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RESUMO 

CORDEIRO, F. A. Expressão heteróloga e caracterização de duas toxinas do escorpião 

Tityus serrulatus. 2017. 112f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 

Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 

 

Os escorpiões estão entre os animais peçonhentos mais antigos da Terra, existindo por mais 

de 400 milhões de anos. As peçonhas desses animais contêm uma mistura complexa de 

proteínas e peptídeos capazes de interagir com alta complexidade no organismo de suas 

vítimas. No Brasil, o principal gênero de escorpião responsável pelos acidentes é o gênero 

Tityus, no qual estão inseridas as espécies T. serrulatus, T. bahiensis, T. obscurus e T. 

stigmurus. A peçonha do T. serrulatus é composta em sua maioria de peptídeos com ação em 

canais para sódio e potássio, mas possuem também enzimas como hialuronidases, proteases e 

outros compostos como hipotensinas, peptídeos antimicrobianos (PAMs) e peptídeos 

potenciadores de bradicinina. Muitos dos componentes encontrados nas peçonhas de 

escorpiões têm sido estudados por possuírem importantes atividades farmacológicas, como 

propriedades analgésicas, antimicrobianas, antitumorais e anti-inflamatórias. Todavia, sabe-se 

que há uma grande dificuldade na obtenção dessas substâncias em consequência do baixo 

rendimento dos componentes isolados a partir da peçonha. Com isso, atualmente, tem sido 

utilizada a expressão heteróloga de proteínas para viabilizar a obtenção de toxinas em 

quantidades suficientes para uso biotecnológico. Diante desse panorama, o presente trabalho 

teve como objetivo a expressão de dois peptídeos presentes na peçonha de Tityus serrulatus, 

bem como sua comparação com os peptídeos nativos com relação à sua estrutura e atividade 

funcional. As toxinas escolhidas foram a Ts8 e a Ts8-propeptídeo, também chamada de 

scorpine-like, que atuam em canais para potássio (KTxs). As sequências e os cDNAs moldes 

das toxinas expressas foram obtidos da biblioteca de cDNA da glândula de Tityus serrulatus 

construída em nosso laboratório. Os genes sintéticos contendo as toxinas de interesse foram 

transformados em células de Pichia pastoris da linhagem KM71H. A expressão das Ts8 e 

Ts8-propeptídeo recombinantes revelou a presença das toxinas, porém as mesmas sofreram 

degradação proteolítica por enzimas da P. pastoris. Dessa forma, foram realizadas as 

avaliações das expressões na presença de substrato como os casaminoácidos, bem como na 

diminuição do pH, temperatura e adição de inibidores de protease. Além disso, foi possível 

obter a rTs8, embora clivada, com atividade sobre canais para potássio. Novas etapas de 

purificação em colunas de troca iônica e fase reversa foram padronizadas para a obtenção das 

toxinas nativas a partir da peçonha de T. serrulatus. Adicionalmente, foi possível identificar a 

presença da Ts8 e Ts8-propeptídeo (scorpine-like) nativas por espectrometria de massas em 

uma das frações obtidas da cromatografia da peçonha. A adição de casaminoácidos foi 

favorável para a expressão das toxinas, porém não foi suficiente para minimizar a degradação 

proteolítica. Ensaios funcionais com os fragmentos das toxinas recombinantes e com as 

toxinas nativas demonstraram a liberação de citocinas como TNF-α e IL1-β em algumas das 

toxinas testadas. Além disso, as toxinas demonstraram inibir o crescimento da Pichia pastoris 

em teste antifúngico e não foram tóxicas para células de macrófagos alveolares nas 

concentrações testadas. Assim, esse trabalho contribuiu para demonstrar a atividade de 

enzimas proteolíticas na expressão em P.pastoris, avaliar as condições em que são liberadas, 

bem como demonstrar a atividade da rTs8 em ensaio eletrofisiológico e a atividade 

antifúngica das toxinas recombinantes e nativas.  

 

Palavras chaves: Pichia pastoris, Tityus serrulatus, Ts8, scorpine-like. 
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1. INTRODUÇÃO  

 Os escorpiões são artrópodes que têm sobrevivido por mais de 400 milhões de anos. 

Eles estão entre os animais mais antigos da Terra, e fazem parte do Filo Artropoda, Classe 

Arachnida e ordem Scorpiones. Na ordem Scorpiones existem cerca de 18 famílias, dentre 

elas a Buthidae com 90 gêneros e 1105 espécies. Os gêneros de maior relevância médica, por 

causarem envenenamentos graves,  pertencem à família Buthidae, dentre eles o Tityus, 

Centruroides, Mesobuthus, Hemiscorpius, Parabuthus, Leiurus, Buthus, Androctonus 

Hottentotta e Androctonus (MARCUSSI; ARANTES; SOARES, 2011; SCORPION FILES, 

2017). 

 De acordo com Chippaux et al. (2012), a estimativa de acidentes por escorpiões no 

mundo é de 1,5 milhões de casos com 2600 óbitos por ano. Desses óbitos, a maioria são 

crianças, que são mais sensíveis aos efeitos do envenenamento, podendo ter as funções 

cardiovascular, respiratória e neuromuscular comprometidas.  

 Os acidentes com animais peçonhentos, nos quais se enquadram as serpentes, 

escorpiões, entre outros, são considerados uma condição negligenciada pela WHO, World 

Health Organization (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs373/en/). Apesar disso, o 

envenenamento por esses animais não tem recebido a devida atenção dos órgãos responsáveis 

e continua fazendo vítimas fatais. De acordo com dados do Sinan, o número de acidentes com 

animais peçonhentos vem crescendo a cada ano (Fig. 1A) (SINAN, 2017). 

 O escorpionismo é o tipo de acidente com animal peçonhento que mais ocorre no 

Brasil, chegando a 47% do total. No ano de 2015, o número registrado até Outubro foi de 

49.762 casos, com 77 óbitos. Em 2014, o número de acidentes com escorpiões ultrapassou o 

número recorde de 88 mil casos (SINAN, 2017). Além disso, de acordo com o SINAN 

(Sistema de Informação de Agravos de Notificação), a região Nordeste foi a região com maior 

incidência de acidentes em 2015, seguidas da região Sudeste, Norte, Centro-Oeste e Sul do 

país (Fig. 1B) (SINAN, 2017). 

 

 

 

 



I n t r o d u ç ã o  | 3 

 

  

 

 
Figura 1. Epidemiologia dos acidentes. (A) Acidentes por animais peçonhentos nos anos 

de 2007 a 2015. Os acidentes por escorpiões são os que mais ocorrem no Brasil. Dados do 

SINAN atualizados até Outubro de 2015. (B) Porcentagem de acidentes por escorpiões de 

acordo com a região do Brasil. A região Nordeste possui a maior porcentagem de casos, 

seguidas da região Sudeste, Norte, Centro-Oeste e Sul. Dados obtidos do SINAN relativos ao 

ano de 2015. 
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 O aumento do número de casos de escorpionismo se deve a vários fatores, 

principalmente à crescente ocupação dos espaços antes inabitados. Com a urbanização cresce 

o número de lixo, esgotos, cemitérios, que são os habitats preferidos das baratas, principal 

alimento dos escorpiões. Estas condições propiciam o aumento do número de animais e do 

contato entre o humanos e escorpiões, contribuido para o aumento dos acidentes. 

