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Resumo 
 

 
 

RESUMO 
 
Campos, L.B. Atividade tóxica da peçonha de Lachesis muta rhombeata e produção de 
fragmentos de anticorpos humanos (scFv) contra a peçonha bruta. 2011. 108 f. Dissertação 
(Mestrado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, São 
Paulo. 
 
O tratamento atual indicado para casos de envenenamentos por peçonhas é a administração 
intravenosa de antivenenos, produzidos através da hiperimunização de animais. Entretanto, 
os antivenenos disponíveis podem, algumas vezes, não proteger os pacientes e causar 
reações de hipersensibilidade. Fosfolipases A2 (PLA2), L-aminoácido oxidases (LAAO), metalo 
e serinoproteases são os principais componentes de peçonhas ofídicas e contribuem para a 
neurotoxicidade, hemorragia, hemólise, miotoxicidade, cardiotoxicidade e formação de 
edemas. Foram empregados ensaios para avaliar as atividades das enzimas presentes na 
peçonha de serpentes da espécie Lachesis muta rhombeata e aquele para atividade de 
protease foi otimizado. A tecnologia de Phage display foi empregada para a seleção de 
fagos-anticorpos capazes de reconhecer a peçonha bruta. Os fagos foram amplificados em 
Escherichia coli TG1 e usados para infectar E. coli HB2151, a qual produz fragmentos de 
anticorpos humanos solúveis. Estes foram purificados e utilizados em testes de inibição de 
alguns dos componentes tóxicos da peçonha. Os testes de atividade para PLA2, protease e L-
aminoácido oxidase foram padronizados com sucesso e as 3 proteínas mostraram elevada 
atividade enzimática. Após otimização, a quantidade de peçonha necessária para o ensaio de 
protease foi reduzida em 25 vezes. A massa molecular de PLA2 foi estimada em 17 kDa e as 
massas moleculares de proteases foram estimadas em 40, 35 e 24 kDa, através de 
zimogramas. O método de bio panning foi eficiente para a seleção de fagos-anticorpos 
contra a peçonha bruta. Diversos fragmentos de anticorpos foram purificados e incubados 
com a peçonha bruta para testar suas capacidades de neutralização sobre cada enzima. 
Cinco clones demonstraram-se hábeis em inibir a PLA2 através da inibição da hemólise. O 
clone 4E inibiu 100% da hemólise durante as duas horas de ensaio quando pré-incubado na 
proporção 2:1 (scFv:peçonha). Os clones 2C e 4E inibiram 100% durante uma hora quando 
pré-incubados na proporção 1:1 e os clones 2F e 9F inibiram a hemólise parcialmente. 
Outros testes serão conduzidos para a seleção de clones capazes de neutralizar as demais 
enzimas, os quais, juntamente com os clones já selecionados, serão analisados através de 
ensaios in vivo. Espera-se que eles possam contribuir para a construção de um novo 
antiveneno capaz de superar algumas das dificuldades associadas às técnicas de 
imunoterapia convencionais. 
 
Palavras chave: Lachesis muta rhombeata, fosfolipase A2, protease, L-aminoácido oxidase, 
scFv, Phage Display. 



Abstract 
 

 
 

ABSTRACT 
 

Campos, L.B. Toxic activity of Lachesis muta rhombeata venom and production of human 
antibody fragments (scFv) against the crude venom. 2011. 108 pages. Dissertação 
(Mestrado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, São 
Paulo.  
 
The current treatment for animal envenoming is the intravenous administration of 
antivenoms, produced by animal hyperimmunization. Unfortunately, available antivenoms 
sometimes do not protect patients and may cause hypersensitivity reactions. Phospholipases 
A2 (PLA2), L-amino acid oxidases, metallo and serine proteases are considered the most 
important snake venom components and contribute to neurotoxicity, hemorrhage, 
hemolysis, myotoxicity, edematogeny and cardiotoxicity. Assays for evaluating the enzymes 
present in Lachesis muta rhombeata venom were developed and the protease one was 
optimized. Phage display technology was used to select phage antibodies able to recognize 
the crude venom. Phages were amplified in Escherichia coli TG1 and used to infect E. coli 
HB2151, which produces human antibody fragments. Inhibition tests aiming the 
neutralization of some toxic components of the venom were performed using purified 
antibody fragments. Activity assays for evaluating PLA2, protease and L-aminoacid oxidase 
were successfully performed and all enzymes showed high activity levels. The molecular 
mass of PLA2 was estimated in 17 kDa and the molecular mass of proteases were estimated 
in 40, 35 and 24 kDa, by zymography. After optimizing the conditions for proteolytic assay, it 
was possible to use 25 times less venom than it was necessary at first. The bio panning 
method was efficient for selecting specific phage antibodies against the crude venom. 
Several clones were selected to infect HB2151 and to produce soluble antibody fragments, 
which were purified and incubated with the venom to test their inhibition capacity over each 
enzyme. Five clones demonstrated ability to neutralize PLA2 by inhibiting hemolysis. The 
clone 4E could inhibit 100% of hemolysis for over 2 hours when preincubated at the ratio 2:1 
(scFv:venom). Clones 2C and 4E could inhibit 100% for 1 hour when preincubated at the ratio 
1:1 and clones 2F e 9F could inhibit partially. Other tests will be performed to select clones 
able to neutralize other enzymes and, together with the clones already selected, will be 
evaluated by in vivo experiments. It is expected that they may contribute to the construction 
of a potential new antivenom able to overcome some of the problems associated with 
conventional immunotherapy. 
 
Keywords: Lachesis muta rhombeata, phospholipase A2, protease, L-amino acid oxidase, 
scFv, Phage Display.  
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1. Introdução 

 

1.1. Lachesis 

 

Estudos filogenéticos demonstraram que o gênero Lachesis, encontrado em florestas 

tropicais da América do Sul e América Central, engloba três espécies diferentes. São elas: L. 

stenophrys, L. melanocephala e L. muta. Esta ainda é dividida em duas subespécies: L. muta 

muta e L. muta rhombeata (Figura 1). No Brasil, essas serpentes estão distribuídas em focos 

de Mata Atlântica (L. muta rhombeata) e na floresta amazônica (L. muta muta) (Figura 2) 

(Colombini et al., 2001; Zamudio, 1997). A espécie L. muta muta é popularmente conhecida 

no Brasil como Surucucu, nome originado do Tupi-Guarani que significa serpente que dá 

muitos botes, muitas picadas. Também é conhecida como Surucucu Pico-de-Jaca e 

Surucutinga (Damico et al., 2005b). Nos Estados Unidos, é chamada de Bushmaster 

(Junqueira-de-Azevedo et al., 2006). 

O gênero Lachesis pertence à família Viperidae, subfamília Crotalinae e representa as 

maiores serpentes dessa subfamília no mundo (Lima et al., 2011), atingindo uma média de 

2,0 a 2,5 metros na fase adulta. Entretanto, não é incomum encontrar serpentes com até 3,0 

metros de comprimento (Sanz et al., 2008). Essa família ainda engloba dois outros gêneros 

de considerável importância, Crotalus e Bothrops (Damico et al., 2005a). 

No mundo, a causa mais comum de envenamentos por animais envolve acidentes com 

artrópodes, entretanto, a maior parte das mortes (cerca de 80%) é causada por serpentes 

(Stock et al., 2007). O número estimado de acidentes ofídicos é de aproximadamente 5,4 

milhões, dos quais mais de 120 mil resultam em morte, conforme pode ser observado na 

tabela 1 (Secretaria de Vigilância em Saúde, 2010; Stock et al., 2007). Mesmo quando não 

geram fatalidades, casos de envenenamentos podem deixar sequelas e deficiências crônicas, 

resultado de desordens neurológicas e limitações físicas causadas por amputações. Além 

disso, esses dados são subestimados, visto que muitas vítimas procuram tratamentos 

tradicionais em vez de hospitais e, algumas vezes, morrem sem dar entrada em hospitais ou 

postos de atendimentos (Calvete et al., 2009).  
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Figura 1.  Espécies de serpentes pertencentes ao gênero Lachesis. A – L. muta muta; B – L. 

muta rhombeata (SESA, 1997); C – Lachesis melanocephala e D – Lachesis stenophrys (JCVI, 

2009). 

 

 

A 

 

 

B 

 

C 

 

D 

 
Figura 2. Distribuição geográfica das subespespécies de Lachesis 

muta no Brasil (Zamudio, 1997). 
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No Brasil, os números de casos de acidentes envolvendo animais peçonhentos foram 

96583 e 86194 para os anos de 2008 e 2009 (dados atualizados em 08/12/2009), 

respectivamente. Os números de óbitos para os mesmos anos foram 229 e 230 

(SINAN/SVS/MS, 2009a, b, c). Em se tratando de acidentes ofídicos, os números foram 26156 

e 27655 para os anos de 2008 e 2009, respectivamente, e os números de óbitos para os 

mesmos anos foram 119 e 125 (Secretaria de Vigilância em Saúde, 2010). Dentre os 

acidentes com animais peçonhentos, aqueles envolvendo serpentes são os que apresentam 

maior freqüência e maior gravidade. Os acidentes botrópicos são os mais comuns 

(aproximadamente 75% dos casos), seguidos dos acidentes crotálicos (7%), laquéticos (1,5%) 

e elapídicos (0,5%). Serpentes não peçonhentas são responsáveis por cerca de 3% dos 

acidentes e, em aproximadamente 13% dos casos, os gêneros das serpentes não são 

especificados. As taxas de letalidade observadas são mais elevadas para os acidentes 

envolvendo o gênero Crotalus (1,85%), seguido dos gêneros Lachesis (0,95%), Micrurus 

(0,36%) e Bothrops (0,31%). Em boa parte dos óbitos (aproximadamente 19%) não são 

especificados os gêneros das serpentes (Bochner, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os sintomas clínicos do envenenamento por Lachesis e Bothrops são semelhantes e 

geralmente caracterizados por dor, edema, hemorragia e necrose no local da picada. 

Algumas complicações sistêmicas ainda podem estar envolvidas, como disfunções 

cardiovasculares e da coagulação, hemólise e falha dos rins (Soares de Moura et al., 1998). 

Na região amazônica, a maior parte dos envenenamentos por serpentes é causada por 

Bothrops. No entanto, devido à semelhança entre os sintomas, acidentes causados por 

Tabela 1. Acidentes causados por serpentes no mundo (tabela extraída de Stock, 

Massougbodji et al. (2007), modificada). 

Região 
População  

Acidentes Envenenamentos Mortes 
Mortalidade 

(x106) (%) 

Europa 750 25000 8000 30 0,38 
Oriente Médio 160 20000 15000 100 0,6 
USA/Canadá 270 45000 6500 15 0,23 

América Latina 400 300000 150000 5000 3,3 
África 800 1000000 500000 20000 4 
Ásia 3500 4000000 2000000 100000 5 

Oceania 20 10000 3000 200 6,6 
Total 5900 5400000 2682500 125344 4,7 
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Lachesis são frequentemente tratados com antivenenos produzidos contra Bothrops, o que 

pode diminuir a eficiência do tratamento (Colombini et al., 2001). Diferentemente, o 

principal sintoma observado nos envenenamentos por Crotalus e Micrurus é a falha 

respiratória aguda, relacionada à paralisia neuromuscular (Damico et al., 2005a; Dokmetjian 

et al., 2009). Apesar de os acidentes laquéticos não serem tão freqüentes, eles são 

particularmente complicados devido ao fato de as serpentes serem grandes e, 

consequentemente, injetarem grande quantidade de peçonha (Sanchez et al., 1995). 

As peçonhas de serpentes resultam da interação de múltiplos componentes que levam 

a um produto biológico eficiente e têm, como objetivos, a imobilização, morte, digestão 

inicial de presas, entre outros (Kochva et al., 1983; Zelanis et al., 2007). Essa composição 

varia entre famílias, gêneros e mesmo entre espécies. Isso pode ocorrer devido a variações 

genéticas, características da síntese de proteínas específicas ou fatores externos como 

condições do habitat, clima, idade e hábitos alimentares. A caracterização dos peptídeos e 

proteínas presentes nas peçonhas é de suma importância para o desenvolvimento de novas 

terapias para o tratamento de envenenamentos (Dokmetjian et al., 2009; Kuch et al., 1996).  

De acordo com a toxicidade, as peçonhas de serpentes podem ser convenientemente 

classificadas como neurotóxicas e anti-hemorrágicas. Em relação ao primeiro grupo, a família 

Elapidae possui uma larga variedade de isozimas do grupo I de fosfolipases A2, entre outras 

proteínas e peptídeos também envolvidos com a ação neurotóxica. Já em relação ao 

segundo grupo, serpentes das famílias Viperidae e Crotalidae possuem diversas proteínas 

que interferem na cascata de coagulação, no sistema homeostático e no reparo tecidual. 

Entre elas, podemos citar enzimas como serinoproteases, metaloproteases, L-aminoácido-

oxidases, fosfolipases A2 do grupo II e proteínas sem atividade enzimática, como lectinas, 

miotoxinas, desintegrinas, inibidores, entre outras (Espino-Solis et al., 2009). 

