrinas e as 

lectinas tipo-C (GUTIÉRREZ, 2002; MEBS et al., 2002). 

Os principais componentes presentes nas peçonhas do gênero Bothrops são 

as metaloproteases, serinoproteases, fosfolipases, desintegrinas e peptídeos 

potenciadores de bradicinina (BPP) (SOUSA et al., 2013). Na Tabela 1, são 

apresentados alguns componentes isolados da peçonha de Bothrops jararaca. 
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Tabela 1. Componentes isolados da peçonha da serpente Bothrops jararaca. 

 

 

 

As metaloproteases são hidrolases tipo endopeptidases que dependem da 

ligação a um metal, em geral o zinco, em seu sítio catalítico para desempenhar as 

atividades enzimáticas. Elas são responsáveis pela mionecrose no local da picada, 

hemorragias e reações inflamatórias. Mandelbaum e colaboradores (1982) 

purificaram a bothropasina, uma metaloprotease ácida, da peçonha de uma 

Bothrops jararaca (MANDELBAUM et al.,1982). As serinoproteases são enzimas 

capazes de hidrolisar ligações peptídicas por mecanismos de catálise e atuam 

afetando a cascata de coagulação. Mandelbaum e colaboradores (1964) relataram 

pela primeira vez o isolamento de uma serinoprotease, denominada de protease A 

da peçonha de Bothrops jararaca (MANDELBAUM e HENRIQUES, 1964). Outra 

serinoprotease isolada da mesma peçonha e parcialmente caracterizada.  foi 

relatada por Nishida e colaboradores (1994), a bothrombina (NISHIDA et al., 1994). 

A presença de peptídeos potenciadores de bradicinina na peçonha da Bothrops 
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jararaca foi evidenciada pela primeira vez em 1949, pelos pesquisadores Rocha e 

Silva, Beraldo e Rosenfeld (HENRIQUES et al.,1960). Essa molécula serviu como 

modelo para a produção do medicamento mais usado atualmente para o tratamento 

da hipertensão, o captopril ® (FOX e SERRANO, 2007). As desintegrinas são 

peptídeos de baixa massa molecular, que se ligam às integrinas, proteínas de 

superfície celular responsáveis pela proliferação, diferenciação e ativação celular.  

Dentre as isoladas de peçonhas de serpentes, Fernandez e colaboradores (2005) 

obtiveram a bothrostatina a partir da Bothrops jararaca (FERNANDEZ et al., 2005). 

Outro componente encontrado na peçonha da Bothrops jararaca são as fosfolipases, 

enzimas que atuam na cadeia fosfolipídica. Uma PLA2 foi isolada da peçonha desta 

espécie de serpente por Machado e colaboradores (1993), utilizando inicialmente 

uma cromatografia de exclusão molecular em coluna Sephacryl S-200 seguida de 

uma cromatografia de fase reversa em coluna C18 (MACHADO et al., 1993). A BJ-

PLA2, também é uma fosfolipase A2 ácida obtida da peçonha de Bothrops jararaca 

pela combinação de 3 passos cromatográficos (SERRANO et al., 1999). 

Para o isolamento desses compostos, a partir da peçonha bruta das 

serpentes, as técnicas cromatográficas são as mais reportadas, dentre elas têm-se a 

cromatografia de exclusão molecular, de troca iônica, de afinidade e de fase reversa 

(CALVETE, 2009). 

Como citado anteriormente, Serrano e colaboradores (1999) isolaram a BJ-

PLA2 da peçonha de Bothrops jararaca utilizando a precipitação proteica com sulfato 

de amônio e dois passos cromatográficos, sendo eles, a cromatografia de troca 

iônica em coluna DEAE Sephacel e uma cromatografia de fase reversa em coluna 

C3 (SERRANO et al., 1999).  

 

1.4 - Fosfolipases 

 

As fosfolipases são enzimas lipolíticas e, de acordo com o local onde ocorre a 

hidrólise (Fig. 3), elas são classificadas em 5 famílias, sendo elas: A1 (PLA1), A2 

(PLA2),B (PLB), C (PLC) e D (PLD) (DENNIS, 1994). 
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Figura 2. Sítio de ação das fosfolipases. Adaptado de KINI, 1997. (Fonte: 

OLIVEIRA, 2006). 

 

As fosfolipases A1 (PLA1) clivam a cadeia fosfolipídica na posição sn-1 e são 

encontradas nos mais diversos tecidos e organismos (AOKI et al., 2002). Nas 

indústrias farmacêuticas são utilizadas como insumo, devido à ação emulsificante 

que possuem (SONG: RHEE, 2001). 

As fosfolipases A2 catalisam a hidrólise de ácidos graxos na posição sn-2 das 

membranas fosfolipídicas e liberam, como subprodutos, ácidos graxos livres. Os 

principais ácidos graxos liberados são os poli-insaturados, dentre eles o ácido 

araquidônico e os lisofosfolipídeos. O ácido araquidônico é um precursor de 

eicosanoides (presentes na inflamação) e de lisofosfolipídios como o ácido 

lisofosfatídico e lisofosfatidilcolina. Os lisofosfolipídios são precursores de 

mediadores bioativos como o fator de ativação plaquetária (PAF) (KUDO, 2004). 