Adicionalmente, o número de envenenamentos notificados aumentou significativamente 

quando estes acidentes passaram a ser de notificação obrigatória pelo SINAN, o que permitiu 

uma melhor avaliação deste problema. Mesmo assim, muitas vezes na zona rural ou áreas 

afastadas esses casos não são notificados (CORDEIRO et al., 2015).  

 Outro fator que contribui para o elevado número de acidentes é que o T. serrulatus se 

reproduz por partenogênese, ou seja, não existe a diferenciação entre machos e fêmeas e não 

há fecundação. Nesse caso, cada animal é capaz de gerar seus filhotes sozinho e o número é 

de aproximadamente 20 filhotes por ninhada. (MARCUSSI; ARANTES; SOARES, 2011). 

 O gênero Tityus é o maior responsável pelos acidentes com escorpiões no Brasil. As 

espécies Tityus bahiensis, Tityus obscurus, Tityus stigmurus e Tityus serrulatus (Ts) são as 

principais causadoras de envenenamentos, sendo T. serrulatus a espécie mais perigosa e 

responsável pelo maior número de acidentes (PETRICEVICH e LEBRUN, 2005). 

 O T. serrulatus é assim denominado pois possui uma serrilha no segmento dorsal. 

Ele é também conhecido como escorpião amarelo pois seus pedipalpos e a falsa cauda são 

amarelados (Fig. 2) (CORDEIRO et al., 2015).   

 O espécime adulto apresenta cerca de 7 cm  e é encontrado principalmente nos 

estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Sendo o estado de Minas 

Gerais o que possui o maior número de casos registrados. No entanto, os escorpiões dessa 

espécie têm se disseminado para outros estados do país onde antes não eram encontrados, 

principalmente por se esconderem em cargas que são transportadas por trens ou caminhões  

(MARCUSSI; ARANTES; SOARES, 2011). 
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Figura 2. Tityus serrulatus ou escorpião amarelo. Fonte: Laboratório de Toxinas Animais. 

  

  O envenenamento causado pelo T. serrulatus pode ocasionar manifestações locais 

e/ou sistêmicas, dependendo da gravidade do acidente (CUPO, 2003). Dentre as 

manifestações locais podemos destacar a dor intensa no local e irradiada pelo membro 

atingido, eritema e edema. O tratamento nesses casos é apenas sintomático com bloqueio 

anestésico em alguns casos (CUPO, 2015).  

               Quando o paciente apresenta manifestações sistêmicas, o envenenamento é 

denominado moderado ou grave. Nesses casos podem ser observadas alterações na pressão 

arterial, com hiper ou hipotensão, agitação, vômitos, diarréia, arritmias e em casos mais 

graves edema agudo de pulmão e falência cardiorespiratória, podendo levar à morte. O 

tratamento é o suporte das condições vitais e aplicação da soroterapia com o soro 

antiescorpiônico (SAE) ou com o soro antiaracnídico (SAAr) (MARCUSSI; ARANTES; 

SOARES, 2011). 

 Os casos de envenenamentos severos afetam vários sistemas do organismo da 

vítima, como o sistema nervoso, muscular, cardiovascular, respiratório, endócrino, e até o 

sistema digestivo. Todos esses sistemas são afetados devido à admirável quantidade de 

diferentes substâncias encontradas na peçonha de T. serrulatus. A ação destes componentes, 

principalmente em canais para sódio e canais para potássio, leva a uma grande liberação de 

mediadores pelas terminações nervosas, que são responsáveis pela maioria dos sinais e 

sintomas observados no envenenamento (CORDEIRO et al., 2015; PUCCA et al., 2015). 

 A peçonha do T. serrulatus é constituída por uma mistura complexa de centenas de 

componentes de origem apócrina, produzida por glândulas exócrinas localizadas no último 

segmento pós-abdominal, chamado télson (MARCUSSI; ARANTES; SOARES, 2011).  



I n t r o d u ç ã o  | 6 

 

  

 

 Diferentemente da peçonha de serpentes, que são compostas em sua grande maioria 

de enzimas, a peçonha escorpiônica consiste, principalmente, de pequenas proteínas e 

peptídeos sem atividade enzimática, porém, com potente ação farmacológica em canais 

iônicos (CHIPPAUX et al., 2012).   

 Estudos anteriores revelaram que a peçonha de T. serrulatus é cerca de duas a três 

vezes mais tóxica do que a peçonha do T. bahiensis e que o componente majoritário, a 

neurotoxina Ts1 é uma das responsáveis por essa toxicidade. Além disso, sabe-se que a dieta 

desses animais e o habitat podem influenciar a composição de suas peçonhas (PUCCA et al., 

2014; CORDEIRO et al., 2015). 

 Apesar de grande parte da peçonha de T. serrulatus ser composta de neurotoxinas, 

ela possui outras proteínas e peptídeos com diversas ações. Um exemplo é a enzima 

hialuronidase, que catalisa a quebra do substrato hialuronan, encontrado na matriz extracelular 

de tecidos conjuntivos moles. A hialuronidase é conhecida como “fator de espalhamento” pois 

contribui para a difusão das toxinas da peçonha no envenenamento (PUKRITTAYAKAMEE 

et al., 1988; PESSINI et al., 2001).  

 Além disso, já foram identificadas proteases na peçonha de T. serrulatus. De acordo 

com Bertazzi (2005), essas proteases foram capazes de ativar o sistema complemento, 

podendo participar do processo inflamatório decorrente do envenenamento.  

 Venancio et al. (2013) testaram a peçonha de escorpião do gênero Tityus com relação 

à sua atividade proteolítica e encontraram atividade sobre o substrato Abz-FLRRV-EDDnp, 

atividade que foi inibida por 1,10-fenantrolina, indicando a presença de metaloproteases nas 

peçonhas de T. bahiensis, T.serrulatus e T.stigmurus. 

 Carmo et al. (2014) encontraram no cDNA da glândula do T. serrulatus 10 diferentes 

sequências que correspondem à metaloproteases, que foram denominadas metalloserrulases. 

Essas enzimas podem estar relacionadas a processos pós-traducionais da peçonha através da 

remoção de peptídeos sinais e propeptídeos. Além disso, observou-se que a clivagem de 

peptídeos pelas metalloserrulases ocorreu perto de resíduos básicos, indicando que essas 

proteases preferem resíduos básicos como sítio de clivagem. 

 Cerni et al. (2016) citam como exemplo da clivagem  pós-traducional a que ocorre 

com a neurotoxina Ts19. A Ts19 é encontrada no transcriptoma do T. serrulatus, porém na 

peçonha foram encontradas até o momento apenas peptídeos produtos de clivagem dessa 

toxina, descritos como Ts19 Frag-I e Ts19 Frag-II (LIMA et al., 2015).  

