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RESUMO 

 

CERNI, F. A. Novo método de fracionamento da peçonha do escorpi ão Tityus 

serrulatus e caracterização eletrofisiológica das toxinas Ts6  e Ts7. 2012. 86p. 

Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêutica de Ribeirão Preto – 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012. 

 

No Brasil, a espécie Tityus serrulatus (Ts) é a responsável pela maioria dos 
acidentes de envenenamento com escorpiões, bem como pela maior incidência de 
acidentes ocasionados por animais peçonhentos. Isso ocorre devido ao fato desta 
espécie possuir somente fêmeas, realizando uma reprodução assexuada 
(partenogênese), facilitando assim sua proliferação. Atualmente, existem 16 
diferentes toxinas descritas provenientes da peçonha de Ts, sendo a Ts1 a mais 
abundante na peçonha solúvel. Dentre estas toxinas, as neurotoxinas com ação em 
canais para sódio e potássio são as que despertam maior interesse da comunidade 
científica, devido aos seus efeitos no envenenamento e especificidades por canais 
iônicos. As neurotoxinas com ação em canais para potássio são compostas por uma 
alfa-hélice e três fitas-beta antiparalelas, e são constituídas por 23-43 resíduos de 
aminoácidos. Essas estão classificadas em quatro famílias (α-, β-, γ- e κ-KTx). A 
família α-KTx é a de maior relevância e está dividida em 21 subfamílias. Estas 
toxinas com alta especificidade para diferentes subtipos de canais para sódio e 
potássio são de extrema importância, pois podem ser utilizadas como ferramentas 
terapêuticas específicas para células-alvo. Até o momento, nosso grupo realizava o 
isolamento dessas toxinas utilizando como primeira etapa de purificação a 
cromatografia da peçonha em coluna de CM-Celulose-52, segundo protocolo 
descrito por Arantes e colaboradores (1989). O presente trabalho padronizou um 
novo método de fracionamento inicial da peçonha utilizando a mesma coluna, porém 
incorporando o uso de CLAE (Cromatografia Liquida de Alta Eficiência), onde foi 
possível observar um perfil cromatográfico semelhante ao anterior (XIII Frações), 
porém com maior reprodutibilidade e praticidade. Algumas frações do método 
anteriormente descrito foram subdivididas em duas (VIA-VIB, VIIIA-VIIIB, IXA-IXB e 
XIA-XIB), demonstrando que o novo procedimento também apresenta melhor 
resolução dos componentes da peçonha. Utilizando o novo método, foram 
purificadas as toxinas Ts6 e Ts7. Os efeitos dessas toxinas foram avaliados em 14 
diferentes tipos de canais para potássio (Kv1.1, Kv1.2, Kv1.3, Kv1.4, Kv1.5, Kv1.6, 
Kv2.1, Kv3.1, Kv4.3, Kv7.1, Kv7.2, Kv7.4, hERG e Shaker), expressos em células de 
oócitos de Xenopus laevis, através da técnica de voltage-clamp com dois 
microeletrodos. A toxina Ts6 (1µM) demonstrou ter ação em 11 tipos de canais 
(Kv1.1, Kv1.2, Kv1.3, Kv1.5, Kv1.6, Kv4.3, Kv7.1, Kv7.2, Kv7.4, hERG e Shaker), 
porém nos canais Kv1.2, Kv1.3 e Shaker sua ação bloqueadora foi mais intensa. 
Através de experimentos de dose-resposta foi possível comprovar tal seletividade, 
demonstrando que a toxina Ts6 atua em quantidades extremamente baixas em 
ambos os canais (IC50 Kv1.2 = 6,19 ± 0,35 nM /IC50 Kv1.3 = 0,55 ± 0,20 nM). A 
toxina Ts7 (1µM) demonstrou ter ação em 11 tipos de canais para K+ (Kv1.1, Kv1.2, 
Kv1.3, Kv1.4 Kv1.5, Kv1.6, Kv2.1, Kv3.1, Kv7.1, hERG e Shaker), porém a ação de 
bloqueio em vários subtipos de canais não apresentou diferenças significativas, 
mostrando baixa seletividade entre os canais analisados. Este trabalho foi de 
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extrema importância por melhorar a reprodutibilidade, praticidade e resolução do 
método de fracionamento da peçonha de Ts, bem como por fornecer uma avaliação 
eletrofisiológica criteriosa das toxinas Ts6 e Ts7 em diferentes subtipos de canais 
para potássio. 