As fosfolipases B são enzimas que clivam as ligações sn-1 e sn-2, 

simultaneamente, demonstrando assim atividade fosfolipídica e lisofosfolipídica, 

desacilando completamente os seus substratos. Também possui atividade 

fosfolipase-transacilase em fungos (CHEN et al., 2000), sendo considerada fator de 

virulência para alguns patógenos (SHEN et al., 2004). 

As fosfolipases C (PLC) são fosfodiesterases que possuem vários domínios, 

capazes de produzir inositol 1,4,5-trifosfato (InsP3, mensageiro mobilizador de 

cálcio) e diacilglicerol (DAG) ativador da quinase C, sendo de suma importância no 

metabolismo de fosfolipídios inositólicos (REBECCHI; PENTYALA, 2000). Também 

possuem ação importante na sinalização celular em mamíferos, agindo em 

hormônios, neurotransmissores, fatores de crescimento e outros estímulos 

extracelulares (HARDEN; SONDEK, 2006). 
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As fosfolipases D (PLD) hidrolisam glicerofosfolipídios produzindo aminoálcool 

e ácido fosfatídico, além de catalisarem reações de transfosfatidilação (ULBRICH-

HOFMANN et al., 2005). 

As fosfolipases A2 ainda foram divididas em 6 grandes grupos, PLA2s 

secretadas (sPLA2), PLA2s citosólicas (cPLA2), PLA2s Ca2+-independentes (iPLA2), 

PLA2s fator de plaquetas ativador de acetilhidrolases (PAF-AH), PLA2 

lisossomais (LyPLA2) e PLA2s de adipócitos específicos (AdPLA2) (QUACH et al., 

2014). 

Six e Dennis (2000), baseando-se em critérios bioquímicos e estruturais, 

como a massa molecular relativa (Mr), padrão de pontes dissulfeto, substrato 

fosfolipídico, sequência de aminoácidos, dependência de íon Ca 2+, estrutura gênica 

e atividade catalítica, dividiu os 6 grupos formando 15 subfamílias, como mostra a 

Tabela 2 (SIX e DENNIS, 2000). 

A denominação de PLA2s secretadas foi dada devido a grande quantidade de 

PLA2s do grupo II encontradas em fluidos sinoviais de pacientes com artrite 

reumatoide e se estendeu para as outras.  As sPLA2s compreendem os grupos I, II, 

III, V, IX, X, XI e XII (SIX e DENNIS, 2000). Aquelas presentes no grupo I são 

encontradas no suco pancreático de mamíferos e na peçonha das serpentes das 

famílias Elapidae e Hidrophidae. Já as do grupo II são encontradas na peçonha das 

serpentes das famílias Viperidae e Crotalidae, na peçonha da serpente Gaboon 

(grupo IIB), no testículo de camundongos (IIC), no baço e pâncreas de 

camundongos e humanos (grupo IID), no útero, cérebro e coração de camundongos 

e humanos (IIE) e no embrião e testículos de camundongos (grupo IIF) (SIX e 

DENNIS, 2000). No grupo III, estão representadas as sPLA2s de veneno de abelha, 

lagartos,exsudatos inflamatórios e grânulos de plaquetas e mastócitos. No grupo V 

encontram-se as PLA2s de macrófagos, coração e pulmão de mamíferos. O grupo X 

é composto pelas PLA2s isoladas do timo, baço e leucócitos de humanos. E, as 

sPLA2s dos grupos XI e XII foram isoladas de plantas e células T-helper, 

respectivamente (DENNIS, 1994; HO et al., 2001). 
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Tabela 2. Classificação das fosfolipases* 
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1.4.1 - Fosfolipases A2 isoladas de peçonhas de serpentes (svPLA2s) 

 

Como dito anteriormente, as PLA2s encontradas em peçonhas de serpentes, 

abreviadas em svPLA2, podem ser classificadas em dois grupos, o I (serpentes das 

famílias Elapidae e Hidrophidae) ou II (família Viperidae e subfamília Crotalidae), 

sendo que as PLA2s isoladas de serpentes do gênero Bothrops, estão incluídas no 

grupo II, especificamente, IIA. Em geral, as PLA2s de serpentes possuem massa 

molecular de 13 a 15 kDa, cerca de 120 resíduos de aminoácidos e sua estrutura é 

estabilizada por 7 a 8 pontes dissulfeto. Elas podem exibir características ácidas ou 

básicas. Além disso, de acordo com o aminoácido na posição 49 podem ser 

divididas entre PLA2s Asp-49 e PLA2s Lys-49, sendo esta última também 

denominada de PLA2s homólogas ou ainda PLA2s-like. As svPLA2s, em sua 

estrutura, possuem um sítio catalítico conservado que é formado por quatro resíduos 

de aminoácidos sendo eles:  His-48, Asp-49, Tyr-52 e o Asp-99. Juntamente com os 

resíduos do loop de ligação ao íon cálcio (Ca2+), o ácido aspártico na posição 49 

coordena a reação de hidrólise de fosfolipídios, sendo que a substituição do resíduo 

de ácido aspártico pela lisina traz, como consequência, perda total ou parcial na 

atividade catalítica, já que a ligação ao cálcio fica comprometida (WARD et al., 

1998). 