 Já as toxinas que atuam em canais iônicos têm sido estudadas visando, muitas vezes, 
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seu uso como ferramentas no estudo destes canais, para elucidação de suas estruturas, 

funcionamento, mecanismo de ação e papel fisiológico (COLOGNA et al., 2009).  

 As neurotoxinas de escorpiões são  divididas em 4 grupos: 1) peptídeos com 

atividade moduladora de canais para Na+; 2) peptídeos com atividade bloqueadora de canais 

para K+; 3) peptídeos que inibem canais para Cl- e 4) peptídeos que modulam a atividade de 

canais para Ca2+ (SILVA et al., 2009). Sendo que as toxinas que atuam em canais para Na+ e 

para K+ são as mais descritas e estudadas. 

 Todas essas toxinas para canais iônicos atuam em sinergismo, ocasionando a 

liberação de diferentes neurotransmissores na fenda sináptica, que por sua vez, irão  resultar 

em efeitos paradoxais e complicações graves nas vítimas (PUCCA et al., 2015). 

 

 1.1. Toxinas de escorpião e canais para sódio  

 

 Os canais para sódio dependentes de voltagem (Nav) são compostos por uma 

subunidade α de aproximadamente 260 kDa com quatro domínios (DI-DIV), onde cada 

domínio possui 6 segmentos de α-hélice (S1-S6) e uma alça entre os segmentos S5-S6 que 

forma o filtro de seletividade para o sódio. O segmento S4 (sensor de voltagem) é o mais 

conservado e apresenta sequências repetitivas contendo um resíduo de aminoácido básico 

(arginina ou lisina) seguido por dois resíduos hidrofóbicos. Acredita-se que os segmentos S4 

movem-se para fora sob a influência do campo elétrico da membrana, para iniciar uma 

mudança conformacional que abre os poros, levando à ativação do canal (YU e 

CATTERALL, 2003; PEIGNEUR et al., 2015). 

 A alça intracelular que liga os domínios III e IV também contém uma sequência 

altamente conservada de três aminoácidos hidrofóbicos (isoleucina, felinalanina e metionina) 

por isso denominado sítio IFM. Esses aminoácidos são responsáveis pela inativação do canal 

(Fig. 3) (PEIGNEUR et al., 2015). 
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Figura 3. Representação do canal para sódio dependente de voltagem. Os domínios 

homólogos são numerados de I-IV e as α-hélices vão dos segmentos 1 ao 6. Os sensores de 

voltagem são os segmentos S4 e o portão de inativação (IFM) é a alça entre os domínios III e 

IV. A alça em verde é o sítio de interação das toxinas do tipo α (sítio 3) e as alças em rosa são 

os sítios de interação das toxinas do tipo β (sítio 4). Fonte: MARCUSSI; ARANTES; 

SOARES, 2011. 

 

 Durante os últimos anos, as toxinas com atividade em canais para Na+ têm sido 

extensivamente analisadas. Primeiro, por estarem presentes em grandes proporções na 

peçonha e, consequentemente, serem alvo de estudos pioneiros sobre toxinas escorpiônicas, e 

segundo, porque essa classe é a principal responsável pelos efeitos mais lesivos nos 

envenenamentos (QUINTERO-HERNANDEZ et al., 2013).  

 As toxinas que atuam em canais para sódio podem se ligar em diferentes sítios do 

canal, distintos não só pelo local em que a toxina atua mas também pelo resultado de suas 

ações (PEIGNEUR et al., 2015). O sítio 1 está localizado na alça do poro entre os segmentos 

S5 e S6 de cada domínio. Um exemplo de toxina que atua nesse local é a tetrodotoxina 

(TTX), isolada do peixe baiacu. Na figura 3 podemos notar os diferentes sítios e os exemplos 

de toxinas que atuam em cada um (MARCUSSI; ARANTES; SOARES, 2011). 

 O sítio 3 é localizado na alça extracelular que conecta os segmentos S3 e S4 do 

domínio IV. Acredita-se que outras partes do canal, como as alças extracelulares dos 

segmentos S4 e S5 dos domínios I e IV também contribuam na interação e ligação das toxinas 

com o sítio 3 (BOSMANS e TYTGAT, 2007).  

 As toxinas da peçonha de escorpiões que atuam nesses canais interagem com os 
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sítios 3 e 4 e  são classificadas em α- e β-toxinas, respectivamente (Fig. 3). As α-toxinas (α-

NaScTx) alteram a inativação dos canais para Na+, tornando-a lenta e geralmente incompleta, 

retardando, assim, a repolarização da membrana, o que resulta no prolongamento do potencial 

de ação (MARCUSSI; ARANTES; SOARES, 2011).  

 Elas podem ser classificadas em: α-toxinas clássicas, que atuam em canais para Na+ 

preferencialmente de mamíferos e não atuam em canais de insetos; as α-NaScTx anti-insetos, 

que atuam preferencialmente em canais para Na+ desses animais e as α-like NaScTx, que 

atuam tanto em canais para Na+ de mamíferos quanto de insetos (QUINTERO-HERNÁNDEZ 

et al., 2013).  

 As toxinas do tipo β  (β-NaScTx) ligam-se ao sítio receptor 4 dos canais para Na+ e 

induzem alteração da dependência de voltagem da ativação na direção hiperpolarizante. Essa 

alteração leva a um aumento da tendência da membrana em deflagrar potenciais espontâneos 

e repetitivos. Correntes de Na+ para o interior das células são observadas em potenciais de 

membrana mais negativos do que aqueles em que elas ocorrem normalmente. Além da 

alteração da ativação do canal, estas toxinas causam significativa redução na magnitude do 

pico da corrente de Na+ durante o pulso despolarizante (GRANIER, et al., 2009; COLOGNA 

et al. 2009).  

 As β-NaScTx são classificadas em: βm, que atuam em canais para Na+ de 

mamíferos; βi que atuam preferencialmente em canais para Na+ de insetos; as β-like que 

atuam tanto em canais para mamíferos quanto para insetos e as βα que tem uma estrutura 

primária de β-toxinas mas atividade funcional de α-toxinas (BOSMANS e TYTGAT, 2007).  

Embora cada toxina aparentemente atue em um sítio específico nos canais para sódio, 

Peigneur et al. (2015) propuseram que a nomenclatura deve ser revista, já que a Ts1, toxina 

majoritária da peçonha de T. serrulatus, que é classificada como uma β-NaScTx, se liga 

também em outros sítios do canal. 

 Até o momento foram isoladas e caracterizadas do escorpião T. serrulatus 5 α- 

neurotoxinas que são a Ts2, Ts3,  Ts5, Ts 17 e a Ts18  e a β-neurotoxina Ts1. (BORDON; 

COLOGNA; ARANTES, 2015). 