O presente estudo demonstra a potencial aplicação da toxina Ts6, seletiva 
para canais Kv 1.3, para o tratamento de doenças autoimunes. Além disso, indica o 
uso das toxinas Ts6 e Ts7 como ferramentas para o estudo de características 
estruturais e funcionais de canais para potássio. 
 

Palavras-chave: Tityus serrulatus, neurotoxinas, α-KTx, canais para potássio, Ts6, 

Ts7, eletrofisiologia, fracionamento de toxinas. 
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1. Introdução 

 

1.1. História das toxinas naturais 

 

Desde as épocas mais remotas da humanidade, o homem sempre teve 

fascinação por venenos naturais (animais e vegetais) e pelos efeitos tóxicos 

produzidos através de sua interação com organismos vivos. Documentos de origem 

egípcia encontrados (Papiro de Ebers, 1500 a.C) relatam uma lista com mais de 

800 ingredientes ativos, incluindo metais, vegetais tóxicos e venenos animais (Oga, 

Camargo e Batistuzzo, 2008).  

Essas substâncias vêm sendo utilizadas ao longo da história por diferentes 

culturas (egípcias, gregas, romana, indígenas, etc.) para as mais diversas 

finalidades: como ferramentas para obtenção de alimentos para sobrevivência, 

“armas” utilizadas em assassinatos e além de ser um fascinante objeto de estudo. 

Na Grécia, Sócrates foi condenado à morte com a pena de ingerir extrato 

proveniente da espécie Conium maculatum (cicuta), planta altamente tóxica nativa 

das regiões temperadas do hemisfério norte, que também teve sua propriedade 

tóxica empregada com a finalidade de tornar armas mais letais, através da 

utilização do seu extrato em pontas de flechas e lanças. Os indígenas também 

utilizavam toxinas na caça, cobrindo suas flechas com curare, um composto 

orgânico extraído de plantas (principalmente as do gênero Chondrodendron e 

Strychnos). Claude Bernard utilizou o mesmo composto em pesquisas com a 

finalidade de elucidar sua ação em placa terminal de músculos estriados e suas 

aplicações em pacientes durante a anestesia cirúrgica.  

O interesse pelas substâncias tóxicas naturais também despertou a 

curiosidade e necessidade de estudar a elaboração de antídotos. Maimonides 

(1135-1204), médico árabe, escreveu o tratado Poisons and Their Antidotes, 

documento que descrevia o tratamento para envenenamento por cobras, insetos e 

cachorro louco (Oga, Camargo e Batistuzzo, 2008). Em 1984, o médico francês 

Léon Charles Albert Calmette (1863-1933) desenvolveu o primeiro antiveneno 

eficiente relatado na literatura, o qual foi denominado soro de Calmette. A ação 

deste soro demonstrou ser eficaz contra mordidas de cobras do gênero Naja, 
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porém, devido ao fato deste soro ser monovalente, não podia ser empregado para 

envenenamentos de serpentes ou cobras de outros gêneros (Hawgood, 1999). O 

médico brasileiro Vital Brazil Mineiro da Campanha (1865-1950) produziu um soro 

polivalente específico para o tratamento de mordidas de serpentes (1889). Desde 

então, a técnica desenvolvida por Vital Brazil (hiperimunização de equinos) vem 

sendo utilizada na produção de antivenenos para peçonhas de animais como 

serpentes, escorpiões, aranhas, etc (Hawgood, 1992).  

Assim, a utilização das substâncias tóxicas naturais ao longo da história, seja 

para o seu uso benéfico ou maléfico, foram de extrema importância para o “cenário” 

da pesquisa atual. Os efeitos que elas produzem ao entrar em contato com seres 

vivos despertaram o interesse de estudá-las para uma melhor compreensão de suas 

estruturas e mecanismos de ação. O melhor entendimento de suas ações quando 

em contato com os seres humanos é fundamental para aprimorar os protocolos de 

tratamento das vítimas de envenenamentos, assim como para auxiliar na produção 

de substâncias com capacidade de antagonizá-las. Além disso, seu uso potencial 

como ferramenta para o entendimento de diferentes processos fisiológicos, ou como 

fármacos para o tratamento de diversas patologias, tem despertado o interesse de 

inúmeros pesquisadores. Dessa maneira, as toxinas naturais são cada vez mais 

consideradas alvos de estudo, assim como os organismos responsáveis pela sua 

produção. 