As PLA2s Asp-49 apresentam alta atividade catalítica, uma vez que, a 

presença do ácido aspártico na posição 49 é crucial para a ligação ao cálcio e esse 

íon é um cofator essencial para a atividade catalítica. Entretanto, as PLA2s que 

possuem a lisina na posição 49 manifestam uma baixa ou nenhuma atividade 

catalítica, apesar de apresentarem regiões homólogas às Asp-49. Uma 

característica importante das Lys-49, é que, mesmo não exibindo uma hidrólise 

significativa elas são extremamente ativas na indução da mionecrose, por um ou 

mais mecanismos ainda não muito conhecidos (OWNBY et al.,1999). As PLA2s 

denominadas de Bl-PLA2 isolada da peçonha de Bothrops leucurus (NUNES et al., 

2011), BE-I-PLA2, obtida da peçonha de Bothrops erythromelas (DE 

ALBUQUERQUE MODESTO et al., 2006), BaspPLA2-II, encontrada na peçonha de 

Bothrops asper (FERNÁNDEZ et al., 2010) e também a BaSpII RP4 isolada de 

Bothrops alternatus (DENEGRI et al., 2010) são exemplos de PLA2s Asp-49 que 

apresentaram significativa atividade catalítica. Dentre as PLA2s isoladas de 

serpentes e caracterizadas como Lys-49 têm-se BaPLA2-I (FURTADO et al., 2014), 
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a bothropstoxina-I (WARD et al., 2002) e a BP-I (SHIMOHIGASHI et al., 1995) que 

foram obtidas das seguintes serpentes: Bothrops atrox, Bothrops jararacussu e 

Trimeresurus flavoviridis, respectivamente. Basicamente, as PLA2s ácidas 

pertencem ao grupo das Asp-49 entretanto, algumas PLA2s básicas Asp-49 também 

já foram reportadas, a PrTX-III é um exemplo de uma PLA2 Asp-49 básica (LEE et 

al., 1999). 

Há muitos estudos envolvendo as PLA2s com características básicas, 

entretanto não se observa o mesmo em relação as PLA2s ácidas que não foram 

ainda completamente caracterizadas. Serrano e colaboradores (1999) 

caracterizaram parcialmente a BJ-PLA2, uma PLA2 ácida isolada da mesma serpente 

de interesse neste trabalho, a Bothrops jararaca que atuou inibindo a agregação 

plaquetária (SERRANO et al., 1999). Outra PLA2 ácida descrita é a BmooPLA2, 

isolada da peçonha da serpente de Bothrops moojeni que também foi caracterizada 

por inibir a agregação plaquetária e por produzir edema de pata em camundongos 

(SANTOS-FILHO et al., 2008). A atividade miotóxica, em PLA2s ácidas, é em geral 

baixa ou não pronunciada, diferentemente do que ocorre com as PLA2s básicas, que 

mostram relevante miotoxicidade. Niesebon e colaboradores (1986) verificaram que 

uma PLA2 ácida isolada da peçonha de Bothrops alternatus era capaz de lesar 

tecidos do fígado, pulmão e coração (NIESEBON et al., 1986) . 

As fosfolipases A2 são um componente comumente encontrado nas peçonhas 

de serpentes. Elas também possuem isoformas, que podem apresentar efeitos 

farmacológicos semelhantes ou não. A existência de múltiplas isoformas de  PLA2s 

de peçonhas de serpentes associada a um vasto espectro de atividades 

farmacológicas está relacionado a um processo acelerado de evolução no qual altas 

taxas de mutações em regiões codificantes de genes tem permitido o 

desenvolvimento de novas funções (ZULIANI et al., 2005). Ponce-Soto e 

colaboradores (2006) descreveram sobre a atividade neurotóxica desempenhada 

pelas isoformas de PLA2s isoladas da peçonha de Bothrops jararacussu. 

Denominadas de PLA2 6-1 e PLA2 6-2, essas enzimas apresentaram massa 

molecular semelhante à reportada para PLA2s em geral, de 15 kDa e demonstraram 

também atividade neurotóxica. Além disso, apresentaram atividade fosfolipásica 

positiva, possuindo na posição 49 o resíduo de ácido aspártico, ou seja, as duas 

isoformas são Asp-49 (PONCE-SOTO et al., 2006). Três isoformas ácidas isoladas 

da peçonha de Bothrops neuwiedi foram reportadas por Toyama e colaboradores 
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(2011), identificadas como P1, P2 e P3. Elas foram avaliadas quanto à atividade 

miotóxica, no entanto nenhuma delas apresentou-se miotóxica (TOYAMA et al., 

2011). 