Uma característica marcante na peçonha de Lachesis é a grande quantidade de 

enzimas proteolíticas, que podem interferir em processos como coagulação sanguínea, 

liberação de bradicinina, hemorragias e neurotoxicidade. Outras enzimas com elevado nível 

de atividade também estão presentes na peçonha dessa espécie, como a arginil éster 

hidrolase e isoformas de PLA2 (Campos et al., 2009; Diniz and Oliveira, 1992; Sanchez et al., 

1995). Além disso, os níveis das atividades pró-coagulante, proteolítica e fosfolipásica são 

geralmente mais altos do que aqueles encontrados para serpentes do gênero Bothrops 

(Ferreira et al., 2009).   
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Serinoproteases presentes nas peçonhas de diferentes serpentes geralmente 

apresentam características estruturais semelhantes, entretanto, podem apresentar perfil 

farmacológico bastante diverso e atuar em diferentes processos fisiológicos (Vilca-Quispe et 

al., 2010). Essa classe de enzimas possui um sítio catalítico que contém um resíduo de serina 

altamente reativo, além de resíduos de histidina e aspartato que atuam estabilizando o 

resíduo de serina (Serrano and Maroun, 2005). Metaloproteases também estão presentes 

nas peçonhas de muitas serpentes, inclusive aquelas da espécie L. muta. Essas 

metaloproteases estão diretamente envolvidas com a ação hemorrágica da peçonha, fato 

comprovado pela utilização de inibidores específicos (Sanchez et al., 1995). 

Fosfolipases também representam uma importante classe de enzimas encontradas em 

peçonhas ofídicas. Fosfolipases A2 (PLA2) (EC 3.1.1.4) são esterases dependentes de cálcio 

que catalisam a hidrólise da segunda ligação éster em 1,2-diacil-3sn-fosfoglicerídeos, 

liberando ácidos graxos e lisofosfolipídeos, também chamados de lisofosfatidilcolina ou 

lisolecitina (da Silva Cunha et al., 2011; Fuly et al., 2000). Fosfolipases A2 extracelulares são 

divididas em três grupos de acordo com sua estrutura primária. Aquelas encontradas nas 

peçonhas de serpentes das famílias Viperidae e Crotalidae pertencem ao grupo II. Isoformas 

de PLA2 constituem o principal componente tóxico de muitas peçonhas e, além do seu 

provável papel na digestão da presa, PLA2s interferem em funções fisiológicas importantes e 

induzem ações farmacológicas como neurotoxicidade pré-sináptica, miotoxicidade, 

dificultam a coagulação e a agregação de plaquetas, têm efeitos  convulsivos, inflamatórios, 

hipotensivos, hemolíticos, hemorrágicos e induzem edemas (Campos et al., 2009; Fortes-

Dias et al., 1999; Fuly et al., 2007; Huang et al., 1997). Presentes naturalmente, sob 

condições anormais, PLA2 e seus produtos de hidrólise estão envolvidos com processos de 

inflamação nervosa, estresse oxidativo e danos neuronais, podendo ainda estar relacionados 

a doenças como Alzheimer e Parkinson, quando presentes em excesso (da Silva Cunha et al., 

2011). 

L-aminoácido oxidases (EC1.4.3.2), conhecidas por LAAO, também são importantes 

componentes de peçonhas de serpentes de diversas espécies. São flavoenzimas que 

catalisam uma reação estereoespecífica de deaminação oxidativa de L-aminoácidos, 

liberando o α-cetoácido correspondente, amônia e peróxido de hidrogênio. São 

glicoproteínas normalmente encontradas na forma dimérica, associadas a um cofator que 

pode ser FAD ou FMN. Como dímeros possuem peso molecular que varia de 110 a 150 kDa, 
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sendo que cada monômero possui cerca de 50 a 70 kDa (Du and Clemetson, 2002). Acredita-

se que essas enzimas estejam envolvidas em processos de apoptose de vários tipos 

celulares, como células do endotélio vascular (Alves et al., 2008; Suhr and Kim, 1996). Além 

disso, interferem em processos de agregação plaquetária, e possuem efeito anticoagulante 

(Sakurai et al., 2003). Alguns pesquisadores demonstraram seu efeito citotóxico sobre 

células tumorais (Ahn et al., 1997). Também já foram demonstrados efeitos microbicidas, 

antimicóticos e leishmanicidas (Ciscotto et al., 2009; Costa Torres et al.). 

 

1.2. Soroterapia 

 

Um dos primeiros experimentos envolvendo imunização de animais foi conduzido por 

Henry Sewall em 1887, nos Estados Unidos. O pesquisador imunizou pombos através de 

injeções sucessivas de uma mistura de glicerina e peçonha da serpente Sistrurus catenatus. 

Os pombos imunizados tornaram-se capazes de resistir a mais de seis vezes a dose letal 

média da peçonha (Espino-Solis et al., 2009). 

Albert Calmette também realizou experimentos de extrema importância na área. Após 

um grande número de acidentes envolvendo serpentes da espécie Naja tripudians em uma 

vila chinesa, em 1891, alguns exemplares da espécie foram enviados para uma filial recém 

criada do Instituto Pasteur, em Saigon, onde ele trabalhava (Hawgood, 1999). Inspirado pela 

descoberta de uma antitoxina contra a difteria por Emil Behring (von Behring and Kitasato, 

1890), ele começou, então, seus estudos sobre o tema. Em 1894, na França, Calmette 

conseguiu produzir antissoros capazes de neutralizar a toxicidade das peçonhas em ensaios 

in vitro e in vivo após sucessivas injeções de doses de peçonha em coelhos (Hawgood, 1999). 

No mesmo ano, Phisalix e Bertrand, também na França, mostraram que o soro de animais 

vacinados com peçonha pré-aquecida de Vipera berus era capaz de promover resistência 

contra aquela peçonha (Hawgood, 1992). Calmette também estudou as peçonhas das 

serpentes Hoplocephalus curtus e Pseudechis porphyriacus e verificou que um animal 

imunizado contra a peçonha de uma serpente também estava protegido contra a peçonha 

da outra, indicando que não havia especificidade no antiveneno (Hawgood, 1999). 

Na década de 1890, no Brasil, Vital Brazil começou a estudar diferenças nas ações 

fisiológicas das peçonhas de Bothrops jararaca e Crotalus durissus terrificus. Nessa época, 

começou a testar remédios para o tratamento de envenenamentos por essas serpentes, 
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inclusive extratos de plantas popularmente utilizados, porém, não obteve sucesso. Inspirado 

pelo trabalho de Albert Calmette sobre a neutralização da peçonha de Naja utilizando 

técnicas de soroterapia, ele iniciou estudos na área visando à produção de antivenenos 

(Hawgood, 1992). Demonstrou, inclusive, que o antiveneno produzido por Calmette contra a 

peçonha de Naja não oferecia resistência contra as peçonhas de cascavel e jararaca e, 

testando dois antissoros produzidos em seu laboratório contra as peçonhas de Bothrops e 

Crotalus, demonstrou a ação específica dos antivenenos e a importância de soros 

polivalentes (Hawgood, 1992, 1999). Em 1901, no recém fundado Instituto Butantan, 

anunciou a produção de um soro polivalente constituído de uma mistura dos soros 

anticrotálico e antibotrópico. Em 1910, foi produzido soro antielapídico, também no 

Butantan. Mais tarde, Brazil confirmou que as antitoxinas estavam presentes na fração de 

globulinas do soro e introduziu processos de purificação e concentração dos antivenenos 

(Hawgood, 1992). No país, o Instituto Butantan é responsável pela produção de diversos 

soros, inclusive o antilaquético. A Fundação Ezequiel Dias (Funed) e o Instituto Vital Brazil 

também produzem soros antiofídicos (Espino-Solis et al., 2009; Instituto Vital Brazil, 2010). 

A indicação ou não do tratamento com antiveneno deve levar em conta o tempo entre a 

picada e a entrada no hospital, o local da picada, os sintomas sistêmicos primários e a 

acessibilidade a unidades de tratamento hospitalares (Chippaux and Goyffon, 1998). 

Atualmente, os antivenenos ainda são preparados mediante hiperimunização de animais, 

geralmente cavalos, burros e ovelhas, e posterior purificação das imunoglobulinas. Além de 

imunoglobulinas intactas, diferentes formatos também podem ser utilizados, como, Fab 

monovalentes e F(ab´)2 divalentes (Figura 3), nos quais foram observadas reduzidas reações 

adversas associadas à administração do antissoro (Espino-Solis et al., 2009; Gutierrez et al., 

2009). Como muitas das toxinas possuem massa molecular menor do que os anticorpos 

neutralizantes e, consequentemente, distribuem-se mais rápido pelos tecidos, a 

administração intravenosa é usualmente recomendada (Riviere et al., 1997). A 

administração intramuscular é menos eficiente, porém, também costuma eliminar os efeitos 

tóxicos. A injeção subcutânea no local da picada deve ser evitada. Além de causar dor, não é 

eficiente e pode gerar complicações locais (Chippaux and Goyffon, 1998). 
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Apesar da comprovada eficácia da imunoterapia na redução da mortalidade e da 

morbidade, o tratamento pode ser responsável por reações de hipersensibilidade. A 

incidência dessas reações depende principalmente da quantidade de anticorpos heterólogos 

injetados e da pureza do antiveneno (Riviere et al., 1997). Podem ocorrer devido à 

administração de proteínas estranhas ao organismo, caracterizando reações de 

hipersensibilidade do tipo I não específicas para o antiveneno. A intensidade da reação, 

nesse caso, é proporcional à quantidade de proteínas injetadas. Também podem ocorrer 

reações de hipersensibilidade dos tipos III ou IV. Aquelas são caracterizadas por serem 

imediatas enquanto estas são do tipo tardia, como por exemplo, a doença do soro. Situações 

mais graves podem resultar em choque anafilático (Chippaux and Goyffon, 1998). Outros 

animais já foram utilizados para a produção de antivenenos visando diminuir as reações 

adversas, porém, os resultados não foram animadores (Riviere et al., 1997). Além disso, 

apenas uma parte dos anticorpos presentes no antiveneno, cerca de 20%, é específica para 

componentes da peçonha (Riviere et al., 1997) e, ainda, boa parte destes pode ser específica 

para componentes não tóxicos. 

Visando diminuir a imunogenicidade de anticorpos monoclonais heterólogos, foram 

desenvolvidas técnicas para a construção de anticorpos híbridos. Anticorpos quiméricos são 

construídos a partir da substituição dos genes correspondentes às regiões variáveis das 

Figura 3. Representação de imunoglobulina intacta e fragmentos de anticorpos 

(Espino-Solis et al., 2009). 
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cadeias leve e pesada do anticorpo humano por genes de roedores codificadores das regiões 

variáveis específicos para um antígeno alvo. A porção constante é mantida humana 

enquanto a sequência variável não, resultando em anticorpos monoclonais quiméricos que 

mantêm 60-70% de genes humanos. (Roque et al., 2004). Estima-se que a região constante 

contribua com 90% da imunogenicidade de anticorpos quiméricos enquanto a porção 

variável, com 10%. No entanto, esses anticorpos ainda podem apresentar certa 

imunogenicidade (Maynard and Georgiou, 2000). O desenvolvimento e o aperfeiçoamento 

de outras técnicas ainda são importantes áreas de estudo para se tentar contornar alguns 

pontos negativos da soroterapia convencional. 

 

1.3. Phage Display 

 

Bacteriófagos são vírus capazes de infectar bactérias e promover a multiplicação dos 

vírions (partículas virais completas) utilizando o aparato celular bacteriano. Na maioria das 

vezes, a liberação dos vírions resulta em lise celular, porém, em alguns casos, as partículas 

virais são liberadas continuamente sem que haja lise, como é o caso do fago filamentoso 

M13, formado por uma fita simples de DNA recoberta por um capsídeo protéico (Azzazy and 

Highsmith, 2002; Carter and Saunders, 2007).  

Fagos filamentosos possuem um gene (gene III) que codifica uma proteína do capsídeo, 

pIII. A porção aminoterminal dessa proteína está envolvida na ligação do vírus ao F pilus 

bacteriano, durante a infecção, e a porção carboxiterminal está ligada ao capsídeo e 

participa da morfogênese. Uma sequência heteróloga de DNA pode ser inserida entre os 

dois domínios sem que haja perda de função da proteína pIII e a sequência codificada é 

apresentada de forma acessível na partícula infecciosa (Smith, 1985). Após ancoramento da 

proteína pIII no F pilus de uma bactéria Escherichia coli, a fita simples de DNA circular do 

vírus penetra na bactéria, onde é convertida em fita dupla (forma replicativa), utilizando a 

maquinaria de replicação do hospedeiro. A forma replicativa serve de molde para a síntese 

de novas sequências de DNA fita simples e para a expressão de proteínas virais. A montagem 

de novos fagos é feita através do empacotamento da fita simples de DNA pelas proteínas do 

capsídeo e posterior liberação dos vírions no meio (Azzazy and Highsmith, 2002). A 

sequência de DNA heteróloga também pode ser inserida no gene que codifica outra proteína 
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do capsídeo viral, a proteína pVIII (Sidhu, 2001). Um fator limitante à inserção do DNA 

heterólogo é o seu tamanho. Geralmente, peptídeos pequenos com menos de 10 resíduos 

de aminoácidos são expostos na partícula viral de forma eficiente. Esse problema pode ser 

superado através da utilização de fagomídeos (Sidhu, 2000). 