 

1.2. Os escorpiões 

 

Os escorpiões estão presentes na Terra há mais de 400 milhões de anos, 

constituindo um dos grupos de animais mais antigos remanescentes (Lourenço e 

Coellar, 1995). Possuem aproximadamente 1700 espécies e subespécies descritas 

(Scholte et al., 2009), as quais preservaram sua morfologia com poucas alterações 

ao longo do processo evolutivo (Briggs, 1987). Pertencentes ao filo Arthropoda, 

classe Arachnida, a ordem Scorpionida possuem 6 superfamílias, que estão 

divididas em 13 famílias e 55 gêneros. A família Buthidae é considerada a mais 

importante por possuir os escorpiões mais perigosos para os seres humanos, 

compreendendo aproximadamente 500 espécies (Balozet, 1971).  
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Os acidentes ocasionados por escorpiões representam um grande problema 

de saúde pública em vários países no mundo. No Brasil, em 2008, foram relatados 

107.417 casos envolvendo acidentes por envenenamento por animais peçonhentos, 

sendo que aproximadamente 12% (12.747) desses casos ocorreram apenas no 

estado de São Paulo. Em 2011, foram relatados no estado de São Paulo, 16.523 

casos de acidente com animais peçonhentos, sendo que 7.017 (42,5 %) desses 

relatos causados por acidentes com escorpião  (Centro-de-Vigilância-

Epidemiológica, 2011; Portal-da-Saúde, 2012). As espécies Tityus serrulatus, Tityus 

bahiensis e Tityus stigmurus são as principais responsáveis por estes dados, sendo 

todas pertencentes à família Buthidae.  

O Tityus serrulatus (Ts) (Lutz e Mello, 1922) é considerado a espécie mais 

perigosa do país, sendo responsável pelo maior número de acidentes (Petricevich e 

Lebrun, 2005). Este dado talvez tenha sua explicação no fato dos indivíduos dessa 

espécie se reproduzir através de partenogênese (reprodução assexuada). Além 

disso, a gestação ocorre em aproximadamente 3 meses e pode gerar em torno de 

20 filhotes (Lourenço e Coellar, 1995; Lourenço, 2007). Adicionalmente, a falta de 

predadores naturais e a facilidade de abrigos e alimentos que os centros urbanos 

oferecem, auxiliam na ampliação do seu habitat, que favorece o crescimento 

desordenado dessa espécie e pode resultar em até severas consequências no 

equilíbrio ecológico (Burcherl, 1979; Likes, Banner e Chavez, 1984). 

 

1.3. Tityus serrulatus 

 

O escorpião Tityus serrulatus (Figura 1) pode medir entre 6 e 7 centímetros 

quando adulto e, assim como os demais escorpiões, possui o corpo dividido em três 

partes: prossoma, mesossoma e metassoma. Possuí quatro pares de pernas 

torácicas, um par de pedipalpos (utilizadas para segurar e dominar suas presas) e 

quelíceras (órgãos pré-bucais utilizadas para rasgar e triturar o alimento). Porém 

algumas características são peculiares da espécie, como a coloração diferenciada 

do tronco em marrom-escuro e a da “cauda” em amarelo, responsável por tornar a 

essa espécie conhecida popularmente como escorpião amarelo. A presença de uma 

serrilha (constituída por pequenos “dentes”) na face dorsal dos segmentos distais da 

“cauda” é responsável pelo nome serrulatus à espécie (Lutz e Mello, 1922). 
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Localizado na extremidade do metassoma, o ferrão do escorpião é um 

aparato de extrema importância para sobrevivência do animal, auxiliando na 

alimentação e defesa do mesmo. O telson é a base do ferrão e nele está contida a 

vesícula, a qual possui um formato inicialmente globular, terminando em um espinho 

curvo, denominado acúleo, o qual é semelhante a uma agulha hipodérmica (Figura 

2). Dentro da vesícula estão localizados nos pares de glândulas, responsáveis pela 

produção e armazenamento da peçonha. Cada glândula é conectada através de 

dois canais a duas aberturas próximas a região terminal do telson, local responsável 

pela saída da peçonha (Marcussi et al., 2011).  