Estudos de proteômica, obtidos a partir de cDNA de glândulas da peçonha de 

Bothrops jararaca, mostram variações quanto à porcentagem de componentes 

proteicos da peçonha (SAGUCHI et al., 2005). Sousa e colaboradores (2013) 

evidenciaram pela técnica proteômica, diferenças em relação à porcentagem dos 

componentes de diferentes espécies de serpentes do gênero Bothrops. Entretanto, 

apesar da diferença observada, os grupos de toxinas mais comuns 

(metaloproteases, serinoproteases, fosfolipases A2 e as lectinas tipo-C) mostraram 

um padrão semelhante, sendo que, em geral, as metalopreoteases representam a 

maior parte das proteínas encontradas nas peçonhas. Para a Bothrops jararaca 

(Fig.3) cerca de 40% da peçonha é representada pelas metaloproteases, 24% por 

lectinas like e apenas 3% por fosfolipases A2, diferente do que se observa para a 

peçonha da serpente Bothrops jararacussu, que apresenta cerca de 20% de 

fosfolipase A2 e apenas 20% de metaloproteases compondo a peçonha (SOUSA et 

al., 2013). 

 

 

 

Figura 3. Distribuição das proteínas em porcentagem (%) encontradas na peçonha da 

serpente Bothrops jararaca obtida a partir da técnica proteômica. SVMPs 

(metaloproteases); SVSPs (serinoproteases); CLECL (lectinas like tipo-C); PLA2 (fosfolipase 

A2); CRISPs (proteínas secretoras ricas em resíduos de cisteína); LAAOs (L-aminoácido 

oxidases). Adaptado de SOUSA et al. (2013). 

 

Apesar de não representarem o componente mais abundante de peçonhas de 

serpentes do gênero Bothrops, as PLA2s são responsáveis por diversos efeitos 
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tóxicos e farmacológicos, por mecanismos ainda não completamente esclarecidos 

(ZELANIS et al., 2012). No envenenamento, elas auxiliam na digestão da presa, 

além de possuírem potencial miotóxico, neurotóxico, hemolítico, edematogênico, 

citotóxico, hipotensivo, anticoagulante, inibição/ativação da agregação plaquetária, 

bactericida e pró-inflamatório (GUTIERREZ e LOMONTE, 2013). 

Tem sido reportado o papel chave da atividade catalítica em certos efeitos 

farmacológicos, entretanto, alguns desses efeitos são desempenhados 

independentemente da ação catalítica. Essa falta de relação direta entre a atividade 

enzimática e o potencial farmacológico, faz dos mecanismos pelos quais as 

fosfolipases A2 atuam uma questão intrigante e que vem sendo estudada (KINI e 

EVANS, 1989). 
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1.5 - svPLA2s e o Processo Inflamatório   

 

Durante a reação de hidrólise de uma PLA2, são formados ácidos graxos 

livres e lisofosfolipídios, como já citado anteriormente. Ácidos graxos liberados, 

como o ácido araquidônico (AA) e o ácido oleico (AO), são importantes fontes de 

energia, além de atuarem como mensageiros secundários e como precursores de 

eicosanoides, que são potentes mediadores de inflamação e de transdução de sinal. 

Os lisofosfolipídios também formados na reação de catálise são relevantes na 

sinalização celular e no remodelamento de fosfolipídios (SIX e DENNIS, 2000). 

 A atividade enzimática, agora denominada de atividade de PLA2, foi 

primeiramente descrita em 1890, utilizando como fonte de estudo peçonhas de 

serpentes e desde então, as svPLA2s têm sido amplamente pesquisadas para se 

entender melhor as características dos envenenamentos (inflamação, edema, 

necrose, citotoxicidade) e para a formulação de soros antiofídicos mais eficientes 

(BURKE e DENNIS, 2009; SIX e DENNIS, 2000). 

As manifestações clínicas em acidentes envolvendo as serpentes 

peçonhentas são variadas e estão relacionadas com as diferentes características da 

peçonha de serpentes de diferentes espécies. Em envenenamentos por serpentes 

do gênero Bothrops, a inflamação e a necrose são as manifestações mais 

proeminentes e que são decorrentes em parte da ação de PLA2s. Muitos 

pesquisadores têm reportado o isolamento e a caracterização funcional de PLA2s em 

peçonhas de serpentes desse mesmo gênero. Em muitos desses estudos, as PLA2s 

purificadas mostraram-se pró-inflamatórias e essa atividade têm sido bastante 

pesquisada ao longo dos anos (TEIXEIRA et al., 2003). 

A inflamação é definida como uma reação a uma injúria causada a um tecido, 

uma resposta protetora do organismo para manter a homeostasia do sistema. Esse 

processo envolve alterações funcionais de microvasos o que leva a acumulação de 

fluidos e leucócitos nos tecidos extravasculares e também dor local. A resposta 

imediata a um agente agressor, definida como inflamação aguda, inclui alterações 

no calibre vascular e no fluxo sanguíneo, alterações estruturais na microcirculação 

que favorecem o extravazamento de proteínas do plasma e leucócitos, a migração 

de leucócitos (inicialmente neutrófilos) a partir da microcirculação e sua acumulação 

no foco da lesão, seguido por fagocitose pelas células competentes. A etapa de 

reparo da inflamação envolve a diminuição dos agentes pró-inflamatórios e a 
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liberação de mediadores químicos anti-inflamatórios (por macrófagos principalmente) 

e remoção de fluidos e detritos celulares pelo sistema linfático (VANE e BOTTING, 

1987). 