 

1.2. Toxinas de escorpião e canais para potássio 

 

 Os canais para potássio possuem a maior e a mais diversificada família de canais 

iônicos. Entre as famílias podemos citar a 2TM-Kir, a 4TM, os canais para potássio 
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dependentes de voltagem (KV), os Sk e Slo (Fig. 4) (GONZÁLEZ et al., 2012).  

 Entre os tipos conhecidos de canais para K+, o maior grupo são os canais para 

potássio dependentes de voltagem (KV), que nos humanos estão agrupados em 12 subfamílias, 

KV1 – KV12, que se diferenciam pelas estruturas (números de segmentos transmembrana) e 

funções (SWARTZ, 2004; GRIZEL et al., 2014).   

 Os canais para potássio do tipo Shaker, por exemplo, estão associados à subfamília 

KV1 (KV1.1- KV1.8) e são bem estudados, sendo grande parte dos bloqueadores desses canais 

provenientes de peçonhas animais (MOUHAT et al., 2008). Eles constituem o maior alvo para 

toxinas de escorpiões e possuem um papel importante na liberação do Ca2+, na secreção 

proliferação e migração celular (MARTIN-EAUCLAIRE et al., 2016). 

   Já as isoformas KV2.1 e KV2.2 pertencem à subfamília Shab, também conhecida 

como KV2. Elas são encontradas em células de órgãos como cérebro, coração, rim, pulmão, 

retina e pâncreas. Apresentam ligantes específicos para toxinas de alguns aracnídeos, como 

aranhas, e com a toxina Ts15, isolada do T. serrulatus (MOUHAT et al., 2008; PUCCA, 

BERTOLINI, et al., 2016). 

  Outras subfamílias de canais para potássio são a Shaw (KV3), encontrada no cérebro, 

e a Shal (KV4) com 3 isoformas, presentes no cérebro, musculatura lisa e coração, as quais são 

bloqueadas por toxinas de escorpiões e aranhas. Já as subfamílias KV5, KV6, KV8 e KV9 

podem desenvolver canais heteromultiméricos com subunidades α da subfamília KV2. Porém, 

quando sozinhas, não são capazes de compor canais funcionais para potássio (MOUHAT et 

al., 2008).   

A subfamília Eag (KV10, KV11 e KV12) foi a última a ser descrita, e suas isoformas 

foram encontradas no sistema nervoso central. Sabe-se pouco sobre essas isoformas, porém a 

KV10.1 ou EAG, tem sido estudada e relacionada com transformações oncogenéticas 

(MOUHAT et al., 2008). 
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Figura 4. Canais para potássio e suas famílias. Fonte: GONZÁLEZ et al. 2012 modificada. 

  

   Os canais para potássio dependentes de voltagem (KV) são constituídos por 

associação de 4 subunidades α formada por seis segmentos transmembrana (Fig. 5) e quatro 

subunidades β menores. Cada subunidade possui duas hélices transmembrana internas e um 

loop externo formando o poro da membrana (MARTIN-EAUCLAIRE et al., 2016). 

 

Figura 5. Representação da subunidade α do canal para potássio. Na figura estão 

representados os 6 segmentos transmembrana, que constituem a subunidade α do canal Fonte: 

GRIZEL, GLUKHOV, SOKOLOVA, 2014. Modificada. 

 

Fonte: González et al. 2012 modificada.
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 A região S4 é a região sensível à voltagem. Ela possui vários resíduos de 

aminoácidos carregados positivamente (Fig. 5). Os segmentos S5 e S6 juntamente com o loop 

originam a região formadora do poro, já os seguimentos S3 e S4 constituem uma estrutura que 

se assemelha a um remo, cuja função é a abertura e fechamento do canal (DOYLE et al., 

1998; CATTERALL et al., 2007). 

 As toxinas que atuam em canais para K+ (KTxs) são classificadas até o momento em 

α, β, γ  κ, δ, ε  e λ, atuam através do bloqueio físico ou modulação do canal, impedindo o 

fluxo de íons K+ (CREMONEZ et al., 2016).  

 As α-KTxs são pequenos peptídeos (23-43 resíduos de aminoácidos) ligadas por 3 ou 

4 pontes dissulfeto, sendo que duas pontes são altamente conservadas e possuem um 

enovelamento chamado de CSα/β scaffold. São a subfamília mais comum desse grupo 

(MOUHAT et al., 2008).  

 As β-KTxs são caracterizadas por peptídeos longos (cerca de 60 aminoácidos) e 3 

pontes dissulfeto e também possuem a estrutura CSα/β scaffold. As β-KTxs são subdivididas 

em três grupos: (1) Peptídeos semelhantes à TsTx-Kβ (também conhecida como Ts8) do 

escorpião T. serrulatus; (2) Peptídeos semelhantes à BmTxKβ do escorpião chinês Buthus 

martensii Karsch e (3) Peptídeos scorpine-like, que possuem atividade citolítica e 

antimicrobiana do tipo defensina e sequência similar à classe 1 (QUINTERO-HERNÁNDEZ 

et al., 2013). 

 As γ-KTXs são peptídeos de 36-47 aminoácidos, 3 pontes dissulfeto e que bloqueiam 

canais para potássio do tipo Herg (ether-à-go-go), tanto de humanos quanto de ratos 

(QUINTERO-HERNÁNDEZ et al., 2013).  

 As κ-KTxs são bloqueadores fracos de canais para potássio e com estrutura terciária 

diferente dos grupos anteriores, sendo do tipo CSαα, onde as duas hélices são ligadas por uma 

alça (RODRIGUEZ DE LA VEGA e POSSANI, 2004). As δ-KTxs são toxinas Kunitz-type, 

que além de bloquear canais para potássio também possuem atividade inibidora de 

serinoproteases (YUAN et al., 2008). 

 Já as  ε-KTxs foram classificadas recentemente através de um estudo de Cremonez et 

al (2016), que identificaram uma toxina denominada Ts11 que tem estrutura de um Inibidor 

do tipo Cystine Knot (ICK), porém sem a estrutura secundária clássica de α-hélice ou folha β.  

 O estudo a partir dessas toxinas permitiu a identificação, localização e classificação 

de novos subtipos de canais para potássio, bem como a determinação da estrutura e atividade 

farmacológica desses canais (BERGERON; BINGHAM, 2012). 
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 Foi proposto que as toxinas apresentam um par (díade) de aminoácidos-chave na sua 

estrutura, também chamado de díade funcional, que desempenha um papel fundamental para a 

interação das toxinas com canais para potássio descritos na família Shaker. Essa díade 

funcional é formada por uma lisina (Lys) e um resíduo de aminoácido com caracteristícas 

hidrofóbicas, como leucina (Leu), tirosina (Tyr) ou fenilalanina (Phe), separadas por uma 

distância de aproximadamente 7 Å (DAUPLAIS et al., 1997). 