 

 

Figura 1. O escorpião Tityus serrulatus (Laboratório de Toxinas Animais – FCFRP – USP)  
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Figura 2. Figura esquemática da anatomia do escorpi ão Tityus serrulatus 

[figura modificada do Manual de Controle de Escorpiões (Ministério-da-Saúde, 2009)] 

 

1.4. Composição da peçonha de Tityus serrulatus 

 

A peçonha do T. serrulatus é constituída de muco insolúvel, 

mucopolissacarídeos, oligopeptídeos, nucleotídeos, moléculas de baixa massa 

molar (como serotonina e histamina), inibidores de proteases, liberadores de 

histamina, aminoácidos e outros componentes orgânicos, além de inúmeras 

proteínas de baixa massa molar com atividade neurotóxica (Vasconcelos et al., 

2005). Estudos demonstraram que fatores externos como condições climáticas e 

hábitos alimentares podem ser determinantes para pequenas modificações na 

composição da peçonha (Watt e Simard, 1984). 

As neurotoxinas são os componentes mais importantes da peçonha de 

escorpiões. Elas interferem nos mecanismos de permeabilidade iônica de 

membranas de células excitáveis, por interagirem especificamente com canais para 

Na+, K+, Ca2+ e Cl- dependentes de voltagem, alterando seus mecanismos de 
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ativação ou inativação, levando à intensa despolarização celular e liberação de 

neurotransmissores (Gordon et al., 1998; Possani et al., 1999). 

Embora neurotoxinas específicas para canais para sódio sejam consideradas 

os componentes mais tóxicos da peçonha do escorpião, as neurotoxinas que atuam 

em canais para potássio são de extrema importância para o quadro do 

envenenamento, por agir de forma sinérgica com as neurotoxinas para sódio e 

assim potencializando ainda mais a ação tóxica da peçonha. Atualmente, toxinas 

que interagem seletivamente com canais para potássio têm sido utilizadas como 

ferramentas para o estudo das propriedades estruturais e mecanismos de ação 

destes canais, permitindo a identificação dos tipos de canais normalmente 

presentes nos diversos tipos celulares, a determinação de suas condutâncias, bem 

como de seu papel fisiológico (Cologna et al., 2009). Além disso, essas toxinas são 

extensivamente utilizadas em pesquisas em que os alvos terapêuticos são doenças 

relacionadas à canais para potássio (canalopatias), como doenças cardíacas 

(fibrilação atrial), neurológicas (epilepsia) e metabólicas (diabetes tipo I) (Wulff, 

Castle e Pardo, 2009). 

 

1.5. Canais iônicos sensíveis à voltagem, canais pa ra potássio e toxinas de 

Tityus serrulatus específicas para canais para potássio 

 

 Os canais iônicos sensíveis à voltagem são proteínas de membrana que 

permitem a passagem seletiva de íons de Na+, K+, Cl-, Ca2+ e são responsáveis pela 

geração e propagação de sinais elétricos em neurônios e outras células excitáveis. 

Os canais iônicos sensíveis à voltagem possuem a capacidade de mudar a sua 

conformação para aberto, fechado ou inativado, em função do potencial de 

membrana, permitindo assim, um movimento eficiente e rápido de íons específicos a 

favor do gradiente eletroquímico. Dessa maneira, correntes iônicas passam para 

dentro ou para fora da célula, resultando na despolarização ou repolarização da 

membrana (Catterall, 1984).  

Os canais para K+ sensíveis a voltagem (Kv) são muito importantes em vários 

processos fisiológicos, tais como excitabilidade celular, liberação de 

neurotransmissores e ativação de linfócitos (Gutman et al., 2005). 

Funcionalmente, os canais para potássio podem ser divididos em duas 
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regiões: uma região sensível à voltagem, que compreende os segmentos 

transmembrana S1 a S4, que contém resíduos de aminoácidos carregados 

positivamente; e uma região formadora do poro condutor, formada pelos segmentos 

S5, S6 e pelo loop P (Catterall, 1998). O mecanismo de abertura e fechamento 

(gating) do canal localiza-se na região C-terminal do segmento S3 e o segmento S4 

formando uma estrutura parecida a um remo, responsável pela abertura e 

fechamento do canal (Figura 3) (Doyle et al., 1998).  