A exposição das células aos patógenos e a lesão tecidual resultam na 

produção e na liberação de diversos mediadores químicos, responsáveis pelas 

características da área inflamada.  Dentre várias funções, eles induzem os sinais e 

sintomas da inflamação, aumentando a permeabilidade vascular e provocando dor, 

vasodilatação e quimiotaxia de células de defesa.  Esses mediadores químicos 

podem ter origem no plasma ou nas células. Dentre os mediadores da inflamação, 

encontram-se histamina, metabólitos do ácido araquidônico (prostaglandinas, 

tromboxanos e leucotrienos), fator de ativação plaquetária, bradicinina, óxido nítrico, 

neuropeptídeos e citocinas.  Os principais mediadores que estão envolvidos no 

processo inflamatório são os eicosanoides, o ácido araquidônico, os prostanoides 

(prostaciclinas, prostaglandinas e tromboxanos), o óxido nítrico e as citocinas 

(TEIXEIRA et al., 2003). 

Os eicosanoides podem mediar vários passos da inflamação, eles são 

derivados do ácido linoleico e incluem prostanoides (formados por meio da via das 

ciclooxigenases), leucotrienos, lipoxinas, hepoxilinas , entre outros. O ácido 

araquidônico é o maior precursor de eicosanoides (TEIXEIRA et al., 2003). 

O ácido araquidônico livre pode ser metabolizado por duas classes principais 

de enzimas: pelas ciclo-oxigenases (COX), sendo a isoforma COX-2 a envolvida na 

inflamação, iniciando a biossíntese de prostaglandinas e tromboxanos 

(prostanoides) e pelas lipo-oxigenases (LOX), originando a biossíntese de 

leucotrienos (LT) (BOTTING, 2006).  

Na família das PLA2s, três delas estão envolvidas na estimulação da 

formação do ácido araquidônico, as PLA2s citoplasmáticas do grupo IV e as 

secretadas dos grupos  II e V (TEIXEIRA et al., 2003). 

Os prostanoides (prostaglandinas, tromboxanos e prostaciclinas) possuem 

ação vasodilatadora, além de potencializar os efeitos quimiotáticos e aumentar a 

permeabilidade de outros mediadores. As prostaglandinas também são 

vasodilatadoras, além de contribuir para a formação de edema. Além disso, as 

prostaglandinas também estão envolvidas na patogenia da dor e da febre durante a 

inflamação (SMITH et al., 2000). 
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O óxido nítrico (NO), produzido principalmente pelas células endoteliais do 

tecido lesionado, possui potente ação vasodilatadora, aumentando a permeabilidade 

vascular. Ele também atua como regulador do recrutamento de leucócitos e exerce 

ação citotóxica contra micro-organismos. É sintetizado pela NO sintase (NOS), 

enzima presente em três isoformas, sendo a forma indutível (iNOS) a envolvida nas 

reações inflamatórias. Esta é induzida em macrófagos e em outras células durante o 

processo (SAUTEBIN, 2000). 

 Durante as reações imunes e inflamatórias, as citocinas são liberadas e 

controlam a ação das células destes sistemas, podendo-se citar as citocinas pró-

inflamatórias TNF-α e β (Fator de Necrose Tumoral α e β) e IL-1 (Interleucina-1), 

liberadas por macrófagos ativados e vários outros tipos celulares (DINARELLO, 

1996). Estas citocinas favorecem a aderência leucocitária ao endotélio, aumentam a 

síntese de prostaciclina e desencadeiam uma cascata de citocinas secundárias, 

dentre outras ações. Já as citocinas secundárias (por exemplo, as quimiocinas) 

atraem e ativam as células inflamatórias móveis. Na reação inflamatória há também 

a ação de mediadores lipídicos, derivados do metabolismo do ácido araquidônico 

pelas vias da 5-LO e COX-1 e 2 (LUSTER, 1998).  

As citocinas são moléculas proteicas que  enviam  diversos  sinais com 

função de estimulação, modulação ou mesmo inibição para as diferentes células do 

sistema imunológico, atuando como coadjuvantes na reparação do processo 

inflamatório. Em muitos estudos sobre inflamação, utiliza-se a dosagem de citocinas 

para avaliar esse processo, sendo que as interleucinas (IL) e o os fatores de necrose 

tumoral (TNF) são os mais reportados (DINARELLO 2011; HARLEY, 1964). 