Fagomídeos são construídos para conter tanto a origem de replicação do fago M13 

quanto da bactéria E. coli  no gene III, múltiplos sítios de clonagem, genes de resistência a 

antibióticos e um sinal de empacotamento (Azzazy and Highsmith, 2002; Paschke, 2006; 

Russel and Model, 1989). Entretanto, alguns genes que codificam proteínas estruturais e não 

estruturais necessárias para a montagem do vírion não estão presentes no seu genoma. 

Então, após infecção, eles podem ser mantidos como plasmídeos ou podem ser montados 

como fagos M13 recombinantes, com a ajuda de um fago auxiliar, como VCS-M13 ou 

M13KO7. O fago auxiliar apresenta um defeito na origem de replicação, porém, supre as 

demais proteínas não expressas pelo fagomídeo, necessárias para a montagem de uma 

partícula viral completa. O fago resultante pode incorporar tanto a proteína pIII selvagem, 

proveniente do fago auxiliar quanto a proteína pIII híbrida, proveniente do fagomídeo 

(Azzazy and Highsmith, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na técnica de Phage Display, a sequência de DNA heteróloga é incorporada em um gene 

que codifica uma das proteínas do capsídeo viral, pIII ou pVIII. Dessa forma, o peptídeo de 

interesse é fusionado à proteína do capsídeo para formar uma proteína híbrida. Essa 

proteína híbrida é incorporada aos vírions assim que eles são liberados do hospedeiro e o 

peptídeo de interesse é apresentado na superfície externa do vírus (Paschke, 2006). A 

técnica pode ser eficientemente utilizada para a produção de peptídeos e proteínas (Liu et 

Figura 4. Representação de um fago filamentoso (Carter and Saunders, 2007). 
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al., 2009), para a seleção de enzimas com afinidade para substratos específicos (Iwamoto et 

al., 2009), para o estudo de sítios de ligação de anticorpos (Winter et al., 1994), para a 

seleção de fragmentos de anticorpos contra alvos específicos, como componentes tóxicos de 

peçonhas animais (Kulkeaw et al., 2009; Mousli et al., 1999; Tamarozzi et al., 2006), entre 

outras aplicações. 

Uma biblioteca de fagos é uma mistura de clones, sendo que cada um contém uma 

sequência diferente de DNA de interesse em seu genoma e, portanto, expressa um peptídeo 

diferente em sua superfície. A técnica de Phage Display de anticorpos permite a seleção de 

fagos-anticorpos específicos, os quais são capazes de se ligar a um antígeno de interesse 

com alta afinidade a partir de uma biblioteca com um repertório de fagos-anticorpos muito 

maior, que não são capazes de se ligar ou se ligam com menor afinidade. O antígeno alvo 

pode ser uma proteína, purificada ou não, imobilizada em um suporte sólido ou expressa na 

superfície de células (Smith et al., 2005). Em se tratando de suportes sólidos, é comum a 

utilização de colunas de afinidade e superfícies plásticas como imunotubos ou placas de 

ELISA. Após incubação com a biblioteca, os fagos-anticorpos que não se ligaram ou se 

ligaram fracamente podem ser lavados e aqueles que apresentaram maior afinidade e, 

consequentemente, permaneceram ligados, podem ser eluídos com soluções ácidas ou 

básicas. Visando à obtenção de um maior número de fagos-anticorpos específicos para o 

antígeno e um menor número de fagos-anticorpos inespecíficos, pode ser conduzido mais de 

um ciclo de seleção, geralmente 2 a 4 (Azzazy and Highsmith, 2002; Zani and Moreau, 2010). 

Além disso, mutações pontuais na sequência gênica de cada clone podem aumentar ou 

diminuir a afinidade do fago-anticorpo pelo antígeno alvo.  

A produção de fragmentos de anticorpos solúveis scFvs pode ser feita mediante 

infecção de outra linhagem de E. coli a partir dos fagos-anticorpos selecionados contra o 

antígeno alvo. É comum a utilização da linhagem não supressora HB2151 (Kulkeaw et al., 

2009; Li and Aitken, 2004; Mousli et al., 1999). Nesse hospedeiro, um códon de terminação 

localizado entre as sequências gênicas que codificam o scFv e a proteína viral pIII é lido e 

finaliza a transcrição, diferentemente do que ocorre na linhagem supressora TG1, em que o 

códon não é reconhecido e a bactéria expressa o scFv fusionado à proteína pIII (Li and 

Aitken, 2004). 

Fragmentos de anticorpos podem ser produzidos para apresentar tamanhos e formatos 

diferentes, como Fab, scFv, entre outros, conforme pode ser observado na Figura 3. A 
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molécula de Fab é formada pelas cadeias variável pesada e constante pesada unidas às 

cadeias variável leve e constante leve (VH-CH e VL-CL). A molécula de scFv é formada pelas 

cadeias variáveis leve e pesada (VL e VH) unidas artificialmente por um peptídeo, chamado 

linker, que permite a associação das cadeias para formar o sítio de ligação ao antígeno 

(Azzazy and Highsmith, 2002). Um importante fator para a manutenção da estabilidade dos 

anticorpos, intactos ou fragmentos, é a presença de ligações dissulfeto (Paschke, 2006). O 

periplasma é, então, um ambiente interessante para o direcionamento dessas proteínas 

visto que é um ambiente oxidante e que contém enzimas capazes de catalisar a formação e 

o rearranjo de ligações dissulfeto (Baneyx, 1999). Considerando-se que o periplasma 

contenha somente uma pequena parte do total de proteínas celulares, a purificação de 

proteínas desse ambiente é mais fácil quando comparada com a purificação a partir de 

outros ambientes (Pluckthun, 1991). Adicionalmente, os fragmentos de anticorpos scFvs 

podem ser engenheirados para apresentar uma marcação, por exemplo uma cauda de poli-

histidina que apresenta forte interação por matrizes de íons metálicos imobilizados, o que 

permite a purificação por técnicas eficientes como cromatografia de afinidade (Roque et al., 

2004). 

Técnicas de produção de anticorpos monoclonais permitiram o desenvolvimento de 

diversas imunoglobulinas, incluindo algumas para uso em humanos. Em 1986, a FDA (Food 

and Drug Administration, EUA) aprovou a utilização de um anticorpo murino, Orthoclone 

OKT3 (Johnson & Johnson, EUA) para o tratamento contra a rejeição de órgãos 

transplantados em humanos. No entanto, apesar dos efeitos benéficos, esse medicamento 

também é capaz de gerar efeitos indesejáveis como febre e reações alérgicas. Desde então, 

a FDA aprovou diversos outros anticorpos para uso terapêutico em humanos e muitos 

outros entraram em fase de testes clínicos. Em 2002 a FDA aprovou o uso do medicamento 

Humira (Abbot Laboratories, EUA) para o tratamento de doenças auto-imunes (Espino-Solis 

et al., 2009). Trata-se de um anticorpo monoclonal da imunoglobulina recombinante 

humana IgG1 com especificidade para o fator de necrose tumoral humano (TNF), produzido 

pela tecnologia de Phage Display (Abbott Laboratories, 2004). 

A utilização de anticorpos em técnicas de soroterapia foi primeiramente reportada em 

1894 e, atualmente, ainda é o tratamento preferencial utilizado nos acidentes envolvendo 

animais peçonhentos. No entanto, a produção desses anticorpos em animais imunizados 

apresenta certas dificuldades. Além do dano animal, a produção é um procedimento caro, 
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demorado, de difícil reprodutibilidade, o tempo de meia vida no organismo é curto e há risco 

de serem imunogênicos (Ciscotto et al., 2009; Maynard and Georgiou, 2000). A técnica de 

Phage Display permite mimetizar a estratégia usada pelo sistema imune humoral para 

produzir anticorpos, completos ou fragmentos, totalmente humanos e, ainda, evita a 

imunização de animais e a construção de hibridomas (Roque et al., 2004). Além disso, o 

tamanho reduzido de fragmentos de anticorpos scFvs permite rápida difusão e rápida 

liberação de imunocomplexos (Maynard and Georgiou, 2000). Dessa forma, a técnica de 

Phage Display é promissora para a superação de alguns dos problemas associados às 

técnicas de soroterapia convencionais.  
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2. Justificativa 

 

O número de acidentes ofídicos no mundo é estimado em 5,4 milhões, dos quais mais 

de 120 mil resultam em morte, anualmente. No Brasil, foram registrados 26156 e 27655 

acidentes em 2008 e 2009, respectivamente, e 119 e 125 óbitos. No país, o gênero Lachesis 

é responsável pela segunda maior taxa de letalidade entre os acidentes ofídicos e o 

tratamento preferencial para esse tipo de acidente é a administração intravenosa do 

antiveneno. Ainda hoje, os antivenenos são preparados através da hiperimunização de 

animais e purificação das imunoglobulinas, assim como era feito no início do século XX. No 

entanto, essa técnica apresenta algumas desvantagens: a quantidade de proteínas injetadas 

é alta; apenas uma parte dos anticorpos é específica para componentes da peçonha; a 

produção de anticorpos em animais é cara, de difícil reprodutibilidade e o tempo de meia 

vida no organismo é curto. Além disso, o tratamento pode ser responsável por reações de 

hipersensibilidade, podendo levar a quadros clínicos graves. 

A técnica de Phage Display permite a seleção de fagos-anticorpos específicos, os quais 

são capazes de se ligar a um antígeno de interesse com alta afinidade. É possível mimetizar a 

estratégia usada pelo sistema imune humoral para produzir anticorpos, completos ou 

fragmentos, totalmente humanos e, ainda, evitar a imunização de animais e a construção de 

hibridomas. Dessa forma, a técnica de Phage Display é promissora para a superação de 

alguns dos problemas associados às técnicas de soroterapia convencionais. 
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3. Objetivos 
 

Este projeto teve como principais objetivos a avaliação da atividade de enzimas 

responsáveis por parte da toxicidade da peçonha de serpentes da espécie Lachesis muta 

rhombeata e a produção de fragmentos de anticorpos humanos do tipo scFv capazes de 

reconhecer componentes da peçonha. 

 

Os objetivos específicos foram: 

- Padronizar ensaios para avaliar as atividades de fosfolipase A2, protease e L-

aminoácido oxidase da peçonha; 

- Otimizar a metodologia para determinação da atividade de protease; 

- Selecionar fagos-anticorpos monoclonais capazes de reconhecer a peçonha bruta de 

serpentes do gênero Lachesis; 

- Produzir e purificar fragmentos de anticorpos humanos a partir dos clones 

selecionados; 

- Avaliar, in vitro, a capacidade de inibição da proteólise, da hemólise e da atividade de 

L-aminoácido oxidase da peçonha pelos fragmentos de anticorpos purificados. 
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4. Materiais e Métodos 

 

4.1. Animais e peçonha 

 

A peçonha bruta de Lachesis muta rhombeata foi cedida pela equipe do Serpentário da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo (FMRP-USP), Ribeirão 

Preto – SP, Brasil. A peçonha foi retirada do acervo do serpentário na forma liofilizada, 

ressuspendida em água deionizada, aliquotada e estocada a -20°C. As hemácias foram 

coletadas de camundongos swiss fêmeas com o peso entre 15 e 25 g cedidos pelo Biotério 

Central da FMRP. O protocolo n.⁰ 130/2010 de experimentação animal do referente trabalho 

foi aprovado pela Comissão de Ética em Experimentação Animal (documento em anexo). 

 

4.2. Quantificação de proteínas 

 

As proteínas foram quantificadas segundo protocolo descrito por Lowry, modificado 

por Hartree (1972) e adaptado para um leitor de placas (Molecular Devices, Sunnyvale, EUA). 

Utilizou-se albumina sérica bovina (BSA) (Sigma®, St. Louis, EUA) como padrão. 

 

4.3. Eletroforese em gel de poliacrilamida 

 

As proteínas da peçonha e os fragmentos de anticorpos scFvs foram analisados por 

SDS-PAGE em gel de poliacrilamida 12% (acrilamida:bisacrilamida 30:0,8%, Sigma®,St Louis, 

EUA), conforme descrito por Laemmli (1970). Amostras de 1,5 e 3,0 µg de peçonha bruta 

foram preparadas na presença e ausência de agentes redutores (β-mercaptoetanol) em 

tampão de amostra contendo SDS. Os fragmentos de anticorpo foram preparados em 

tampão de amostra na ausência de agentes redutores. As amostras foram submetidas a uma 

diferença de potencial de 90 V e, após a corrida, os géis foram corados com prata, conforme 

protocolo descrito por Sambrook et al. (2001). A massa molecular das proteínas foi estimada 

por comparação com um padrão de peso molecular (PageRuler Unstained Protein Ladder, 

Fermentas International Inc, Canada). 