 

 
Figura 3. Representação esquemática da subunidade α do canal para potássio. A figura 

apresenta os 6 segmentos transmembrana de uma única subunidade do canal. [figura modificada de 

(Cestele e Catterall, 2009)]. 

 

Os canais para K+ possuem uma vasta diversidade, sendo uma família 

formada por mais de 40 tipos diferentes de canais, classificados em pelo menos 12 

subfamílias de acordo com sua homologia na sequência de aminoácidos (Kv1 – 

Kv12) (Gutman et al., 2005). Estas subfamílias são encontradas em diversos tipos 

de tecidos do organismo. Dentre elas a Kv1(Shaker), que é codificada por oito 

diferentes genes, expressando oito subtipos de canais para potássio (Kv1.1 – 

Kv1.8), é a mais estudada e suas isoformas podem ser encontradas mais 

frequentemente no cérebro, coração, sistema nervoso periférico, rim, pâncreas, 

pulmão,retina, linfócitos, osteoclastos e células hematopoiéticas (Mouhat et al., 

2008).  

A subfamília Shab (Kv2) possui apenas as isoformas Kv2.1 e Kv2.2, estudos 

demonstraram que estas possuem ligantes específicos para toxinas de aranhas 



Introdução                                            8 

 

 

(Mouhat et al., 2008) e são encontradas mais frequentemente em neurônio, cérebro, 

coração, rim, pulmão, retina e pâncreas (Mouhat et al., 2008). 

Codificada por 4 genes (Kv3.1 – Kv3.4), a subfamília Shaw, que pode ser 

encontrada principalmente no cérebro, interage com toxinas seletivas provenientes 

de anêmonas do mar (Mouhat et al., 2008).  

A subfamília Kv4 ou Shal, possuí três isoformas (Kv4.1 – Kv4.3) localizadas 

no cérebro, musculatura lisa e coração. Estudos demonstraram que toxinas de 

escorpiões e aranhas possuem característica de bloqueadores específicos para 

estas isoformas (Mouhat et al., 2008). 

Estudos até o presente não encontraram ligantes naturais para a subfamília 

Kv7, a qual possui cinco isoformas (Kv7.1 – Kv7.5) e estas são encontradas no 

coração, sistema nervoso central, músculo esquelético (Mouhat et al., 2008). 

As subfamílias Kv5, Kv6, Kv8 e Kv9 podem formar canais heteromultiméricos 

com subunidades α da subfamília Kv2, mas não conseguem formar individualmente 

canais funcionais para potássio (Mouhat et al., 2008). 

Atualmente as isoformas da subfamília Eag (Kv10, Kv11 e Kv12) são pouco 

esclarecidas e essas são encontradas principalmente no sistema nervoso central 

(Mouhat et al., 2008). 

A maioria das toxinas escorpiônicas específicas para canais para potássio 

são constituídas por aproximadamente de 30 a 40 resíduos de aminoácidos, com 

uma conformação tridimensional constituída por três fitas-beta antiparalelas ligadas 

a uma região alfa-helicoidal por pontes dissulfeto (Olamendi-Portugal et al., 1996; 

Garcia et al., 2001). Essas podem atuar nos canais de duas maneiras conhecidas, 

(a) modulando a porção sensível á voltagem ou (b) através de sua ligação com a 

porção extracelular do mesmo, causando a obstrução do poro condutor e impedindo 

a passagem dos íons (Garcia et al., 1991). Atualmente as toxinas de escorpião que 

atuam com especificidade nos canais para potássio foram classificadas em quatro 

famílias (α-, β-, γ- e κ-KTx) de acordo com a sua estrutura primária, através do 

alinhamento dos resíduos de aminoácidos de cisteínas.  Dentre as quatro famílias, a 

α-Ktx tem tido destaque, pois está subdividida em vinte e uma subfamílias e 

apresenta mais de cento e vinte toxinas (Abdel-Mottaleb et al., 2006). Assim, toxinas 

com alta especificidade para subtipos de canais para potássio são de extrema 

importância, pois podem ser utilizadas como ferramentas para o estudo de muitas 
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características estruturais e funcionais de canais para K+ e podem também interferir 

com uma função específica das células-alvo (Kalman et al., 1998). 