Dentre as ILs, que controlam a inflamação pode-se citar as seguintes: IL-1, IL-

6 e IL-10. A IL-1 é produzida prioritariamente por monócitos e macrófagos e atua 

estimulando as células CD4, a proliferação e ativação de linfócitos B, neutrófilos, 

monócitos e macrófagos, além de aumentar as atividades quimiotáticas e 

fagocitárias (KIM et al., 2005; SCHMITZ et al., 2005).  

A IL-6 é uma citocina pleiotrópica e interfere nas respostas imune antígeno 

específicas  e reações inflamatórias, representando um dos principais mediadores 

da fase aguda da inflamação. Ela é capaz de estimular a produção de proteínas da 

fase aguda do processo inflamatório, além de atrair eosinófilos para o local (BLOM 

et al., 1997; CHEN et al., 2006). 
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A IL-10 é produzida basicamente por células CD8 ativadas, linfócitos B, 

mastócitos e monócitos. Ela é uma citocina anti-inflamatória e inibe a síntese de 

outros citocinas, dentre elas a IL-2, IL-12 e TNF-β. A IL-10 também atua como 

coestimulador no crescimento dos timócitos imaturos, agindo como fator de 

diferenciação celular de células T citotóxicas (STREETZ et al., 2001). 

Em relação ao fator de necrose tumoral (TNF), o mais reportado nas 

pesquisas é o TNF-α, que é sintetizado prioritariamente por macrófagos, monócitos, 

neutrófilos e células T. A principal atividade dessa citocina é produzir uma acentuada 

citólise em diferentes linhagens neoplásicas, tendo ação antitumoral 

importantíssima, sendo o principal mediador na caquexia das neoplasias malignas. 

As demais ações do TNF são semelhantes às da IL-1, dentre elas, as alterações 

endoteliais, principalmente a perda da função de diminuição de coagulação, a 

atividade quimiotática e estímulo ao metabolismo oxidativo de fagócitos (SHIBATA et 

al.,1999). 

O edema é uma manifestação local comumente observada em vítimas de 

envenenamento por serpentes. A maioria dos estudos relatam a formação ou não de 

edema em processos inflamatórios induzidos por peçonhas ou PLA2s isoladas 

(TEIXEIRA et al., 2003). Gutierrez e colaboradores (1986) verificaram uma reação 

inflamatória induzida pela peçonha de Bothrops asper caracterizada pela formação 

de edema na pata de camundongos (GUTIÉRREZ et al.,1986). Duas isoformas de 

PLA2s purificadas da peçonha de Crotalus durissus cumanensis denominadas de 

Cdc-9 e Cdc-10, também foram reportadas pela indução de edema moderado local 

(ROMERO-VARGAS et al., 2010). Bleu-TX-III, PLA2 obtida a partir da peçonha de 

Bothrops leucurus também induziu edema (MARANGONI et al., 2013). A formação 

de edema é comum, entretanto, pode também não ocorrer, como mostra o estudo 

de Serrano e colaboradores (1999), que não verificaram edema local após a 

administração da BJ-PLA2 presente na peçonha de Bothrops jararaca (SERRANO et 

al., 1999). 

Estudos reportados demonstram que, após a aplicação de peçonhas 

botrópicas, evidenciou-se a migração de leucócitos no local. Gutierrez e 

colaboradores (1986) mostraram que houve um aumento pouco significativo de 

leucócitos após 6 horas de administração da peçonha de Bothrops asper no músculo 

gastrocnêmico de camundongos. Entretanto, após 24, 48 e 72 horas de aplicação da 

peçonha, observou-se um aumento no número dessas células (GUTIÉRREZ et al., 
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1986). Também Moreira e colaboradores (2012) evidenciaram uma infiltração de 

leucócitos na cavidade peritoneal de camundongos após a administração da 

peçonha de Bothrops atrox, entre os períodos de 1 a 8 horas. Além da presença de 

leucócitos, eles também observaram a produção das citocinas IL-6, IL-10 e TNF-α e 

eicosanoides (MOREIRA et al., 2012). Após a administração da PLA2 Bleu-TX-III, a 

produção das citocinas IL-1, IL-6 e TNF-α também foi verificada, o que mostra o 

importante papel desempenhado pelas PLA2s isoladas de peçonhas de serpentes 

durante a inflamação (MARANGONI et al., 2013). 

Ainda não há na literatura estudos que reportam a utilização de fosfolipases 

A2 de peçonhas de serpentes como modelo molecular para a formulação de 

medicamentos para tratar a inflamação, isso devido aos poucos e incompletos 

estudos de PLA2s no processo inflamatório. Entretanto, as PLA2s de peçonhas de 

serpentes são moléculas com alto potencial farmacêutico uma vez que 

desempenham relevante atividade pró-inflamatória (SUN et al., 2010). 

 

1.6 - Potencial antitumoral das svPLA2s  

 

O câncer é uma doença crônica degenerativa, caracterizada pela desordem 

no crescimento celular dos tecidos, ocorrendo uma multiplicação acelerada e 

incontrolada de um conjunto de células anormais que perderam a capacidade de 

apoptose. Em alguns casos, ela é transmitida por uma linha germinativa com 

mutações no DNA, que podem ocorrer devido a um fator hereditário, por influências 

do ambiente ou marcas bioquímicas no mesmo (SCOTT et al., 2010). 