 

 



Materiais e Métodos 
 

37 
 

4.4. Conjugação de IgG à peroxidase 

 

Os anticorpos do tipo IgG foram produzidos no laboratório por Soares (2005). 

Resumidamente, os anticorpos foram coletados de um coelho previamente imunizado com 

VCS-M13, concentrados com ácido caprílico e purificados parcialmente em uma coluna de 

proteína A. 

A conjugação foi feita conforme protocolo descrito no Handbook of Experimental 

Immunology (Weir, 1996). Três miligramas de peroxidase (No. P-8375 tipo VI, Sigma®, Saint 

Louis, EUA) foram diluídos em 400 µL de tampão carbonato-bicarbonato de sódio (Merck, 

Darmstadt, Alemanha) 300 mM pH 8,0 e a solução foi incubada por 10 minutos sob agitação 

suave. Foram adicionados 46,5 µL de fluordinitrobenzeno 1%, diluído em etanol (Dinâmica 

Química Contemporânea, São Paulo, Brasil), e a solução foi incubada por 1 hora à 

temperatura ambiente e agitação suave. A coloração marrom ficou mais clara. Foram 

adicionados 600 µL de periodato de sódio (Synth®, São Paulo, Brasil) 60 mM e a solução foi 

mantida por mais 30 minutos à temperatura ambiente e agitação suave. Foi possível 

perceber que a solução ficou esverdeada. Foram adicionados 75 µL de propilenoglicol 

(Synth®, São Paulo, Brasil) 10% diluído em água e a amostra foi incubada por 1 hora à 

temperatura ambiente e repouso. A amostra foi passada em uma coluna de exclusão 

molecular G-25 (GE Healthcare, Reino Unido) para remover os sais e o tampão foi 

substituído por carbonato-bicarbonato 10 mM pH 9,5. O tampão da amostra de IgG também 

foi substituído por aquele descrito acima em um sistema de concentração em Falcon com 

membrana de 10 kDa (Millipore, Billerica, EUA). Aproximadamente 4 mg (500 µL) de IgG 

foram misturados com as frações de peroxidase obtidas da gel filtração e a mistura foi 

incubada por 3 horas à temperatura ambiente, com agitação manual a cada 15 minutos. 

Foram adicionados 2,0 mg de boridreto de sódio (Vetec Química Fina, Rio de Janeiro, Brasil) 

e a solução foi incubada por 16 horas a 4°C, sem agitação. A amostra de peroxidase, agora 

conjugada ao anticorpo, foi novamente passada na coluna de exclusão molecular e o tampão 

foi substituído por carbonato-bicarbonato 150 mM pH 8,0. As frações com atividade de 

peroxidase foram misturadas com glicerol (J.T.Baker, Phillipsburg, EUA) para concentração 

final de 30% (v/v), foram aliquotadas e armazenadas a -20°C. É importante salientar que 

todas as etapas da conjugação foram feitas protegidas da luz. 
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4.5. Ensaio de atividade fosfolipásica 

 

A atividade de PLA2 foi avaliada através de reações de hemólise indireta de hemácias 

na presença de cloreto de cálcio. Foi usada gema de ovo como substrato para o 

desenvolvimento de um ensaio turbidimétrico (ensaio cinético) e um colorimétrico (ensaio 

de ponto final). Ambos são baseados na capacidade de as PLA2s hidrolisarem fosfatidilcolina, 

presente na gema de ovo, liberando ácidos graxos e lisofosfatidilcolina, a qual se acumula na 

membrana de eritrócitos e promove o seu rompimento (Bierbaum et al., 1979). As análises 

estatísticas foram feitas com auxílio do software GraphPad Prism, versão 5.00. Os resultados 

estão apresentados como médias, as quais foram avaliadas por ANOVA (análise de variância) 

e pós teste de Bonferroni ou Tukey. 

 

4.5.1. Ensaio cinético de hemólise indireta 

 

O ensaio cinético foi conduzido em uma placa de ELISA (Costar®, Corning Incorporated, 

NY, EUA, fundo plano, 96 poços) incubada a 37°C sem agitação. As leituras foram feitas em 

intervalos de 5 ou 10 minutos em comprimento de onda de 700 nm, o qual está fora da faixa 

de absorção da hemoglobina e cuja absorvância é diretamente proporcional à concentração 

de células (Polhill et al., 1978). Foi preparada uma solução de hemólise na seguinte 

proporção: 3 mL de tampão Tris-HCl (Sigma®, St. Louis, EUA) 10 mM pH 7,4, NaCl (Sigma®, 

St. Louis, EUA) 140 mM e CaCl2 (Mallinckrodt Baker, Avantor, Phillipsburg, EUA) 2,5 mM 

acrescido de 1,5 µL de concentrado de hemácias lavadas com PBS e 25 µL de gema de ovo 

diluída 1:4 (v/v) em solução salina. Diferentes quantidades de peçonha foram adicionadas a 

175 µL da solução de hemólise para um volume final de 200 µL e concentrações finais de 

3,12; 6,25; 12,5 e 25 µg/mL. Foram definidas as doses mínimas capazes de gerar hemólise 

aparente. Como controle negativo, utilizou-se solução salina em vez de peçonha e, como 

branco, foi preparada uma solução de hemólise com excesso de peçonha (50 µg/mL). O 

branco foi incubado por 1 hora a 37°C e, então, utilizado para zerar o aparelho.  
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4.5.2. Ensaio de hemólise indireta de ponto final 

 

O ensaio de ponto final foi preparado em microtubos do tipo eppendorf (2,0 mL, 

Axygen, California, EUA), incubados por 1 hora a 37°C, sem agitação. Eritrócitos que 

permaneceram intactos foram removidos por centrifugação (Microfuge ETM, Beckman®, Palo 

Alto, EUA) durante 10 minutos a 11600 xg e a hemoglobina em solução, proveniente dos 

eritrócitos que sofreram lise, foi avaliada no sobrenadante através de leitura em 

espectrofotômetro (Bioespectro®, Espectrofotômetro SP22) ajustado para 412 nm. Foi 

preparada uma solução de hemólise na seguinte proporção: 10 mL de tampão Tris-HCl 10 

mM pH 7,4, NaCl 140 mM e CaCl2 2,5 mM acrescido de 3,0 µL de concentrado de hemácias 

lavadas e 50 µL de gema de ovo diluída 1:4 (v/v) em solução salina. Diferentes quantidades 

de peçonha foram adicionadas a 900 µL de solução de hemólise para um volume final de 

1000 µL e concentrações finais de 0,5; 1,0; 2,0 e 5,0 µg/mL. Como controle negativo 

(também usado como branco), utilizou-se solução salina em vez de peçonha. 

 

4.5.3. Zimograma para atividade de PLA2 

 

Para confirmar a presença de fosfolipases e estimar suas massas moleculares, foi feito 

um zimograma conforme descrito por Rossignol et al. (2008), modificado. A peçonha foi 

preparada em tampão de amostra contendo SDS (amostras de 1,25 e 2,5 µg/poço), na 

ausência de agentes redutores, e submetida a uma corrida eletroforética a 60 V e 4°C em um 

gel de poliacrilamida 12%. Após a corrida, o gel foi lavado 3 vezes em agitador do tipo 

gangorra (Difusion-Destaining-Apparatus, Desaga, Wiesloch, Alemanha): primeiro, em 

tampão Tris-HCl 500 mM pH 7,4 contendo Triton X-100 (Inlab, São Paulo, Brasil) 1,0%  (v/v) 

por 1 hora; depois, em tampão Tris-HCl 100 mM pH 7,4 contendo Triton X-100 1,0%  (v/v) 

por 1 hora e, por último, em tampão Tris-HCl 50 mM pH 7,4 contendo NaCl 140 mM e CaCl2 

2,5 mM por 30 minutos. O gel foi cortado de forma a separar a canaleta correspondente ao 

marcador de peso molecular das amostras de peçonha. A porção contendo o marcador foi 

corada por prata, conforme descrito por Sambrook et al. (2001), e a porção contendo 

peçonha foi colocada sobre um gel de agarose (Sigma®, St. Louis, EUA) 1% preparado em 

tampão Tris-HCl 50 mM pH 7,4 contendo NaCl 140 mM, CaCl2 2,5 mM e gema de ovo 2,5% 
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(v/v). O gel foi incubado por 2 horas a 37°C, tempo suficiente para o aparecimento de 

bandas claras indicando a presença de fosfolipases. 

 

4.6. Ensaio de atividade proteolítica 

 

A medida de atividade de protease foi baseada na quantificação de peptídeos 

presentes no meio de reação após a hidrólise do substrato.  Para os experimentos a seguir, 

as reações foram conduzidas em microtubo de 2,0 mL contendo 500 µL de tampão Tris-HCl 

50 mM pH 7,4 acrescido de NaCl 100 mM, CaCl2 2,0 mM e substrato 5 mg/mL, a não ser que 

seja citada outra informação. Após incubação por 3 horas em repouso a 37°C, a reação foi 

interrompida com a adição de 500 µL de ácido tricloroacético (TCA) (Synth®, São Paulo, 

Brasil) 10% (p/v) e o meio de reação foi incubado por 10 minutos a 4°C. Proteínas que não 

sofreram ou sofreram pouca hidrólise foram removidas por centrifugação a 11600 xg por 5 

minutos e o conteúdo de peptídeos em solução no sobrenadante limpo foi avaliado em 

espectrofotômetro ajustado para 280 nm (Beckman, D.U. 640, Palo Alto, EUA). 

 

4.6.1. Ensaio de proteólise variando-se a concentração de peçonha 

 

 Três diferentes concentrações finais de peçonha (25,0; 62,5 e 125 µg/mL) foram 

avaliadas em meio de reação contendo BSA como substrato. O controle negativo foi 

preparado com tampão em vez de peçonha e também foi utilizado como branco. Também 

foi feito um controle com a peçonha (62,5 µg/mL) desnaturada antes da adição do substrato 

para verificar se a quantidade de peçonha adicionada seria responsável por alterações 

significativas na leitura. Para isso, adicionou-se TCA 10% (p/v) antes do substrato.  

 

4.6.2. Ensaio de proteólise variando-se o modo de preparo do substrato 

 

Visando a otimizar o protocolo para medida de atividade proteolítica, foi feito um 

teste com o substrato preparado de formas diferentes. Preparou-se uma solução estoque de 

BSA 10 mg/mL apenas dissolvendo o substrato em água deionizada. O substrato também foi 

preparado e desnaturado mediante elevação do pH até aproximadamente 12 com adição de 

NaOH (Vetec Química Fina, Rio de Janeiro, Brasil) e, após cerca de 10 minutos, o pH foi 
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reajustado para aproximadamente 7 com adição de HCl (Merck, Darmstadt, Alemanha). As 

soluções não foram tamponadas e, para ambos os casos, a concentração no meio de reação 

foi de 5 mg/mL. Optou-se por utilizar peçonha na concentração de 50 µg/mL. Para cada 

substrato foi feito um controle negativo com tampão em vez de peçonha e foi utilizado água 

como branco.  

 

4.6.3. Ensaio de proteólise variando-se a temperatura 

 

Foram feitos ensaios de proteólise com incubação do meio de reação a 30, 37 e 40°C 

para verificar se essas temperaturas acarretariam em valores de absorvância 

significativamente diferentes daqueles encontrados em temperatura fisiológica (37°C). 

Optou-se por usar BSA previamente desnaturado como substrato e peçonha na 

concentração de 50 µg/mL. O controle negativo foi preparado com tampão em vez de 

peçonha e, como branco, utilizou-se água.  

 

4.6.4. Ensaio de proteólise variando-se o substrato 

 

Como a quantidade de peçonha utilizada em cada ensaio ainda era elevada, optou-se 

por testar outros substratos. Uma solução estoque de caseína (Synth®, São Paulo, Brasil) 10 

mg/mL foi preparada em água. O pH foi primeiramente ajustado para próximo de 12 e, 

posteriormente, para próximo de 7 (olhar item 4.6.2). O substrato foi adicionado ao meio de 

reação para uma concentração final de 5 mg/mL. Além da caseína, foi preparada uma 

solução de bactogelatina (Difco, Franklin Lakes, EUA) 5 mg/mL (concentração no meio de 

reação, 2,5 mg/mL). Ambos os substratos foram comparados com BSA desnaturado 5 

mg/mL. Nesse experimento, optou-se por utilizar peçonha na concentração de 20 µg/mL. 

Foram preparados controles negativos com tampão em vez de peçonha para cada substrato 

e, como branco, utilizou-se água.   

 

4.6.5. Ensaio de proteólise variando-se a concentração de peçonha 

 

Escolhida a caseína desnaturada como substrato, foi necessário padronizar novamente 

as concentrações de peçonha capazes de promover atividade de protease evidente. Quatro 
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concentrações diferentes de peçonha (5,0; 10; 20 e 30 µg/mL) foram incubadas em meio de 

reação contendo caseína desnaturada 5 mg/mL como substrato O controle negativo foi 

preparado com tampão em vez de peçonha e, como branco, utilizou-se água.  