Dentre as toxinas de Tityus serrulatus já descritas que atuam em canais para 

potássio encontram-se a Ts6 (α-KTx12.1), Ts7 (TsTX-Kα), Ts8 (TsTX-Kβ), Ts9 (Ts 

Kappa), Ts15 (α-KTx21.1) (Cologna et al., 2011; Marcussi et al., 2011). 

A toxina Ts6, nomenclatura atualizada por Cologna (Cologna et al., 2009), foi 

descrita pela primeira vez como TsTX-IV (Arantes et al., 1989), porém, sua 

sequencia de aminoácido só foi revelada em 1999, caracterizando-a como uma 

nova toxina com 40 resíduos de aminoácidos que estão interligados através de 

quatro pontes dissulfeto. Esse mesmo trabalho também demonstrou que a toxina 

Ts6 bloqueia a condutividade de canais para Ca2+- dependente de K+ em células de 

Leydig (Novello et al., 1999). Devido ao fato de a toxina Ts6 não apresentar alta 

homologia com neurotoxinas da família α-KTx já descritas, ela foi classificada como 

a primeira toxina da subfamília 12, denominada como α-KTx12.1 (Tytgat et al., 

1999). Em 2000, pesquisadores do Alabama isolaram da peçonha de Tityus 

serrulatus, Tityus bahiensis e Tityus stigmurus a Butantoxina (BuTX), uma 

neurotoxina que possuí 40 resíduos de aminoácidos ligados por quatro pontes 

dissulfeto. Estes autores também demonstraram que BuTX possui ação de bloqueio 

reversível em canais para potássio de subtipo Shaker B, além de inibir a proliferação 

de células T e produção de citocina IL-2 (Holaday et al., 2000). Embora ambas as 

toxinas Ts6 e BuTX sejam consideradas a mesma toxina (Pimenta et al., 2003), elas 

ainda são classificadas como α-KTx12.1 (Ts6) e α-KTx12.2 (BuTX), uma vez que elas 

derivam de espécies provenientes de diferentes regiões (Coronas et al., 2003). 

Recentemente, outro grupo de pesquisadores realizou experimentos demonstrando 

que a Ts6 estimula a liberação de NO, IL-6 e TNF-α por macrófagos J7774.1(Zoccal 

et al., 2011). 

A toxina Ts7, conhecida como TsTX-Kα, foi descrita primeiramente como 

capaz de bloquear o efluxo de 86Rb através da inativação do canal para sódio 

dependente de voltagem (Cologna et al., 2009). Classificada como α-KTx4.1, Ts7 é 

considerada uma bloqueadora em potencial de canais em cultura de neurônios de 

mamíferos (Eccles et al., 1994) e também possuí alta afinidade em bloquear 

correntes de potássio em fibroblastos transformadas a expressar Kv1.2 (Werkman et 

al., 1993). Adicionalmente, o estudo da coexpressão em pares de membros da 
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subfamília de Shaker IR (inactivation-removed) de canais para potássio (Kv1.1, 

Kv1.2 e Kv1.4), expressadas em oócitos de Xenopus laevis, demonstrou que o canal 

múltiplo heterogênico Kv1.1/1.2 é mais sensível para Ts7 do que Kv1.2/1.4 

(Hopkins, 1998). Estudos realizados para avaliar a interação da toxina Ts7 com 

canais de camundongo Kv1.3, utilizando dois sistemas de expressão (Xenopus 

laevis e células naive de mamíferos – L929), demonstraram que Ts7 bloqueia o 

canal obstruindo o poro sem alterar suas propriedades cinéticas (Rodrigues et al., 

2003).  

Embora vários estudos tenham sido realizados com as toxinas Ts6 e Ts7, um 

melhor entendimento do efeito das mesmas em canais para potássio ainda é 

necessário.  