 Além da díade funcional, foram propostos outros mecanismos de ação para a 

interação das toxinas com os canais KV. (1) O anel básico ou basic ring, formado por quatro 

ou cinco resíduos básicos ao redor da díade funcional, estabilizam a interação com o canal. (2) 

O modelo “Apamin-like” propõe que os resíduos básicos da α-hélice são os responsáveis pela 

interação com canais para potássio ativados por cálcio (RODRÍGUEZ DE LA VEGA e 

POSSANI, 2004). (3) O modelo “Two-heads”, proposto para γ-KTxs, que se ligam em canais 

do tipo ERG. Estes canais possuem uma α-hélice extra na sua porção interna, permitindo que 

essas toxinas interajam tanto com essa hélice quanto com o vestíbulo do canal, formando o 

modelo de duas cabeças. (4) O modelo hERG Hot-Spot, proposto para as α-KTxs, que 

interagem tanto com canais hERG quanto com KV. Acredita-se que os aminoácidos básicos 

nas posições 19 e 20 são os responsáveis por essa interação (RODRÍGUEZ DE LA VEGA e 

POSSANI, 2004). 

 Até o momento, na peçonha de T. serrulatus já foram descritas diversas toxinas que 

atuam em canais para potássio. As α-KTxs Ts6, Ts7, Ts9, Ts15 e Ts16 e as β-KTXs Ts8, Ts8-

propeptídeo (também chamada de scorpine-like), Ts19, Ts19 Frag-I e Ts19 Frag-II 

(BORDON; COLOGNA; ARANTES, 2015). 

 Os KVs estão relacionados a inúmeros processos fisiológicos no organismo e 

desempenham um papel fundamental no entendimento dos mecanismos de excitabilidade das 

células. Esses canais são responsáveis pela repolarização do potencial de ação, bem como da 

contração muscular, entre outros (ISLAS, 2016). 

 Várias toxinas animais específicas para canais do tipo KV já foram descritas e 

avaliadas como potenciais drogas de uso terapêutico (LEWIS e GARCIA, 2003; WANKE e 

RESTANO-CASSULINI, 2007; LEWIS, 2009; CHEN et al., 2012; DAVE e LAHIRY, 2012; 

XIE et al., 2012). As KTxs têm sido consideradas promissoras, como por exemplo, no 

tratamento de doenças autoimunes e do câncer, onde há uma superexpressão dos canais para 

potássio (WULFF et al., 2009).  

 No caso das toxinas que se ligam em canais para potássio, a maioria tem alta 
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afinidade pelos canais do tipo Kv1., principalmente os canais do tipo Kv 1.2 e Kv 1.3 

(MARTIN-EAUCLAIRE et al., 2016). 

As toxinas que se ligam especificamente em canais para potássio do tipo KV 1.3, por 

exemplo, são importantes alvos terapêuticos como imunossupressores, já que esse canal é 

expresso em linfócitos T e desempenha um papel importante na ativação dessas células 

(SPENCER et al., 1993). Além disso, tem sido demonstrado em diversos estudos que esse 

canal é expresso em membranas de células T e por isso, tem sido considerado um alvo para 

supressão dessas células (PUCCA et al., 2015). 

Pucca et al. (2016a) confirmaram que a Ts6 e a Ts15 foram capazes de bloquear com 

alta eficiência o Kv 1.3 e realizaram testes com a toxina e células CD4+ do tipo naive, células 

efetoras, células de memória central e de memória efetora. A Ts6 inibiu significativamente a 

proliferação de células CD4+ de memória efetora e a produção de interferon-γ. Além disso, os 

autores demonstraram por estudos in vivo que as toxinas tiveram um efeito protetor sobre a 

hipersensibilidade do tipo tardia, o que torna essa toxina um alvo terapêutico sobre doenças 

autoimunes. A Ts15 bloqueou o canal KV2.1 e os autores confirmaram a expressão desse canal 

em células CD4+ e CD8+. 

As células T são classificadas em células T efetoras, células T de memória central, 

células T de memória efetora e células T naive. As células T de memória efetoras têm sido 

associadas a diferentes doenças autoimunes e o canal KV 1.3 é altamente expresso nessas 

doenças, como esclerose múltipla, artrite reumatoide, entre outras (LEWIS, GARCIA, 2003). 

O bloqueio desse canal está relacionado à diminuição do influxo de Ca2+, tornando a 

ativação e proliferação de células T prejudicadas. Dessa forma, toxinas que bloqueiam esses 

canais podem ser alvos terapêuticos para o tratamento de doenças autoimunes (ZHAO et al., 

2015). 

  

1.3. Toxinas de escorpião com atividade antimicrobiana 

 

 As toxinas de escorpião, embora tenham em grande parte ação em canais iônicos, 

também possuem atividades diversas, entre elas a antimicrobiana. Os PAMs (peptídeos 

antimicrobianos) são encontrados em várias espécies e possuem função de proteção da 

glândula contra ação de microrganismos bem como de facilitar a ação de neurotoxinas 

(HARRISON et al., 2014). 
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  PAMs de escorpiões são peptídeos anfipáticos carregados positivamente e divididos 

em 3 categorias: peptídeos que contêm cisteínas e pontes dissulfeto; peptídeos com α-hélice 

anfipática, porém sem resíduos de cisteína e peptídeos ricos em prolina e glicina 

(HARRISON et al., 2014). 

 Exemplos de toxinas de escorpião que contém cisteínas são as scorpine-likes. A 

scorpine é um peptídeo antimicrobiano catiônico que foi descoberto na peçonha do escorpião 

Pandinus imperator. Ela possui 75 aminoácidos e sua sequência amino-terminal é semelhante 

à das cecropinas (primeiros peptídeos catiônicos completamente caracterizados de insetos) e 

das defensinas. Por esse motivo, as scorpines foram consideradas um híbrido entre cecropinas 

e defensinas. A scorpine também demonstrou ter uma alta atividade antimalárica (CONDE et 

al., 2000). 

 Além disso, a scorpine demonstrou um potente efeito inibitório em dois estágios de 

desenvolvimento do Plasmodium berghei. Essa toxina tem sido considerada um peptídeo 

promissor nos estudos recentes de drogas antimaláricas. O desenvolvimento de um fungo 

transgênico que expressa scorpine demonstrou bloquear a transmissão do Plasmodium por 

mosquitos infectados (FANG et al., 2011). 

 Além da atividade antiparasitária, as scorpines e toxinas scorpine-like têm 

demonstrado possuir atividade inibitória em KVs (embora a maioria se ligue a esses canais 

com baixa afinidade), atividades citolíticas e antimicrobianas. Recentemente, um estudo 

realizado por ressonância magnética nuclear e atividades biológicas de duas versões truncadas 

de um peptídeo scorpine-like demonstraram que os dois peptídeos reduziram a viabilidade de 

cisticercos de Taenia crassiceps e induziram apoptose de Entamoeba histolítica (FLORES-

SOLIS et al., 2016). 