 

4.6.6. Ensaio de inibição da proteólise com PMSF e EDTA 

 

Para verificar o(s) tipo(s) de protease(s) presente(s) na peçonha, foi feito um ensaio na 

presença dos inibidores PMSF (Sigma®, St. Louis, EUA) (inibidor de serinoproteases) e EDTA 

(Reagen, Quimibrás Indústrias Químicas, Rio de Janeiro, Brasil) (inibidor de metaloproteases) 

nas concentrações de 1, 2 e 4 mM. Os inibidores foram avaliados de forma separada e em 

associação. Optou-se por utilizar peçonha na concentração de 15 µg/mL. Com o intuito de 

verificar se os inibidores poderiam gerar alterações consideráveis na absorvância, para cada 

concentração de inibidor foi preparado um controle negativo com a peçonha desnaturada 

com TCA 10% antes da adição do substrato. Também foi preparado um controle negativo 

com tampão em vez de peçonha e, como branco, utilizou-se água. O controle positivo foi 

preparado com peçonha incubada na ausência de inibidores. 

 

4.6.7. Zimograma para atividade de protease 

 

Para confirmar a presença de proteases e estimar seus pesos moleculares, foi feito um 

zimograma conforme descrito por Zelanis et al. (2007), modificado. A peçonha foi preparada 

em tampão de amostra contendo SDS (amostras de 10, 40 e 100 µg/poço), na ausência de 

agentes redutores, e submetida a uma corrida eletroforética a 60 V e 4°C em um gel de 

poliacrilamida 12% contendo caseína 0,07 % (p/v). Após a corrida, o gel foi lavado por 30 

minutos, em agitador do tipo gangorra, à temperatura ambiente, em tampão Tris-HCl 50 

mM pH 7,4 contendo Triton X-100 1,0%  (v/v). O tampão foi substituído e o gel lavado por 

mais 30 minutos. Removidos os traços de SDS, o gel foi incubado durante 16 horas a 37°C em 

tampão Tris-HCl 50 mM pH 7,4 contendo NaCl 150 mM e CaCl2 2,5 mM. Posteriormente, foi 

rapidamente lavado com água e corado com Coomassie Brilliant Blue R-250 (Sigma®, St. 

Louis, EUA), conforme protocolo sugerido por Sambrook et al. (2001). 

Também foi feito um ensaio de zimograma na presença dos inibidores PMSF e EDTA. O 

ensaio foi conduzido conforme descrito acima, porém, após a corrida, os géis foram tratados 
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desde o passo de lavagem com soluções contendo os inibidores (2,0 mM de cada). Estes 

foram avaliados separadamente e em conjunto.  

 

4.7. Ensaio de atividade de L-aminoácido oxidase 

 

A atividade de L-aminoácido oxidase da peçonha bruta foi avaliada por um método 

colorimétrico adaptado de Costa Torres et al. (2010). As reações foram conduzidas em 

duplicata em uma placa de ELISA de fundo plano. Diferentes concentrações de peçonha (3,3; 

5,0; 6,6 e 8,3 µg/mL) foram incubadas em 150 µl de tampão Tris-HCl 100 mM pH 7,4 

contendo L-leucina 2,0 mM (Synth®, São Paulo, Brasil), o-fenilenodiamina (SigmaFast OPD, 

Sigma®, St. Louis, EUA) diluído conforme indicação do fabricante  e HRP 0,8 U/mL. A placa foi 

incubada durante 1 hora a 37°C, protegida da luz, e a reação foi interrompida com 75 µl de 

H2SO4 2 M (Rioquímica, São Paulo, Brasil). A leitura foi feita em leitor de placas ajustado 

para 490 nm. Como controle negativo, utilizou-se tampão em vez de peçonha e, como 

controle positivo, H2O2 (Teclab, São Paulo, Brasil) diluído 1:30000  em tampão. Como 

branco, foi usado água.  

 

4.8. Produção de fagos-anticorpos 

 

4.8.1. Seleção de fagos-anticorpos 

 

Foi utilizada uma biblioteca genômica de bacteriófagos que codificam scFv de 

imunoglobulina humana. A biblioteca, denominada Griffin. 1, foi produzida pela Dra. 

Heather M. Griffin do MRC de Cambridge (Medical Research Council, Laboratory of Protein 

Engeneering, Cambridge, Reino Unido, dados não publicados) a partir da clonagem das 

regiões variáveis das cadeias leve (VL) e pesada (VH) de vetores da biblioteca Iox no 

fagomídeo pHEN2. Esse fagomídeo é capaz de produzir fragmentos de anticorpos humanos 

do tipo scFv em fusão com a proteína pIII do bacteriófago M13. Para a seleção de fagos-

anticorpos específicos para a peçonha de Lachesis, foi utilizado o método de bio-panning, 

conforme descrito por Kulkeaw (2009), modificado. Esse método é baseado na ligação do 

antígeno a uma fase sólida, seguido de seleção, lavagem e eluição dos fagos relevantes.   
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O primeiro turno de seleção foi conduzido em imunotubos de poliestireno (Nunc®, 

Kamstrup, Dinamarca, 5 mL), visto que a biblioteca estava aliquotada em frações de 1 mL. O 

imunotubo foi preenchido com 4 mL de MPBS 1% (leite em pó desnatado 1% (p/v) (Molico, 

Nestlé Brasil Ltda®, São Paulo) diluído em PBS pH 7,2) e incubado por 16 horas a 4°C, sem 

agitação. Após 3 lavagens com PBS pH 7,2, o imunotubo foi tratado com 1,0 mL de solução 

de glutaraldeído (15 µl de glutaraldeído (Vetec Química Fina, Rio de Janeiro, Brasil) diluído 

em 2 mL de PBS pH 8,0) e incubado por 15 minutos em agitador (Titer Plate Shaker, Lab-Line 

Instruments Inc, Melrose Park, EUA) e mais 15 minutos em repouso, à temperatura 

ambiente. O imunotubo foi lavado 3 vezes com PBS pH 7,2, sensibilizado com 1 mL de 

peçonha 200 µg/mL em PBS pH 7,2 e incubado conforme o passo anterior. O imunotubo foi 

novamente lavado 3 vezes com PBS e bloqueado por 2 horas a 37°C com 4 mL de MPBS 1%. 

Após outras 3 lavagens, a biblioteca de fagos (1 mL – 1012 fagos), diluída em 3 mL de MPBS 

1%, foi adicionada  e o imunotubo foi incubado por 30 minutos a 4°C e mais 90 minutos a 

37°C, com agitação suave a cada 15 minutos. Para a remoção de fagos inespecíficos, o 

imunotubo foi lavado 10 vezes com PBST (PBS pH 7,2 acrescido de Tween 20 (Across 

Orgânics, Thermo Fisher Scientific, EUA) 0,05% (v/v)) e 10 vezes com PBS. Os fagos que 

permaneceram ligados foram, então, eluídos. Foram adicionados 2 mL de trietilamina 

(Sigma®, St. Louis, EUA) 100 mM e, após 10 minutos de incubação vertical 20% (Glas-Col®, 

Terre Haute, EUA) à temperatura ambiente, o conteúdo foi transferido para outro tubo 

contendo 1 mL de Tris-HCl 1 M pH 8,0 para neutralizar o pH. Para garantir a recuperação do 

maior número de fagos, foi feita uma eluição semelhante com glicina-HCl 100 mM pH 2,2. 

Para evitar gasto excessivo de peçonha, os demais turnos foram conduzidos em placa de 

ELISA, sendo que o volume de peçonha foi reduzido para 100 µl. Os demais passos foram 

semelhantes, com redução proporcional nos volumes. Visando à obtenção de fagos mais 

específicos, o número de lavagens foi aumentado. No segundo turno, foram feitas 15 

lavagens com PBST e 15 com PBS. Para o terceiro e quarto turnos, foram feitas 20 lavagens. 

 

4.8.2. Amplificação de fagos-anticorpos 

 

Os fagos-anticorpos foram amplificados através da infecção de uma cultura de bactérias 

Escherichia coli TG1, linhagem supressora [k12, D9lac-pro), supE, thi, hsdD/F’traD36, 

proA+B+, Iaclq, lacZDMIS]. 
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Uma cultura de bactérias TG1 foi cultivada em 5 mL de meio LB a 37°C e 300 rpm 

(Shaker Lab Line, 4628) por 8 horas, até saturação. Uma alíquota de 500 µL foi usada para 

infectar 50 mL de meio LB e a nova cultura foi incubada até atingir a fase de crescimento 

exponencial (D.O.600 0,4-0,6). Os fagos eluídos obtidos no passo anterior (item 4.8.1) foram 

utilizados para infectar 10 mL dessa cultura. No primeiro turno, foram utilizados 1,5 mL de 

cada eluato (trietilamina e glicina) e, nos demais turnos, 200 µL de cada. As culturas foram 

incubadas por 45 minutos a 37°C, sem agitação, para permitir a infecção. Uma alíquota de 50 

µL foi retirada para o preparo de diluições seriadas (1:10 e 1:100), as quais foram semeadas 

em placas de Petri descartáveis pequenas (Corning Incorporated, NY, EUA) contendo LB agar 

(Invitrogen, EUA) suplementado com ampicilina (Ariston, São Paulo, Brasil) 100 µg/mL  e 

glicose (Sigma®, St Louis, EUA) 1% (p/v). Foi feita uma placa controle com bactérias não 

infectadas. As placas foram incubadas em estufa (Memmert, UE300, Büchenbach) a 37°C e o 

restante da cultura foi centrifugado por 30 minutos a 3300 xg (centrífuga IEC, OM2438, 

EUA). O precipitado foi ressuspendido em LB e semeado em placa quadrada de 500 cm2 

(Nunc bio-Assay dish, Gibco-BRL) contendo LB agar suplementado com ampicilina 100 µg/mL 

e glicose 1% (p/v). Esta foi incubada em estufa a 30°C. Após 14 horas, o título de bactérias 

infectadas foi estimado através da contagem de colônias isoladas nas placas pequenas. À 

placa quadrada foi adicionada uma solução de glicerol 30% (v/v) em LB e as colônias foram 

raspadas com auxílio de uma alça de Drigalski. A suspensão de células obtida foi aliquotada e 

armazenada em freezer a -80°C (SANYO Ultra-Low, MDF-U3086S, UK). 

 

4.8.3. Recuperação dos fagos-anticorpos 

 

Os fagos-anticorpos foram expandidos em bactérias TG1 após infecção com o fago 

auxiliar VCS-M13. 

Uma alíquota de 25 µL da suspensão de bactérias infectadas, obtida no passo de 

amplificação, foi cultivada em 50 mL de meio LB suplementado com ampicilina 100 µg/mL e 

glicose 1% (p/v) até atingir a fase de crescimento exponencial. Tomou-se cuidado para que a 

D.O.600 inicial não fosse maior que 0,1. A cultura foi, então, infectada com o fago auxiliar 

VCS-M13 (1x1012 fagos/mL) na proporção 1:20 (bactéria:fago auxiliar), levando-se em conta 

que uma unidade de D.O.600 de bactéria corresponde a cerca de 8x108 bactérias/mL. Após 

incubação por 45 minutos e 37°C, a cultura foi centrifugada a 3300 xg por 30 minutos, o 
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precipitado foi ressuspendido em 50 mL de meio LB suplementado com ampicilina 100 

µg/mL e canamicina (Sigma®, St Louis, EUA) 25 µg/mL e incubado por 14 horas a 30°C e 200 

rpm. A cultura foi centrifugada novamente, para remoção das células, e o sobrenadante 

separado. Os fagos em solução foram recuperados por precipitação com solução de 

PEG/NaCl (Polietilenoglicol 6000 (Across Orgânics, Thermo Fisher Scientific, EUA) 20% (p/v); 

NaCl 2,5 M) na proporção 1:5 (PEG/NaCl:sobrenadante) (v/v). A mistura foi incubada por 2 

horas em banho de gelo e centrifugada por 1 hora a 0°C e 3300 xg. O precipitado foi 

ressuspendido em 1,75 mL de PBS pH 7,2, centrifugado rapidamente em microcentrífuga 

para a remoção de restos celulares, aliquotado e armazenado a -20°C. 

 

4.8.4. ELISA de fagos-anticorpos policlonais 

 

Os fagos-anticorpos obtidos após cada turno de seleção foram avaliados quanto a sua 

especificidade contra a peçonha bruta por um ensaio imunoenzimático de ELISA (Enzime 

Linked Immuno Sorbent Assay). 