 

1.6. Isolamento de toxinas da peçonha de Tityus serrulatus  

 

O escorpião brasileiro Tityus serrulatus tem sido alvo de vários estudos e 

muitas de suas toxinas já foram isoladas e caracterizadas através de diferentes 

metodologias. O trabalho pioneiro de purificação das toxinas provenientes da 

peçonha de Ts foi realizado através da extração da peçonha bruta com água 

destilada, posteriormente submetida à filtração em gel de Sephadex G-25, sendo 

em seguida realizada cromatografia em coluna de CM-Celulose (Gomez e Diniz, 

1966). Através desse procedimento foram obtidas duas frações tóxicas, sendo que 

uma dessas foi parcialmente caracterizada e denominada Tityustoxina (TsTX).  

A TsTX foi purificada posteriormente por Coutinho-Netto (1975),  que realizou 

a extração peçonha com amônio, seguida de filtração em Sephadex G-50 e 

posterior cromatografia em CM-Celulose-52. O resultado foi obtenção de uma toxina  

proteica de caráter básico, que continha 61 resíduos de aminoácidos, massa molar 

de 6.995, N-terminal lisina e sem a presença de metionina em sua composição 

(Coutinho-Netto, 1975).  

Toledo e Neves (1976) realizaram uma filtração da peçonha de Ts em 

Sephadex G-25, seguida uma cromatografia em CM-Celulose-52, utilizando um 

gradiente convexo de concentração de acetato de amônio para eluição. Eles 

obtiveram duas toxinas (TsTX-I e TsTX-II) que foram caracterizadas. A TsTX-I 

apresentou massa molar de 6.932 e N-Terminal lisina, enquanto que a TsTX-II 
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apresentou N-terminal glicina e 8.500 de massa molar. Porém ambas as toxinas 

apresentaram metionina em sua composição (Marcussi et al., 2011). 

Em 1981, Possani e colaboradores purificaram 4 toxinas provenientes da 

peçonha do Tityus serrulatus (II-11, III-8, III-10 e IV-5) utilizando de filtração em 

Sephadex G-50 e cromatogradia em CM-Celulose-52 com gradiente de NaCL em 

tampão de acetato de amônio. Porém 3 dessas toxinas demonstraram possuir 

composição em aminoácidos muito semelhantes à toxinas já descritas. A II-11 e III-

10 apresentaram composição semelhante a TsTX-I, purificada por Toledo e Neves, 

enquanto que a IV-5 apresentou semelhança à TsTX, obtida por Coutinho-Netto 

(1975) (Marcussi et al., 2011). 

Sampaio e colaboradores em 1983 realizaram a purificação de toxinas 

utilizando de filtração em Sephadex e cromatografia em CM-Celulose-52, porém 

desta vez utilizando como tampão o bicarbonato de amônio. Desta maneira 

conseguiram purificar 5 toxinas provenientes da peçonha de Ts (T1VIII, T1V1, T2III1, 

T2IV e T1IV), sendo que duas destas (T1VIII, T2IV) apresentaram semelhança na 

composição em aminoácidos com a toxina TsTX-I, já purificada por Toledo e Neves 

(1976) (Marcussi et al., 2011). 

Em 1989, Arantes e colaboradores desenvolveram um método simplificado 

para fracionamento da peçonha de Ts através apenas da cromatografia em CM-

celulose-52, utilizando de um gradiente convexo de concentração com tampão de 

bicarbonato de amônio. Assim foram obtidas 13 frações proteicas, sendo que a XIII 

(TsTX-I) que representa aproximadamente 15% material eluído da peçonha foi 

obtida com elevado grau de pureza (Arantes et al., 1989). Esse método aboliu a 

filtração em gel de Sephadex o qual resultava na eluição de uma mesma proteína 

em mais de uma fração, provavelmente pela interação entre as toxinas.  

Através da recromatografia das frações obtidas nesse método, foi possível 

purificar e caracterizar novas toxinas presente na peçonha de Ts, além de identificar 

a grande maioria das toxinas já descritas (Marcussi et al., 2011). 

Muitas toxinas já foram isoladas e bem caracterizadas, porém, estima-se que 

o número total de diferentes toxinas produzidas por escorpiões é de 

aproximadamente de 100.000, sendo apenas 1% dessas são conhecidas (Gazarian 

et al., 2005). Portanto, metodologias mais sensíveis que sejam capazes de isolar as 
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toxinas da peçonha precisam ser aprimoradas e/ou desenvolvidas para auxiliar no 

avanço das pesquisas com as toxinas escorpiônicas. 