De acordo com um estudo feito pela Agência Internacional de Pesquisa com 

Câncer (IARC), são mais de 10 milhões de casos de câncer por ano em todo o 

mundo. Por outro lado a Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que, até o 

ano de 2030, mais de 13 milhões de pessoas irão a óbito pelo câncer (REN et al., 

2013). 

 Estes números expressivos têm estimulado as pesquisas nessa área. Elas 

vêm tentando entender como e o quê promove a multiplicação descontrolada de 

células e como os genes desencadeadores de câncer afetam a sinalização celular, a 

cromatina, a homeostase e o metabolismo do organismo e a maturação de 

linhagens celulares (CALDERON et al., 2014). 
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Muitos dos compostos bioativos de novos medicamentos têm como fonte 

moléculas extraídas e purificadas de peçonhas de serpentes e metabólitos 

secundários originados de micro-organismos, plantas e outros animais (LEWIS e 

GARCIA, 2003). 

A capacidade que as peçonhas de serpentes possuem de agir em células 

tumorais é conhecida há anos. Estudos feitos em 1976 em relação à atividade 

citotóxica foram reportados por Dewys e colaboradores (1976), utilizando um 

medicamento formulado a partir de um polipeptídeo isolado da peçonha da serpente 

Caloselasma rhodostoma em células tumorais, com o intuito de produzir 

desfibrinação dessas células. A fibrinólise ajuda a diminuir o tamanho do tumor e a 

sua disseminação, contribuindo para o tratamento do câncer (DEWYS et al., 1976). 

Outros pesquisadores também reportaram estudos nessa área. Kaneda e 

colaboradores (1985) avaliaram o potencial antitumoral de peptídeos denominados 

de cardiotoxina e citotoxina, isolados da peçonha da serpente Naja naja atra 

(KANEDA et al., 1985). Chiam-Matyas e Ovadia da mesma forma estudaram as 

propriedades citotóxicas de peçonha bruta de serpentes em linhagens celulares de 

melanoma maligno (CHAIM-MATYAS e OVADIA, 1987). 

Muitos dos componentes das peçonhas de serpentes têm sido estudados 

separadamente para avaliar o potencial antitumoral e dentre eles, os mais 

reportados são as desintegrinas (GALAN et al., 2008; McLane et al, 2008; McLane et 

al., 1998), as LAAOs (COSTA et al., 2014) e as PLA2s (CALDERON et al., 2014).  

As LAAOs são flavoenzimas diméricas, que catalisam a deaminação oxidativa 

de L-aminoácido em amônia, α-cetoácidos e peróxido de hidrogênio, conhecidas por 

induzir apoptose em diferentes linhagens tumorais (DU e CLEMETSON, 2002) (FOX, 

2013) (KINI e FOX, 2013). Torii e colaboradores (1997) mostraram que a LAAO 

isolada da peçonha da serpente Crotalus atrox induziu apoptose em células 

embrionárias humanas (293 T), em células pró-mielocíticas leucêmicas (HL-60) e em 

carcinoma ovariano humano (A2780) (TORII et al., 1997). 

As PLA2s isoladas de peçonhas  de serpentes constituem também uma fonte 

importante de moléculas para a formulação de agentes terapêuticos mais eficazes 

para o tratamento do câncer. Como já falado, elas são enzimas lipolíticas e as 

características de alterar a biossíntese lipídica e desregular a lipogênese têm sido 

exploradas para o desenvolvimento de novos alvos terapêuticos (CUMMINGS, 2007; 

MASHIMA et al., 2009).  
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Diferentes tipos de PLA2s vêm sendo reportadas por possuírem propriedades 

antitumorais e antiangiogênicas, dentre elas as PLA2s ácidas e básicas além de 

peptídeos sintéticos derivados de PLA2s homólogas. Estudos mostram que muitas 

das PLA2s isoladas da peçonha das serpentes da família Viperidae tem a 

capacidade de induzir a atividade antitumoral, o que sugere que essas moléculas 

podem ser uma nova classe de agentes anticancerígenos (ARAYA e LOMONTE, 

2007). 

Recentemente, PLA2s isoladas da peçonha da serpente Cerastes cerastes, 

denominadas de CC-PLA2-1 e CC-PLA2-2, foram descritas em relação a capacidade 

de inibir a adesão e migração de células tumorais, além de impedir a angiogênese 

tanto in vivo quanto in vitro (KESSENTINI-ZOUARI et al., 2010; ZOUARI-

KESSENTINI et al., 2009). Da mesma forma, Bazaa e colaboradores (2010) 

mostraram características semelhantes para a MVL-PLA2, purificada a partir da 

peçonha de Macrovipera lebetina transmediterrane, que inibiu a adesão e migração 

de células tumorais, bem como a angiogênese (BAZAA et al., 2010). 

A BthA-I-PLA2 isolada da peçonha da serpentes Bothrops jararacussu  

mostrou-se citotóxica em linhagens de células leucêmicas e de tumores de mama 

(ROBERTO et al., 2004).  