Poços de uma placa de ELISA de fundo plano foram sensibilizados com 50 µL de 

peçonha (2,5 µg/poço) diluída em tampão carbonato-bicarbonato de sódio (Merck, 

Darmstadt, Alemanha) 50 mM pH 9,6. A placa foi incubada por 16 horas a 4°C e bloqueada 

por 2 horas a 37°C com 250 µL de solução BSA 5 mg/mL preparada em PBS pH 7,2. Os fagos 

precipitados referentes a cada turno de seleção foram misturados com solução de BSA (75 

µL de fagos:25 µL de BSA) e incubados por 15 minutos à temperatura ambiente. Após a placa 

ser lavada 3 vezes com PBS pH 7,2 e 3 com PBST, os fagos precipitados foram adicionados e 

a placa foi incubada por 1 hora à temperatura ambiente. A placa foi lavada conforme o 

passo anterior, foram adicionados 75 µL de anticorpo de coelho-anti-M13 conjugado com 

peroxidase diluído 1:50 em solução de BSA e a placa foi incubada por mais 1 hora à 

temperatura ambiente. A placa foi lavada novamente e foram adicionados 100 µL de 

substrato (1 mL de TMB (Sigma®, St. Louis, EUA) e 5 µL de H2O2 diluídos em 9,0 mL de 

tampão citrato-fosfato de sódio (Merck, Darmstadt, Alemanha) 100 mM pH 5,0). A placa foi 

incubada por 20 minutos (ou até o aparecimento de cor) a 37°C, protegida da luz, e a reação 

foi interrompida com 50 µL de H2SO4 2M. A leitura foi feita em leitor de placas em 

comprimento de onda de 450 nm. Como controle positivo, poços foram sensibilizados com 

VCS-M13 (u.f.p. 109) e, como controle negativo, com tampão carbonato-bicarbonato em vez 
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de peçonha. Também foi feito um controle com poços sensibilizados com BSA com o 

objetivo de verificar se os fagos se ligariam a outras proteínas além da peçonha. Ainda, para 

confirmar a eficiência da produção e precipitação dos fagos-anticorpos, foram feitos 

controles sensibilizando-se a placa com os próprios fagos precipitados (25 µL/poço).  

 

4.8.5. Produção de fagos-anticorpos monoclonais 

 

O 4º turno de seleção foi escolhido para a produção de fagos-anticorpos monoclonais. 

Uma alíquota de 10 µL de fagos precipitados foi utilizada para infectar 10 mL de TG1 em fase 

de crescimento exponencial. A cultura foi incubada por 45 minutos a 37°C, sem agitação, e 

20 µL foram utilizados para preparar diluições seriadas (10-3, 10-5, 10-7, 10-9 e 10-11), as quais 

foram semeadas em placas de Petri descartáveis contendo LB agar suplementado com 

ampicilina 100 µg/mL e glicose 1% (p/v). Também foi feita uma placa controle com bactérias 

não infectadas. As placas foram incubadas por 14 horas a 37°C e colônias isoladas foram 

repicadas para duas placas de cultura de 96 poços (Costar®, Corning Incorporated, NY, EUA, 

fundo oval) contendo meio LB suplementado com ampicilina 100 μg/mL e glicose 1% (p/v) 

(150 µL/poço). Quatro poços em cada placa (2B, 4G, 8B e 10G) não foram infectados para 

serem usados como controles nos experimentos subsequentes. As placas foram incubadas 

por 8 horas a 37°C e 200 rpm (Shaker Lab Line, 4628) para garantir o crescimento bacteriano. 

A cada poço foi adicionada solução de glicerol (50 µL) diluído em meio LB para uma 

concentração final de 30% e as placas foram armazenadas a -80°C. Essas placas foram 

chamadas de primárias 1 e 2. 

 

4.8.6. ELISA de fagos-anticorpos monoclonais 

 

Alíquotas de 6,5 µL de cada clone da placa primária 1 foram retiradas e usadas para 

infectar uma nova placa de cultura contendo meio LB suplementado com ampicilina 100 

μg/mL e glicose 1% (p/v) (200 µL/poço). Essa placa, chamada de secundária 1, foi incubada a 

37°C e 200 rpm até que os clones estivessem em fase de crescimento exponencial. Eles 

foram, então, infectados com o fago auxiliar VCS-M13 e incubados por 30 minutos a 37°C e 

repouso. A placa foi centrifugada por 30 minutos a 3300 xg (centrífuga IEC adaptada com 

rotor de placas, OM2438, EUA) e os precipitados foram ressuspendidos em 250 µL de meio 
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LB suplementado com ampicilina 100 μg/mL e canamicina 25 μg/mL. Após 14 horas de 

incubação a 30°C e 200 rpm, a placa secundária foi centrifugada novamente e cada 

sobrenadante de cultura contendo fagos-anticorpos monoclonais foi utilizado em um ELISA 

monoclonal seguindo-se protocolo semelhante àquele descrito no item 4.8.4. Os poços 2B, 

4G, 8B e 10G não foram infectados (continham apenas meio de cultura) e foram usados 

como controle negativo. 

Doze clones (1B, 1C, 1E, 2A, 2C, 2F, 2G, 3B, 3E, 4E, 4H e 9F) foram escolhidos para a 

produção de fagos-anticorpos monoclonais precipitados, conforme protocolo descrito no 

item 4.8.3. A especificidade dos fagos-anticorpos monoclonais precipitados para a peçonha 

bruta foi avaliada por ELISA seguindo-se protocolo semelhante àquele descrito no item 4.8.4 

 

4.9. Produção de fragmentos de anticorpos humanos solúveis  

 

4.9.1. Infecção de E. coli HB2151 

 

Alguns dos fagos-anticorpos monoclonais capazes de reconhecer a peçonha bruta de 

Lachesis no ensaio de ELISA foram utilizados para a produção de fragmentos de anticorpos 

humanos do tipo scFv mediante infecção de bactérias E. coli HB2151, linhagem não 

supressora [k12, ara, D(lac-pro), thi/F’proA+B, laclqZDM15]. Essa linhagem lê um códon de 

terminação no gene viral (infectado na bactéria) e interrompe a transcrição antes da 

sequência da proteína pIII do capsídio viral. O scFv traduzido possui uma sequência sinal 

responsável por endereçá-lo para o espaço periplasmático, de onde pode ser purificado.  

Os fagos-anticorpos monoclonais de interesse (placa primária 1: 1E, 2B, 2C, 2F, 3B, 3E, 

4E, 4H e 9F) foram amplificados e precipitados conforme protocolos descritos 

anteriormente. Uma cultura de bactérias HB2151 foi cultivada a 37°C e 300 rpm até atingir a 

fase de crescimento exponencial e alíquotas de 5 mL foram infectadas com 50 µL de cada 

fago-anticorpo monoclonal precipitado. As culturas foram incubadas em repouso por 30 

minutos a 37°C e centrifugadas por 30 minutos a 3300 xg. As bactérias foram ressuspendidas 

e semeadas em placas de Petri descartáveis contendo meio LB agar suplementado com 

ampicilina 100 µg/mL e glicose 1% (p/v). Após incubação por 14 horas a 37°C, foi adicionada 

uma solução de glicerol 30% (v/v) em LB e as colônias foram raspadas com auxílio de uma 

alça de Drigalski. As suspensões foram aliquotadas e armazenadas a -80°C. Alíquotas foram 
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utilizadas para infectar novos meios de cultura contendo 5 mL de LB suplementado com 

ampicilina 100 µg/mL e glicose 0,1% (p/v). Após incubação por 14 horas a 37°C e 300 rpm, as 

culturas foram transferidas para Erlenmeyers descartáveis de 1 L (Corning®, NY, EUA) 

contendo 250 mL de meio LB suplementado com ampicilina 100 µg/mL e glicose 0,1% (p/v). 

As culturas foram incubadas a 37°C e 300 rpm até atingirem D.O.600 0,6. Foi adicionado IPTG 

(Isopropil-β-D-1-tiogalactosídeo) para uma concentração final de 1 mM e as culturas foram 

incubadas por mais 5 horas a 30°C. Os meios de cultura foram centrifugados por 20 minutos 

a 4000 xg, 2°C (Sorvall Legend RT+ Centrifuge, Thermo, Asheville, EUA) e cada precipitado foi 

pesado e ressuspendido em tampão Tris-HCl 30 mM pH 8,0 contendo sacarose 20% (p/v) (80 

mL de tampão por grama de precipitado). Foi adicionada solução de EDTA 500 mM, 

vagarosamente, até concentração final de 1 mM, as culturas foram mantidas em banho de 

gelo por 10 minutos, sob agitação suave, e foram centrifugadas a 8000 xg (Sorvall Legend 

RT+ Centrifuge, Thermo, Asheville, EUA) por 20 minutos a 2°C. Os precipitados foram 

ressuspendidos no mesmo volume de solução de MgSO4 (Merck, Darmstadt, Alemanha) 5 

mM e mantidos por mais 10 minutos em banho de gelo e agitação suave. As células foram 

removidas por centrifugação (8000 xg, 20 minutos, 2°C) e o sobrenadante de cultura de cada 

clone contendo o extrato de periplasma foi submetido à purificação. 

 

4.9.2. Purificação dos fragmentos de anticorpos 

 

Os fragmentos de anticorpos do tipo scFv produzidos pela biblioteca Griffin. 1 são 

fusionados a peptídeos de marcação que facilitam a detecção e a purificação. Trata-se de 

uma cauda de hexa-histidina, que exibe forte interação por matrizes de íons metálicos, e um 

c-myc, que se liga ao anticorpo monoclonal 9E10. Optou-se por utilizar um protocolo 

adaptado do guia The QIAexpressionist (QIAexpressionist, 2003) e uma resina de agarose 

ligada a níquel, Ni-NTA (QIAgen, Alemanha) para a purificação dos fragmentos de anticorpo 

a partir dos extratos de periplasma. Inicialmente, foi feito um teste com o clone 9F. 

Adicionou-se sais ao extrato de periplasma até concentrações finais de NaH2PO4 (Merck, 

Darmstadt, Alemanha) 50 mM, NaCl 300 mM e imidazol (Vetec Química Fina, Rio de Janeiro, 

Brasil) 10 mM. O pH foi ajustado para 8,0 e o extrato incubado com a resina (4 mL) durante 

14 horas a 4°C e agitação vertical 20%. Uma coluna (14 x 1,5 cm, altura x diâmetro) foi 

empacotada com a mistura e lavada com 8 mL de tampão NaH2PO4 50 mM pH 8,0 acrescido 
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de NaCl 300 mM e imidazol 10 mM. A eluição foi feita de 2,4 em 2,4 mL com tampões com 

concentrações crescentes de imidazol (10, 25, 100, 200, 300 e 500 mM) e a coleta feita de 

800 em 800 µL. Alíquotas dos efluentes, lavagens e eluições foram avaliadas por eletroforese 

em gel de poliacrilamida 12%. 

Para as purificações subseqüentes, a resina foi previamente lavada e reativada 

conforme descrito no guia The QIAexpressionist (QIAexpressionist, 2003). As eluições foram 

feitas com 10, 100, 300 e 500 mM de imidazol e os demais passos foram mantidos. As 

frações que apresentaram maior pureza foram misturadas e dialisadas durante 36 horas, em 

água deionizada, com trocas a cada 12 horas. Cada clone foi liofilizado (Liofilizador L101, 

Liobras, São Paulo, Brasil) por 48 horas, ressuspendido em 1,5 mL de água deionizada e a 

concentração de proteínas foi determinada. A pureza de cada um foi avaliada por SDS-PAGE 

12% corado por prata. 

 

4.10. Ensaios de inibição das atividades tóxicas da peçonha 

 

4.10.1. Inibição da atividade hemolítica 

 

A inibição da atividade hemolítica da peçonha bruta pelos fragmentos de anticorpo 

scFvs purificados foi avaliada em um ensaio cinético conduzido em placa de ELISA, 

semelhante ao ensaio descrito no item 4.5.1. Os fragmentos de anticorpos foram pré-

incubados com 1,25 µg da peçonha (concentração no meio de reação, 5,0 µg/mL), nas 

proporções 1:1 e 2:1 (scFv:peçonha) durante 2 horas a 4°C. A solução de hemólise foi 

adicionada e a placa foi incubada por 2 horas a 37°C, sem agitação. Leituras foram feitas em 

intervalos de 5, 10 ou 15 minutos. Como controle negativo, utilizou-se solução salina em vez 

de peçonha e, como controle positivo, utilizou-se peçonha na ausência de scFvs. Também foi 

feito um controle com scFv sem peçonha para verificar se fragmentos de anticorpos 

poderiam ser responsáveis pela hemólise. 

 

4.10.2. Inibição da atividade proteolítica 

 

A inibição da atividade proteolítica da peçonha bruta pelos fragmentos de anticorpo 

foi avaliada em um ensaio de protease de ponto final semelhante àquele descrito no item 
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4.6. Os fragmentos de anticorpo foram pré-incubados com 5,0 µg de peçonha (concentração 

no meio de reação de 10 µg/mL), em solução tamponada, nas proporções 1:1 e 2:1 

(scFv:peçonha) durante 2 horas a 4°C. O substrato (caseína desnaturada) foi adicionado e as 

amostras foram incubadas por 3 horas a 37°C. A reação foi interrompida com 500 µL de 

ácido tricloroacético 10% (p/v) e as amostras foram incubadas por 10 minutos a 4°C. Após 

centrifugação, os peptídeos em solução no sobrenadante foram avaliados por leitura em 

espectrofotômetro ajustado para 280 nm. Como controle negativo, utilizou-se tampão em 

vez de peçonha e, como controle positivo, peçonha na ausência de scFvs. Para cada clone, 

foi feito um controle com tempo 0 de reação. Nesse caso, adicionou-se TCA antes do 

substrato de modo a desnaturar os scFvs e a peçonha antes que o substrato fosse 

adicionado. 