 Com relação aos PAMs que não possuem cisteínas, esses são divididos em 3 

categorias: peptídeos de cadeia longa; peptídeos de cadeia intermediária e peptídeos de cadeia 

curta. Entre os exemplos desse grupo estão a Hadurin, PAM derivado da peçonha do 

escorpião mexicano Hadrurus aztectus e a opistoporin 1 e 2 derivadas do escorpião sul 

africano Opistophtalmus carinatus. Dentre o grupo das de cadeia curta se encontram também 

as TsAP-1 e TsAP-2 do T. serrulatus, que possuem apenas 17 resíduos de aminoácidos e 

demonstraram atividade antimicrobiana e antitumoral (GUO et al., 2013; HARRISON et al., 

2014). 

 Diante da ampla possibilidade de aplicação terapêutica das toxinas escorpiônicas, 

faz-se necessário o aprofundamento de estudos que as caracterizem estrutural e 
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funcionalmente com objetivo de auxiliar no esclarecimento do mecanismo de ação da 

peçonha, além de colaborar para o desenvolvimento de novas terapias para tratar os casos de 

envenenamento. Adicionalmente, os estudos detalhados dessas toxinas podem revelar novos 

alvos terapêuticos para as mesmas. 

 

1.4. Ts8 e Ts8-propeptídeo 

 

   A Ts8 e Ts8-propeptídeo fazem parte da família das β-KTxs. A Ts8 se encontra na 

classe 1, em que estão as bloqueadoras de Kvs e a Ts8-propeptídeo está incluída na classe 3, 

por ser scorpine-like, ou seja, tem sequência similar à classe 1, porém também com 

propriedades de defensinas. Segundo alguns estudos realizados, o efeito bloqueador de 

potássio dessas toxinas parece residir na sua região C-terminal, enquanto que o efeito 

antimicrobiano e de defensinas reside na parte N-terminal dos compostos (MARTIN-

EAUCLAIRE et al., 2016). 

 A Ts8, também chamada de TsTx-Kβ ou TsK2, possui 60 resíduos de aminoácidos 

com 3 pontes dissulfeto na sua estrutura e uma massa molar de 6716 Da (LEGROS et al., 

1998).  Essa toxina demonstrou bloquear canais para potássio dependentes de voltagem de 

sinaptosomas de cérebro de ratos (ROGOWSKI et al., 1994). É considerada uma β-KTx e sua 

sequência de aminoácidos foi deduzida a partir de um clone da biblioteca de T. serrulatus 

(KALAPOTHAKIS et al., 2001).  

 Diego-García et al (2008) demonstraram que a TstβKTx, toxina do escorpião Tityus 

stigmurus semelhante à Ts8 inibiu os Kvs 1.1, 1.2 e 1.3, sendo a IC50 de inibição do Kv 1.1 de 

185 nM.  

 Recentemente, um trabalho do nosso grupo demonstrou que a Ts8 nativa de T. 

serrulatus foi capaz de inibir seletivamente o canal Kv 4.2 com IC50 de 313±40 nM. O canal 

Kv 4.2 está relacionado à atividade nociceptiva e sugere-se então que esta toxina pode estar 

relacionada à dor prolongada e intensa no envenenamento (PUCCA, CERNI, et al., 2016).  

Essa possível nova função relacionada à Ts8 pode abrir caminhos tanto para o entendimento 

do envenenamento, quanto para possíveis estudos farmacológicos.  

  A scorpine-like ou Ts8-propeptídeo do escorpião Tityus serrulatus possui uma 

sequência de 68 aminoácidos com 43% de identidade com a scorpine do P. imperator. Essa 

toxina é idêntica à Ts8, com exceção dos 8 primeiros aminoácidos, que não são encontrados 

na Ts8 (LEGROS et al., 1998; ROGOWSKI et al., 1994). 
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 Toxinas semelhantes à scorpine (scorpine-like) têm demonstrado possuir atividade 

antimicrobiana e antiparasitária. Dessa maneira, a clonagem e expressão dessas toxinas seriam 

relevantes tanto para a busca de novos tratamentos antimicrobianos e antiparasitários, quanto 

para a melhor compreensão de seus mecanismos e importância no envenenamento (ORTIZ et 

al., 2015).  

 

1.5. Clonagem e expressão de toxinas  

 

Apesar da grande relevância de estudos com toxinas nativas de escorpiões para revelar 

suas possíveis aplicações biotecnológicas, sabe-se que há uma grande dificuldade no 

desenvolvimento das pesquisas, em consequência da pequena quantidade disponível de 

peçonha e do baixo rendimento dos componentes isolados.  

Dessa forma, há um aumento no número de estudos que visam à obtenção desses 

compostos através da expressão heteróloga de proteínas, produzindo toxinas em quantidades 

suficientes para estudos estruturais e funcionais, que são fundamentais para os ensaios da fase 

clínica.  

A escolha de um sistema apropriado para a expressão de uma determinada proteína é 

fundamental para viabilizar a obtenção do produto com integridade funcional e em larga 

escala. Proteínas que apresentam um enovelamento complexo, com a presença de pontes 

dissulfeto e glicosilações, requerem sistemas de expressão que sejam capazes de realizar essas 

modificações pós-traducionais (CREGG et al., 2000).  

O sistema mais prático, de baixo custo e simples manutenção é o sistema em bactéria 

E.coli. Porém, em bactérias as proteínas expressas são acondicionadas em corpos de inclusão, 

sendo necessários processos adicionais de solubilização com agentes desnaturantes e 

enovelamento das proteínas. Esses ensaios adicionais podem levar à perda da atividade da 

proteína recombinante. Além disso, bactérias não realizam algumas modificações pós-

traducionais, que podem ser importantes para a ação das toxinas (HOFINGER et al., 2007).  

Bactérias como a E. coli não são capazes de realizar modificações pós-traducionais. 

Esse é um dos motivos que faz com que a P. pastoris possua vantagens na expressão de 

toxinas. Além disso, a P. pastoris possui o gene AOX1 (promotor de álcool oxidase 1) 

induzível pela adição de metanol, que está conjugado com o peptídeo sinal de Saccharomyces 

cerevisae. Isso permite que a proteína expressa seja secretada para o meio, facilitando sua 

purificação (LI, 2011). 
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Os sistemas de expressão em leveduras, como a Pichia pastoris, combinam a fácil 

manipulação genética e o crescimento rápido à capacidade de promover muitas das 

modificações pós-traducionais realizadas por células eucarióticas superiores, como 

processamento proteolítico, enovelamento, formação de pontes dissulfeto e glicosilações de 

proteínas. Esses sistemas também são capazes de secretar as proteínas expressas, o que 

representa uma vantagem deste sistema na expressão heteróloga de proteínas (CREGG et al., 

2000; CEREGHINO; CREGG, 2000).  

A escolha do sistema de expressão em P. pastoris pode garantir o sucesso da produção 

de toxinas recombinantes, uma vez que esse sistema é capaz de realizar o enovelamento 

correto do peptídeo, com a formação das pontes dissulfeto, para assegurar que a atividade 

biológica seja preservada (ESCOUBAS et al., 2003; ESTRADA et al., 2007). 