Um medicamento foi formulado e está sendo utilizado na prática médica em 

terapias para tratar o câncer. O VRCTC-310-Onco é um fármaco cujos componentes 

incluem a crotoxina e a cardiotoxina, duas PLA2s isoladas de serpentes, Crotalus 

durissus terrificus e Naja naja atra, respectivamente (COSTA et al., 1998). 

Entretanto, a atividade antitumoral não é observada em todas as PLA2s do 

Grupo II o que sugere que a atividade citotóxica não está relacionada com a 

atividade enzimática, sendo que outro mecanismo pode ser responsável por essa 

característica (CHWETZOFF et al., 1989). 

Ainda hoje, há poucos estudos envolvendo PLA2s isoladas de peçonhas de 

serpentes do gênero Bothrops, no que se remete a inflamação e aos efeitos 

tumorais. Tanto ensaios de inflamação quanto os de citotoxicidade são poucos e 

incompletos no que diz respeito às PLA2s de Bothrops jararaca. Entende-se que 

pesquisas envolvendo esses dois efeitos tornam-se de suma importância, não só 

para entender melhor o envenenamento dessa serpente, mas também para extrair 

ferramentas moleculares e biotecnológicas para a formulação de medicamentos 

mais eficazes tanto para tratar a inflamação quanto para o câncer. Além disso, estes 
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estudos permitiriam compreender melhor como se dá a interação de moléculas de 

PLA2s com os alvos celulares humanos.  
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6 - Conclusões 

 

Com base nos resultados conclui-se que: 

- Foi padronizada uma metodologia prática e eficiente para a purificação da 

BJ-PLA2-I a partir da peçonha de Bothrops jararaca, que consistiu de três etapas 

cromatográficas: cromatografia de exclusão molecular (Sephacryl S-200), 

cromatografia de troca iônica (Source 15 Q) e cromatografia de troca iônica (Mono-

Q) com um rendimento de 0,2%. 

- Do referido método foi isolada uma fosfolipase A2 denominada de BJ-PLA2-I, 

em elevado estado de pureza e que apresentou as seguintes características 

bioquímicas: massa molecular de 14,8 kDa (SDS-PAGE) e 14,2 kDa (espectrometria 

de massas) e pI 4,4, ou seja, uma fosfolipase ácida. 

- O sequenciamento dos primeiros 60 resíduos da posição N-terminal 

permitiram avaliar a similaridade da BJ-PLA2-I com outras proteínas depositadas no 

banco de dados do BLAST-NCBI. Ela apresentou identidades com outras PLA2s 

isoladas de peçonhas de serpentes botrópicas, inclusive mostrou 100% de 

identidade com a BJ-PLA2, PLA2 isolada da peçonha de Bothrops jararaca. 

Caracterizou-se como uma PLA2 Asp-49, apresentando na posição 49 o resíduo de 

ácido aspártico. 

- Os ensaios de atividade funcional mostraram que a BJ-PLA2-I possui 

propriedades catalíticas, antiagregantes na agregação plaquetária, indutora de 

inflamação aguda local e baixo potencial antitumoral. No teste de agregação 

plaquetária, a BJ-PLA2-I na concentração de 20,5 µg/mL, inibiu 50% da agregação 

induzida por ADP. Caracterizou-se como pró-inflamatória, promovendo influxo de 

leucócitos, principalmente, neutrófilos no local da inflamação, além de liberar as 

citocinas IL-1β, IL-6, proteínas totais e a PGE2 durante o processo inflamatório.  

- Mostrou-se com baixo potencial antitumoral, sendo que na linhagem HL-60 

as maiores concentrações testadas mataram em torno de 20% das células tumorais. 

Para as linhagens PBMC e HepG2, a BJ-PLA2-I não induziu alterações significativas 

na viabilidade dessas células. 

A hipótese de que a BJ-PLA2-I isolada neste trabalho seja a mesma proteína 

isolada por Serrano e colaboradores (1999) foi levantada e algumas semelhanças, 

como a massa molecular, a característica ácida, o ácido aspártico na posição 49, a 

identidade de 100% entre as sequências parciais, atividade catalítica e inibidora da 
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agregação plaquetária, contribuem para que essa hipótese seja verdadeira. 

Entretanto, não se obteve a sequência completa da BJ-PLA2-I e não se pode afirmar 

com certeza se ela é a mesma PLA2 isolada por Serrano e colaboradores. 

 
Concluindo, as informações adquiridas neste trabalho são de suma 

importância para melhor compreensão dos mecanismos envolvidos nas atividades 

biológicas desempenhadas pelas PLA2s. Além disso, a BJ-PLA2-I pode servir como 

modelo molecular para a formulação de fármacos mais eficazes utilizados nos 

tratamentos de várias doenças, como a inflamação, a trombose e o câncer. O estudo 

também contribui para o melhor entendimento do envenenamento por peçonhas 

botrópicas, o que auxilia na formulação de soros antiofídicos específicos. 
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