Também foram feitos ensaios de inibição da proteólise usando fagos monoclonais. Os 

ensaios foram preparados conforme descrito acima, porém, foi utilizado sobrenandante de 

cultura em vez de scFvs. Os fagos foram preparados a partir da placa primária 1, conforme 

descrito no item 4.8.6. Nesses ensaios, entretanto, não foi mantida uma proporção 

fago:peçonha. A peçonha (5,0 µg/mL) foi pré-incubada com 50 µL de fagos monoclonais, em 

solução tamponada, por 2 horas a 4°C. Para cada clone foi feito um controle com tempo 0 de 

reação. Como foi utilizado meio de cultura centrifugado como fonte de fagos, esse controle 

é importante, visto que muitas proteínas e contaminantes estão presentes e não 

necessariamente precipitam com TCA, o que poderia gerar erros no resultado final. Os poços 

2B e 4G correspondem a controles negativos, nos quais não foi adicionada peçonha e os 

poços 8B e 10G correspondem a controles positivos, nos quais foi adicionado meio de 

cultura em vez de sobrenadante de cultura contendo fagos-anticorpos. 

Os clones 1B, 1C e 2A foram selecionados para a produção de fagos-anticorpos 

precipitados (protocolo descrito no item 4.8.3), os quais foram avaliados quanto a sua 

capacidade de inibição da atividade proteolítica da peçonha conforme descrito acima. 

 

4.10.3. Inibição da atividade de L-aminoácido oxidase 

 

A inibição da atividade de L-aminoácido oxidase da peçonha bruta pelos fragmentos de 

anticorpo purificados foi avaliada em um ensaio de ponto final conduzido em placa de ELISA, 

em ensaio semelhante àquele descrito no item 4.7. Os scFvs foram pré-incubados com 1,25 
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µg de peçonha (concentração no meio de reação de 8,3 µg/mL) nas proporções 1:1 e 2:1 

(scFv:peçonha) durante 2 horas a 4°C. A solução de substrato foi adicionada e as amostras 

foram incubadas por 1 hora a 37°C. A reação foi interrompida com H2SO4 e a leitura foi feita 

em leitor de placas em comprimento de onda de 490 nm. Como controle negativo, foi 

utilizado tampão em vez de peçonha e, como controle positivo, peçonha na ausência de 

scFvs. Também foi feito um teste com scFv na ausência de peçonha para verificar se os 

fragmentos de anticorpos poderiam estar contribuindo para o aumento da absorvância. 

Também foram feitos ensaios de inibição da deaminação oxidativa de L-leucina usando 

fagos-anticorpos monoclonais. Os ensaios foram preparados conforme descrito acima, 

porém, foi utilizado sobrenadante de cultura em vez de scFv. Os fagos foram preparados a 

partir da placa primária 1, conforme descrito no item 4.8.6. A peçonha (0,75 µg, 

concentração no meio de reação 5,0 µg/mL) foi pré-incubada com 40 µL de fagos 

monoclonais, entretanto, não foi mantida uma proporção fago:peçonha. Os poços 4G e 8B 

correspondem a controles negativos, nos quais não foi adicionada peçonha e os poços 2B e 

10G correspondem a controles positivos, nos quais foi adicionado meio de cultura em vez de 

sobrenadante de cultura contendo fagos-anticorpos. 
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5. Resultados 
 

5.1. Eletroforese em gel de poliacrilamida 

 

Amostras da peçonha foram submetidas a um ensaio de SDS-PAGE 12% na presença e 

ausência de agentes redutores. O perfil eletroforético está representado na figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Análise da peçonha por SDS-PAGE. Amostras de 1,5 µg (A, E) e 3,0 µg (B, D) de 

peçonha foram preparadas na presença (D, E) e ausência (A, B) de agentes redutores (β-

mercaptoetanol) e submetidas a uma corrida em gel de poliacrilamida 12% sob diferença de 

potencial de 90 V. O gel foi corado por prata e as amostras comparadas com um padrão de 

peso molecular (C). Setas indicam a massa (kDa) de algumas bandas do padrão.  

 

20 

50 

120 

A B C D E 



Resultados 
 

55 
 

5.2. Ensaios de atividade fosfolipásica 

 

5.2.1. Ensaio cinético de hemólise indireta 

 

O primeiro ensaio usado com a intenção de avaliar a atividade tóxica da peçonha foi 

um ensaio cinético de hemólise indireta capaz de avaliar a atividade de fosfolipase A2. Trata-

se de um método turbidimétrico em que, quanto maior a absorvância, maior o número de 

células intactas e, consequentemente, menor a taxa de hemólise. Foi avaliada a capacidade 

de diferentes concentrações de peçonha em promover hemólise evidente, conforme pode 

ser visto na figura 6. Houve uma queda de absorvância acentuada para as concentrações 

25,0 e 12,5 µg/mL e as leituras chegaram próximas de 0 com cerca 15 e 20 minutos, 

respectivamente. Para as demais concentrações, houve queda, porém, menos acentuada. O 

controle negativo manteve-se estável durante o experimento. Para os demais ensaios 

cinéticos de atividade fosfolipásica, optou-se por utilizar concentração de peçonha de 5,0 

µg/mL. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Ensaio cinético de hemólise indireta. Diferentes concentrações de peçonha 

(3,12; 6,25; 12,5 e 25,0 µg/mL) foram adicionadas a 175 µl de solução de hemólise 

para um volume final de 200 µl. A placa foi incubada a 37°C sem agitação e leituras 

em comprimento de onda de 700 nm foram realizadas em intervalos de 5 ou 10 

minutos. As amostras foram comparadas com uma reação 100% hemolisada (branco) 

e, como controle negativo, foi utilizado solução salina em vez de peçonha. 
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5.2.2. Ensaio de hemólise indireta de ponto final  

 

Além do ensaio cinético, foi feito um ensaio de hemólise indireta de ponto final. Após 

incubação de diferentes concentrações de peçonha com a solução de hemólise, restos 

celulares foram removidos por centrifugação e a hemoglobina em solução foi avaliada 

espectrofotometricamente. Diferentemente do ensaio anterior, em que foi avaliada a 

concentração de células no meio, neste foi avaliada a concentração de hemoglobina liberada 

após a lise dos eritrócitos. Como pode ser observado na figura 7, a concentração mais baixa 

(0,5 µg/mL) já foi suficiente para promover hemólise aparente. A leitura estabilizou-se a 

partir de 1,0 µg/mL, ou seja, todas as hemácias estavam sofrendo lise com concentrações de 

peçonha iguais ou acima desse valor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Ensaio de hemólise indireta de ponto final. Diferentes concentrações de 

peçonha bruta (0,5; 1,0; 2,0 e 4,0 µg/mL) foram incubadas com solução de hemólise 

por 1 hora a 37°C, sem agitação. Restos celulares foram removidos por centrifugação 

(10 minutos a 11600 xg) e a hemoglobina em solução foi avaliada em 

espectrofotômetro ajustado para 412 nm. Como controle negativo (também usado 

como branco), utilizou-se solução salina em vez de peçonha. Os valores foram 

comparados entre si por análise de variância (ANOVA) e pós-teste de Bonferroni (p < 

0,05). Letras diferentes indicam diferença estatística. 
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5.2.3. Zimograma para atividade de PLA2 

 

A presença de PLA2 na peçonha foi confirmada através de um zimograma e sua massa 

molecular pôde ser estimada por comparação com o padrão de peso molecular. Duas 

amostras de peçonha de concentrações diferentes foram submetidas à eletroforese em gel 

de poliacrilamida 12%, na presença de SDS e ausência de agentes redutores. O gel foi 

tratado para a remoção do SDS e incubado sobre um gel de agarose 1% contendo gema de 

ovo 2,5%. Foi, então, possível observar o aparecimento de bandas claras no gel de agarose, 

correspondentes a fosfolipases A2 (Figura 8). Conforme pode ser observado, a peçonha 

apresenta apenas uma PLA2, ou isoformas com massas moleculares próximas, por volta de 

17 kDa.  
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Figura 8. Zimograma para atividade de fosfolipase A2. A, gel de poliacrilamida 12% 

corado por prata; B, gel de agarose 1% contendo gema de ovo 2,5%. Após eletroforese 

da peçonha (B1, 1,25 µg e B2, 2,5 µg) em gel de poliacrilamida 12% sob condições não 

redutoras, o gel foi lavado para remoção do SDS e incubado sobre um gel de agarose 

contendo gema de ovo como substrato. Bandas claras indicam atividade de PLA2. A 

canaleta A1 corresponde ao padrão de peso molecular.  
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5.3. Ensaio de atividade proteolítica 

 

5.3.1. Ensaio de proteólise variando-se a concentração de peçonha 

 

A atividade de protease da peçonha foi inicialmente avaliada em um ensaio baseado 

na hidrólise de BSA. Três diferentes concentrações de peçonha foram avaliadas. Como pode 

ser observado na figura 9, há uma relação proporcional entre a concentração de peçonha e a 

atividade proteolítica, estimada de acordo com a concentração de peptídeos em solução. 

Entretanto, mesmo para concentrações mais elevadas de peçonha e 3 horas de incubação, a 

atividade foi relativamente baixa, apresentando valores de absorvância inferiores a 0,1. 

Também pode ser observado que a peçonha por si só não gera aumento considerável na 

absorvância (cerca de 0,010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Ensaio de atividade proteolítica variando-se a concentração de peçonha. Três 

diferentes concentrações de peçonha (25,0; 62,5 e 125 µg/mL) foram incubadas a 37°C 

por 3 horas em 500 µL de meio de reação contendo BSA 5 mg/mL como substrato e a 

reação foi interrompida com 500 µL de TCA 10%. Após centrifugação, os peptídeos em 

solução foram avaliados em espectrofotômetro ajustado para 280nm. Como controle 

negativo, foi usado tampão em vez de peçonha (também usado como branco). 

Também foi feito um controle com a peçonha (62,5 µg/mL) desnaturada antes da 

adição do substrato. Os valores foram comparados com o controle pelo teste t (p < 

0,05). 
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5.3.2. Ensaio de proteólise variando-se o modo de preparo do substrato 

 

Na tentativa de evitar gasto excessivo de peçonha, foi feito um ensaio com o substrato 

não desnaturado e previamente desnaturado em meio alcalino para se tentar obter valores 

de leitura mais altos. Optou-se por utilizar peçonha na concentração 50 µg/mL. Como pode 

ser observado, houve um aumento significativo na atividade proteolítica quando utilizado 

substrato previamente desnaturado (Figura 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Ensaio de atividade proteolítica com substrato não desnaturado e 

desnaturado. A peçonha (50 µg/mL) foi incubada em 500 µL de meio de reação 

contendo BSA ou BSA previamente desnaturado por 3 horas a 37°C. A reação foi 

interrompida com 500 µL de TCA 10% e os peptídeos em solução foram avaliados em 

espectrofotômetro ajustado para 280nm. Para cada substrato foi feito um controle 

negativo com tampão em vez de peçonha e, como branco, utilizou-se água. Os valores 

foram comparados entre si e com os respectivos controles por análise de variância 

(ANOVA) e pós-teste de Bonferroni (p < 0,05). 
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5.3.3. Ensaio de proteólise variando-se a temperatura 

 

Foram feitos ensaios a 30 e 40°C para verificar se essas temperaturas, diferentes da 

fisiológica (37°C), acarretariam em alterações nos valores de absorvância. Como era de se 

esperar, a atividade enzimática aumentou à medida que a temperatura de incubação foi 

elevada (Figura 11). No entanto, seriam necessários ensaios com outras temperaturas para 

se determinar a temperatura ótima e o ponto a partir do qual há uma queda de atividade. A 

diferença percebida quando a temperatura passou de 37°C para 40°C, apesar de 

significativa, não foi alta o suficiente para justificar uma alteração no protocolo, visto que a 

idéia principal é mimetizar as condições fisiológicas. Optou-se, então, por manter a 

temperatura de 37°C nos ensaios subseqüentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Ensaio de atividade proteolítica variando-se a temperatura. A peçonha (50 

µg/mL) foi incubada em 500 µL de meio de reação contendo BSA previamente 

desnaturado por 3 horas a 37°C. A reação foi interrompida com 500 µL de TCA 10% e, 

após centrifugação, os peptídeos em solução foram avaliados em espectrofotômetro 

ajustado para 280nm. Como controle, foi utilizado tampão em vez de peçonha e, como 

branco, foi usado água. Os valores foram comparados com o controle por análise de 

variância (ANOVA) e pós-teste de Bonferroni (p < 0,05). 

. 