Mendes et al. (2008) produziram a Ts1 recombinante em E.coli. Apesar disso, devido 

a seu ambiente oxidante no citoplasma, o organismo não foi capaz de realizar as pontes 

dissulfeto necessárias para a atividade farmacológica da toxina e as mesmas foram liberadas 

em corpos de inclusão. Dessa forma, os autores utilizaram as formas não tóxicas 

recombinantes, Ts1 (1) e Ts1 (2), para imunizar animais a fim de produzir um soro mais 

específico para o tratamento dos acidentes.  

 Com relação à expressão em Pichia pastoris podemos citar alguns exemplos de 

toxinas de escorpiões já expressas, como a toxina LqHIT2 do escorpião Leiurus 

quinquestritatus hebraeus (LI e XIA, 2008); os peptídeos analgésicos semelhantes à BmK 

Ang M1 do escorpião chinês Buthus martensii Karsch (YANG et al., 2009) e peptídeos 

antimicrobianos semelhante às cecropinas (NIU et al., 2008; QUINTERO-HERNÁNDEZ, 

2011). 

Anangi (2012) expressaram as toxinas margatoxin (MgTx) and agitoxin-2 (AgTx2) 

dos escorpiões Centruroides margaritatus e Leiurus quinquestriatus hebraeus em Pichia 

pastoris. Segundo os autores, ambas as toxinas já tinham sido expressas em E.coli  e com as 

funções preservadas, porém em Pichia pastoris o rendimento foi de 6-8 vezes maior. As 

toxinas expressas demonstraram bloquear com elevada potência os canais KV 1.1 e KV1.3 de 

ratos e também inibiram a proliferação de linfócitos T humanos. 

No nosso laboratório, diversas toxinas já foram expressas nesse sistema com sucesso, 

como a serinoprotease da serpente Crotalus durissus collilineatus, a Ts19 Frag-II e a 

hialuronidase do escorpião T. serrulatus (BOLDRINI-FRANCA et al., 2015). 
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Embora os PAMs (peptídeos antimicrobianos) possam causar desestabilizações nas 

membranas de microrganismos, muitos desses peptídeos têm sido expressos em organismos 

como a P. pastoris. Um dos motivos é que um dos vetores mais utilizados possuem o 

promotor AOX, induzido por metanol. A expressão que contém esse promotor se dá em duas 

fases: uma de formação da biomassa, onde ocorre o aumento da densidade celular e a outra de 

indução da expressão, na presença de metanol. Dessa forma, pode haver uma vantagem na 

produção de PAMs já que a formação de biomassa ocorre antes da sua expressão, evitando 

assim uma possível toxicidade à célula hospedeira  (PARACHIN et al., 2012; XIAO et al., 

2017). 

Como exemplos de PAMs produzidos com sucesso em P. pastoris estão algumas 

defensinas humanas, cecropinas da Musca domestica, proteínas antifúngicas do Aspergillus 

giganteus, entre outros (PARACHIN et al., 2012). 

Apesar das vantagens do sistema de expressão heteróloga em Pichia pastoris, sabe-se 

que podem ser encontrados diferentes tipos de proteases no cultivo. Essas podem ser ligadas 

às células de Pichia ou secretadas pelas mesmas após condições de estresse, que incluem a 

presença do metanol, deficiência de nutrientes no meio de cultivo (principalmente bases 

nitrogenadas) e presença de componentes tóxicos (MACAULEY-PATRICK et al., 2005).  

A presença de proteases no meio de cultivo pode comprometer a produção das 

proteínas, já que as mesmas se tornam instáveis ou degradadas. Mesmo que a maioria dessas 

enzimas esteja presente em vacúolos, a lise celular pode liberá-las e interferir no rendimento e 

produção da proteína recombinante (LI et al., 2007). 

 Para que um determinado gene possa ser expresso em um organismo heterólogo é 

preciso que o mesmo seja clonado em um vetor de expressão. Para isso, é necessária a 

obtenção da sequência de nucleotídeos, seja a partir de clones da biblioteca de cDNA ou 

deduzida a partir da sequência de proteínas correspondentes às toxinas escolhidas.  

 Biblioteca de cDNA (DNA complementar) é um conjunto de vários cDNAs 

clonados, que representa a fração de RNA mensageiro (mRNA) de uma célula ou tecido em 

um tempo específico. A biblioteca de cDNA do T. serrulatus foi construída a partir da 

extração da glândula de peçonha do escorpião e envolveu etapas comuns a todas as 

bibliotecas de abordagem tradicional de cDNA: síntese do cDNA a partir do RNA total pela 

reação com a transcriptase reversa; amplificação por reação em cadeia da polimerase; 

purificação do DNA; ligação em vetor de clonagem;  transformação em células bacterianas 

(E. coli competentes); amplificação dos plasmídeos da biblioteca e, por fim, sequenciamento 
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dos clones obtidos e análise das sequências obtidas por programas de bioinformática 

(WALKER, RAPLEY., 2002; AMORIM, 2015).  

A partir da biblioteca de glândulas de escorpiões do gênero Tityus, como T. stigmurus 

(BATISTA et al. 2007), T. discrepans (D'SUZE et al., 2009) e T. serrulatus (AMORIM et al. 

2015), foi possível observar que as peçonhas dessas glândulas possuem inúmeros 

componentes como os peptídeos que atuam em canais para Na+ e K+; peptídeos potenciadores 

de bradicinina (BPPs); metaloproteases; peptídeos antimicrobianos (AMPs); hipotensinas, 

incluindo enzimas, como fosfolipases e hialuronidases. 

A utilização da biblioteca de cDNA para obtenção de sequências que codificam 

toxinas representa uma ferramenta promissora para produção em larga escala de componentes 

da peçonha de difícil purificação, porém com alto potencial biotecnológico. O nosso grupo de 

pesquisa já possui uma biblioteca de cDNA da glândula de peçonha do T. serrulatus, o que 

viabiliza a realização de muitos trabalhos futuros (AMORIM, 2015).  

Além da clonagem molecular tradicional, onde é feita a ligação do gene amplificado 

obtido da biblioteca com um vetor de expressão, atualmente tem sido utilizado o desenho de 

genes sintéticos a partir das sequências obtidas da biblioteca. 

Os genes sintéticos são produzidos quimicamente, sem que seja necessária a utilização 

de um DNA molde. Para isso basta que a sequência de nucleotídeos seja deduzida a partir da 

sequência da proteína. O desenho de genes sintéticos tem sido uma alternativa muito utilizada 

frente às dificuldades encontradas no processo de clonagem molecular tradicional, já que os 

sintetizados são desenhados com sítios de restrição específicos facilitando o processo de 

ligação ao vetor de expressão (RICHARDSON et al., 2006). 

 Qualquer sequência pode ser sintetizada, inclusive sequências não encontradas na 

natureza. Os genes sintéticos têm revolucionado a pesquisa científica. Vacinas, por exemplo, 

são agora rapidamente desenvolvidas através da síntese de um material genético identificado 

de um genoma viral, além de novas enzimas anticâncer, entre outros (HUGHES et al., 2011). 