 

1.7. Toxinas animais como potenciais drogas terapêu ticas  

 

Em geral, toxinas animais são alvos de interesse em todo o mundo, 

principalmente por promoverem efeitos farmacológicos relevantes em diversos 

sistemas. O medicamento mais conhecido derivado de peçonha animal é o captopril 

(Capoten®; Bristol Myers Squibb). Caracterizado como um peptídeo potenciador de 

bradicinina, o captopril, isolado da peçonha da serpente brasileira Bothrops jararaca, 

é utilizado em todo o mundo para o tratamento de hipertensão arterial e pós-infarto 

do miocárdio. O fármaco eptifibatide (Integrilin; Millennium Pharmaceuticals) 

também é bastante popular. Sintetizado a partir da barbourina, isolada da peçonha 

da peçonha da serpente Sistrurus miliarius barbour, é frequentemente utilizado para 

o tratamento de trombose (Scarborough et al., 1991).  

O uso de toxinas escorpiônicas também tem apresentado destaque no 

tratamento de doenças. A clorotoxina (CTX), uma toxina purificada da peçonha do 

escorpião Leiurus quinquestriatus (Soroceanu et al., 1998), demonstrou ser 

específica para canais para cloro presentes na membrana de células da glia, 

podendo ser considerada uma droga promissora para o tratamento de glioma – 

testes em fase clínica I (Olsen et al., 2003; Mamelak et al., 2006). A margatoxina, 

proveniente do escorpião Centruroides margaritatus, é capaz de inibir seletivamente 

canais para potássio dependente de voltagem do tipo 1.3 (Kv 1.3) (Garcia-Calvo et 

al., 1993), sendo assim considerada uma potencial droga para o tratamento de 

doenças autoimunes (Wulff, Castle e Pardo, 2009; Toldi et al., 2010; Lam e Wulff, 

2011). 

Diante dos exemplos apresentados, podemos observar que diversos são os 

fármacos derivados de peçonhas animais em estudo, em fase clínica e/ou até 

mesmo já aprovados para uso humano pela FDA (Food and Drug Administration).  

Assim, é evidente a importância de se estudar toxinas animais e, embora 

várias delas já tenham sido descritas, este número é extremamente pequeno 

comparado ao total disponível.  
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Considerando a relevância do uso de toxinas animais, o presente trabalho 

descreve uma nova metodologia de fracionamento da peçonha do escorpião Tityus 

serrulatus e investiga a ação de duas de suas toxinas, Ts6 e Ts7, em vários 

subtipos de canais para potássio.  
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6. Conclusões 

 

� A metodologia de fracionamento adaptada para sistema CLAE da peçonha bruta 

de Tityus serrulatus, apresentou um perfil semelhante ao descrito na 

cromatografia clássica, porém com resolução, reprodutibilidade e praticidade 

superiores.  

� A purificação dos componentes da fração X através de cromatografia em coluna 

C18 de fase reversa no sistema CLAE realizada como já descrito por Cologna 

(2011), mostrou-se muito eficiente, permitindo a obtenção da Ts6, componente 

majoritário da fração XI, conforme relatos na literatura, e de outras toxinas com 

elevado teor de pureza.  

� A purificação dos componentes da fração XI realizada por um novo 

procedimento utilizando dados de cromatografia em coluna C18 de fase reversa 

no sistema CLAE, mostrou-se muito eficiente, permitindo a obtenção da Ts5, 

componente majoritário da fração XI confirmando a literatura, da toxina Ts7 e de 

outras toxinas com elevado teor de pureza.  

� Os experimentos eletrofisiológicos utilizando a técnica de voltage-clamp com 

dois microeletrodos, demonstraram que as toxinas Ts6 e Ts7 são potentes 

bloqueadoras de canais Kv1.x. 

� A toxina Ts6 demonstrou ser seletiva para os subtipos de canais Kv1.2 e Kv1.3, 

bloqueando estes canais mesmo em baixa concentração, podendo ser 

considerada uma molécula com potencial terapêutico. 

� A toxina Ts7 demonstrou afinidade para diversos canais para potássio do tipo 

Kv1.x, descartando a possibilidade de sua aplicação em terapias canal-dirigidas. 
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