Muitas vezes, a taxa de expressão de uma proteína em um organismo é baixa. Isso 

pode ocorrer porque existe uma variação na frequência de utilização de códons entre 

diferentes espécies, ou seja, os códons usuais ou frequentes na tradução de genes expressos na 

Pichia pastoris (organismo escolhido para expressão neste trabalho) podem ser diferentes dos 

do organismo que originaram as toxinas (Tityus serrulatus). Por esse motivo, é recomendável 

fazer a otimização dos códons no desenho dos genes sintéticos. Isso é feito alterando os 



I n t r o d u ç ã o  | 21 

 

  

 

códons pelos mais usuais no organismo que a proteína será expressa, sem que a sequência de 

aminoácidos final seja alterada (RICHARDSON et al., 2006).  

Além disso, o vetor pPICZαA escolhido neste trabalho contêm uma sequência que 

codifica 6 aminoácidos de histidina à proteína final. Esses aminoácidos auxiliam na 

purificação das proteínas expressas, já que colunas específicas que contêm níquel imobilizado 

na fase estacionária permitem a interação da proteína expressa com a coluna e, 

consequentemente, sua purificação. Porém, a desvantagem com relação à adição desses 

aminoácidos (histidinas) é que eles podem alterar a atividade de determinadas proteínas ou 

peptídeos e serem imunogênicos (KOSOBOKOVA et al., 2016). 

A região de poli-histidina pode ser adicionada tanto no C- quanto no N-terminal da 

proteína. Porém, para fins terapêuticos recomenda-se que essas regiões sejam removidas, já 

que podem causar uma reação imune em organismo humano. Dessa forma, uma boa 

alternativa é adicionar a região de poli-histidina no N-terminal e incluir entre ela e a proteína 

uma sequência que codifique pequenas porções que possam ser hidrolisadas por 

endopeptidases posteriormente, obtendo-se assim o produto semelhante ao natural 

(KOSOBOKOVA et al., 2016). 

Com isso, no presente trabalho foram selecionadas duas toxinas com potencial 

biotecnológico e farmacológico (Ts8 e a Ts8-propeptídeo), que tiveram as sequências obtidas 

a partir dos clones da biblioteca de cDNA construída anteriormente em nosso laboratório.  

Essas toxinas foram selecionadas para o presente trabalho por bloquearem canais 

específicos para potássio, tornando-se promissores alvos de estudo, bem como por possuírem 

atividades diferenciadas de acordo com a literatura, como atividade antimicrobiana e 

antiparasitária.   

Neste trabalho foram expressas as toxinas em P. pastoris a partir da construção dos 

genes sintéticos inseridos no vetor pPICZαA. Durante as expressões, diferentes condições 

foram otimizadas e o estudo eletrofisiológico de um fragmento da rTs8 foi realizado.  

Além disso, foram realizadas as purificações das toxinas nativas para serem usadas nos 

estudos comparativos das atividades funcionais das toxinas recombinantes. Este estudo é 

pioneiro na produção dessas duas toxinas recombinantes em Pichia pastoris, bem como na 

avaliação de ambas (nativas e recombinantes) em suas atividades funcionais.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 

 Visto que não foi possível clonar as toxinas Ts8 e Ts8-propeptídeo (scorpine-like) 

tendo como DNA molde os clones obtidos da biblioteca de T. serrulatus, optou-se pelo 

desenho de um gene sintético das toxinas para expressão em Pichia pastoris.  

 A expressão tanto da rTs8 quanto da rTs8-propeptídeo foi possível, porém observou-

se que as toxinas estavam sofrendo degradação proteolítica por diferentes proteases da 

P.pastoris. Dessa forma optamos por modificar diferentes parâmetros da expressão, como a 

adição de casaminoácidos, inibidores de proteases, diminuição do pH e temperatura a fim de 

otimizarmos a expressão das toxinas. 

 A mudança dos parâmetros revelou que a degradação proteolítica foi minimizada 

com a adição de casaminoácidos e inibidores de proteases no tempo de 24 h, sugerindo a 

adição desse substrato para minimizar a ação proteolítica de produtos de degradação de P. 

pastoris. Já os outros parâmetros avaliados não demonstraram diferença na expressão dos 

produtos. 

 Além disso, pela análise dos produtos de degradação proteolítica obtidos, foi possível 

identificar que a Pichia produz proteases do tipo tripsina, subtilisinas e termolisinas no meio 

de cultivo. 

 Foi realizado também um estudo eletrofisiológico pela técnica de voltage-clamp de 

dois microelétrodos com a rTs8. Essa análise foi realizada durante o doutorado sanduiche no 

Laboratório de Toxicologia supervisionado pelo Prof. Dr. Jan Tytgat, na Universidade 

Católica de Leuven, na Bélgica. Verificou-se que a e a rTs8 foi capaz de bloquear os canais 

para potássio do tipo Kv 1.1 e Kv 1.3.  

 Através da espectrometria de massas, foi possível confirmar que a Ts8 bem como a 

Ts8-propeptídeo nativas estão na fração VIIIB da primeira etapa cromatográfica em CM-

celulose-52 e que foi possível obter a Ts8 pura através da fase reversa da fração VIIIB.  

 Com relação às atividades funcionais, observou-se que fragmentos das toxinas 

recombinantes e nativas não induziram citotoxicidade nas células de macrófagos alveolares de 

murinos. Apesar disso, fragmentos da rTs8 (rTs8 pico 4 e pico 8) e rTs8-propeptídeo pico 3 

induziram a liberação de TNF-α, bem como a peçonha bruta. A Ts8 e Ts8+Ts8-propeptídeo 

nativas induziram a liberação de IL-1β e a Ts8+Ts8-propeptídeo também induziu a liberação 

de NO pelos macrófagos alveolares. Esses estudos contribuem para a elucidação de 

mecanismos da peçonha e avaliação da citotoxicidade dos compostos. 
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 Foi realizada ainda a atividade antimicrobiana dos produtos de expressão e das 

toxinas nativas. Demonstrou-se que as toxinas não possuem atividade antimicrobiana para 

E.coli nas concentrações testadas. Por outro lado, todas as toxinas, nativas e recombinantes, 

exceto a rTs8 p4, inibiram o crescimento de P. pastoris. Isso explica em grande parte a ação 

proteolítica sofrida pelas toxinas recombinantes durante o processo de expressão, já que são 

toxinas com atividade antifúngica. Outro fato que contribui para a proteólise dos produtos 

recombinantes é a sequência de aminoácidos dessas toxinas, já que possuem um N-terminal 

exposto.  

 Esse trabalho foi pioneiro na expressão heteróloga das toxinas rTs8 e rTs8-

propeptídeo, bem como na avaliação da liberação de citocinas induzida pelas toxinas e de suas 

atividades antimicrobianas. Além disso, o presente trabalho contribuiu significativamente para 

o conhecimento sobre a expressão em Pichia pastoris, pelos estudos realizados com 

mudanças em diferentes parâmetros de expressão heteróloga, bem como na caracterização das 

proteases presentes neste fungo e seus sítios de clivagem. 
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