(-)
30

°C
37

°C
40

°C
0.0

0.1

0.2

0.3

*
*

*

A 2
80

 



Resultados 
 

61 
 

5.3.4. Ensaio de proteólise variando-se o substrato 

 

Visando a diminuir ainda mais a quantidade de peçonha necessária para o ensaio de 

proteólise, foram testados os seguintes substratos: BSA desnaturado, caseína desnaturada e 

bactogelatina. Não foi possível estimar a atividade de protease com bactogelatina, visto que 

o substrato não precipitou após a adição de TCA. Apesar de a quantidade de peçonha nesse 

experimento ter sido reduzida e parecer que há pouca diferença entre controle negativo e 

peçonha no ensaio com BSA, deve-se observar que a escala foi reduzida. Para o ensaio com 

caseína, apesar de o controle sem peçonha ter apresentado leitura mais alta 

(aproximadamente 0,2), o teste com peçonha apresentou leitura significativamente mais 

elevada (diferença de aproximadamente 0,7) (Figura 12). Optou-se, então, por utilizar 

caseína desnaturada nos demais ensaios de protease. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Ensaio de atividade proteolítica variando-se o substrato. A peçonha (20 

µg/mL) foi incubada em 500 µL de meio de reação contendo BSA ou caseína 

previamente desnaturados por 3 horas a 37°C. A reação foi interrompida com 500 µL 

de TCA 10% e os peptídeos em solução foram avaliados em espectrofotômetro 

ajustado para 280nm. Para cada substrato foi preparado um controle negativo com 

tampão em vez de peçonha e, como branco, foi usado água. Os valores foram 

comparados entre si e com os respectivos controles por análise de variância (ANOVA) 

e pós-teste de Bonferroni (p < 0,05). 
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5.3.5. Ensaio de proteólise variando-se a concentração de peçonha 

 

Como a utilização de caseína desnaturada como substrato resultou em atividade de 

protease mais acentuada, ela foi escolhida para ser usada nos demais ensaios proteolíticos. 

Entretanto, foi necessário padronizar novamente as concentrações de peçonha capazes de 

promover atividade de protease evidente. Quatro diferentes concentrações foram avaliadas. 

Mesmo a concentração mais baixa (5,0 µg/mL) resultou em atividade de protease 

significativa, se comparada com o controle negativo. Como era de se esperar, maiores 

concentrações resultaram em atividades mais altas, porém, a quantidade de peçonha gasta 

também é elevada (Figura 13). Optou-se, então, nos ensaios subseqüentes, por utilizar 

peçonha na concentração de 5,0 µg/mL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Ensaio de atividade proteolítica variando-se a concentração de peçonha. 

Amostras de peçonha em diferentes concentrações (5,0; 10; 20 e 30 µg/mL) foram 

incubadas em 500 µL de meio de reação contendo caseína previamente desnaturada 

por 3 horas a 37°C. A reação foi interrompida com 500 µL de TCA 10% e, após 

centrifugação, os peptídeos em solução foram avaliados em espectrofotômetro 

ajustado para 280nm. Como controle, foi utilizado tampão em vez de peçonha e, como 

branco, água. Os valores foram comparados com o controle por análise de variância 

(ANOVA) e pós-teste de Bonferroni (p < 0,05). 
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5.3.6. Ensaio de inibição da proteólise com PMSF e EDTA 

 

Com o intuito de verificar os tipos de proteases presentes na peçonha bruta, dois 

inibidores, em diferentes concentrações, foram incubados no meio de reação. Foram eles: 

PMSF, inibidor de serinoproteases e EDTA, inibidor de metaloproteases. Para cada 

concentração de inibidor foi feito um controle com tempo 0 de incubação para avaliar se o 

tipo de inibidor e a concentração poderiam gerar alterações na absorvância. Como não 

houve diferença entre as leituras, os resultados não foram plotados no gráfico. Também foi 

feito um controle negativo com tampão em vez de peçonha. Não houve diferença estatística 

entre os valores observados para PMSF e EDTA quando presentes na concentração de 1 mM. 

Entretanto, houve diferença para as demais concentrações e, conforme pode ser observado 

na figura 14, o efeito de EDTA sobre a atividade de protease foi mais acentuado do que o 

efeito de PMSF. Nenhum dos inibidores foi capaz de inibir totalmente a atividade 

proteolítica. Entretanto, apesar de haver diferença estatística entre o controle e o ensaio 

com ambos os inibidores nas concentrações de 2 e 4 mM, estes  inibiram mais do que os 

dois inibidores separadamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Ensaio de inibição da proteólise com PMSF e EDTA. A peçonha (15 µg/mL) foi 

incubada em 500 µL de meio de reação contendo PMSF, EDTA ou ambos em diferentes 

concentrações por 3 horas a 37°C. A reação foi interrompida com 500 µL de TCA 10% e os 

peptídeos em solução foram avaliados em espectrofotômetro ajustado para 280nm. Como 

controle negativo, utilizou-se tampão em vez de peçonha e, como controle positivo, 

peçonha na ausência de inibidores. Como branco, utilizou-se água. Os valores foram 

comparados entre si por análise de variância (ANOVA) e pós-teste de Tukey (p < 0,05). 

Letras diferentes indicam diferença estatística. Os ensaios foram realizados em duplicata. 
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5.3.7. Zimograma para atividade de protease 

 

A presença de proteases na peçonha foi confirmada através de um zimograma e seus 

pesos moleculares foram estimados por comparação com um padrão de peso molecular. 

Removidos os traços de SDS com as lavagens, o gel foi incubado e as proteases presentes 

atuaram sobre a caseína dissolvida, degradando-a. Como o gel foi preparado com caseína, 

todo ele ficou azulado após coloração com coomassie, exceto aqueles pontos onde houve 

proteólise. Como pode ser observado na figura 15, a peçonha aparenta ter 3 proteases 

diferentes, uma com cerca de 40 kDa, outra com cerca de 35 kDa e outra com cerca de 24 

kDa (indicadas por setas largas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Zimograma para atividade de protease. Gel de poliacrilamida 12% contendo caseína 

0,07% submetido a uma diferença de potencial de 60V a 4°C. Após corrida e lavagem para 

remoção do SDS, o gel foi incubado em tampão Tris-HCl 50 mM pH 7,4,  NaCl 150 mM e CaCl2 

2.5 mM por 16 horas a 37°C e corado com coomassie blue. Bandas claras indicam atividade 

proteolítica. A, peçonha 10 µg; B, peçonha 40 µg; C, padrão de peso molecular; D, peçonha 

100 µg.  
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Visando à identificação dos tipos de proteases evidenciados no zimograma, foi feito 

um ensaio na presença de inibidores. A presença do inibidor de metaloproteases, EDTA, 

resultou em uma diminuição da atividade da protease de 24 kDa e não mostrou 

interferência na atividade das demais proteases (figura 16B). Diferentemente, a presença do 

inibidor de serinoproteases, PMSF, resultou em inibição das três proteases (figura 16D). 

Também foi feito um ensaio em que o gel foi incubado na presença de ambos os inibidores 

e, conforme pode ser observado na figura 16C, nenhuma protease demonstrou atividade 

sob essa condição. Os resultados indicam que as três proteases observadas no gel são do 

tiposerinoproteases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Zimograma para atividade de protease na presença de PMSF e EDTA. Após 

corrida, os géis foram tratados desde a lavagem com soluções contendo PMSF (D), EDTA 

(B), ambos (C) ou nenhum (A). Os géis foram incubados por 16 horas a 37°C e corados com 

coomassie blue. Bandas claras indicam atividade proteolítica. a, peçonha 20 µg; b, 

peçonha 40 µg e c, padrão de peso molecular.  
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5.4. Ensaio de L-aminoácido oxidase 

 

A atividade de L-aminoácido oxidase da peçonha foi avaliada por um método indireto 

baseado na deaminação oxidativa do substrato (L-leucina) e conseqüente produção de 

peróxido de hidrogênio (H2O2), o qual é reduzido pela peroxidase presente no meio usando 

OPD como substrato. O produto formado apresenta uma coloração alaranjada, a qual é 

transformada em amarela pela adição de ácido sulfúrico (H2SO4), que também age 

desnaturando as enzimas e interrompendo a reação. A leitura é feita, então, em 

comprimento de onda de 490 nm. No ensaio, diferentes concentrações de peçonha foram 

utilizadas para verificar a atividade de L-aminoácido oxidase. Como pode ser observado na 

figura 17, há uma relação proporcional entre a concentração de peçonha e a atividade 

enzimática e, mesmo para a concentração mais baixa testada, a diferença de absorvância em 

relação ao controle negativo (tampão em vez de peçonha) foi significativa. Para os ensaios 

de inibição da atividade de L-aminoácido oxidase por fragmentos de anticorpo, optou-se por 

utilizar peçonha na concentração 8,3 µg/mL e, para aqueles com sobrenadante de cultura 

(fagos-anticorpos monoclonais), optou-se por utilizar peçonha na concentração 5,0 µg/mL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Ensaio de L-aminoácido oxidase variando-se a concentração de peçonha. 

Amostras de peçonha em diferentes concentrações (3,3; 5,0; 6,67 e 8,33 µg/mL) foram 

incubadas a 37°C por uma hora em 150 µL de meio de reação contendo L-leucina, HRP e 

OPD. A reação foi interrompida com 75 µL de H2SO4  e as leituras foram feitas em leitor de 

placas ajustado para 490 nm. Como controle positivo, utilizou-se H2O2 diluído 1:30000 e, 

como controle negativo, utilizou-se tampão em vez de peçonha. Como branco, utilizou-se 

água. Os valores foram comparados com o controle negativo por análise de variância 

(ANOVA) e pós-teste de Bonferroni (p < 0,05). 
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5.5. Produção de fagos-anticorpos 

 

5.5.1. Título de fagos-anticorpos eluídos 

 

Os fagos-anticorpos eluídos nos passos de seleção foram titulados após plaqueamento 

em meio seletivo contendo ampicilina. Como pode ser observado na figura 18, os títulos 

aumentaram com os turnos de seleção. Apenas um valor fugiu à regra (2º turno, 

trietilamina), e como a leitura foi muito alta, provavelmente isso ocorreu devido a algum 

erro experimental. Pode-se observar, ainda, que não houve crescimento para o eluato de 

Glicina-HCl do primeiro turno. Isso pode ser explicado porque muitos fagos já haviam sido 

eluídos com trietilamina e a diluição, mesmo de 1:10, pode ter sido muito grande. Para o 

quarto turno, não foi possível calcular o título, uma vez que o número de colônias foi 

incontável. O mais importante a ser observado é que existem fagos que permanecem ligados 

mesmo após eluição com trietilamina. Ou seja, foi interessante fazer uma eluição ácida para 

desligar aqueles fagos que permaneceram ligados mesmo após a eluição alcalina. Para todos 

os turnos, nenhuma colônia cresceu no controle negativo e as placas grandes apresentaram 

crescimento uniforme e contínuo, indicando que a seleção de fagos foi conduzida de forma 

satisfatória. 
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Figura 18. Título de fagos eluídos. Fagos eluídos com trietilamina ou glicina-HCl foram 

utilizados para infectar bactérias TG1 em fase de crescimento exponencial. Colônias isoladas 

foram contadas após as bactérias serem semeadas em meio seletivo (ampicilina) e o título 

foi calculado multiplicando-se esse valor pelo fator de diluição.  
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5.5.2. ELISA de fagos-anticorpos policlonais 

 

Os fagos-anticorpos eluídos de cada turno de seleção foram amplificados em E. coli 

TG1 e recuperados por precipitação com polietilenoglicol/NaCl. Dessa forma, muitas 

proteínas contaminantes do meio de cultura foram eliminadas, tornando possível a 

utilização de fagos-anticorpos mais concentrados e um pouco mais puros. Para cada turno, 

foram feitos ensaios de especificidade contra a peçonha bruta e contra BSA, com o objetivo 

de verificar interações dos fagos com proteínas diferentes da peçonha. Não houve diferença 

estatística entre poços sensibilizados com peçonha ou BSA para o primeiro e o segundo 

turnos. O terceiro e o quarto turnos apresentaram valores significativamente mais altos de 

absorvância para a peçonha, indicando maior especificidade dos fagos (Figura 19). Como o 

quarto turno apresentou leituras mais elevadas, ele foi escolhido para a produção de fagos-

anticorpos monoclonais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. ELISA de fagos-anticorpos policlonais. Fagos policlonais precipitados testados 

quanto a sua especificidade contra a peçonha (2,5 µg/poço) por ELISA. O bloqueio foi feito 

com solução BSA 5 mg/mL em PBS. Fagos específicos foram revelados com anticorpos anti-

M13 conjugados com HRP e TMB/H2O2 em comprimento de onda de 450 nm. Como 

controle negativo, poços foram sensibilizados com tampão e, como controle positivo, com 

VCS-M13 (u.f.p. 109). Para cada turno foi feito um controle com poços sensibilizados com 

250 µg de BSA para verificar a especificidade dos fagos contra outras proteínas. Os valores 

foram comparados com os respectivos controles por análise de variância (ANOVA) e pós-

teste de Bonferroni (p < 0,05). 
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Também foi feito um controle com poços sensibilizados com os próprios fagos-

anticorpos para verificar a eficiência do passo de recuperação e avaliar a quantidade total de 

fagos precipitados (específicos ou não para a peçonha). Não houve diferença significativa 

entre o primeiro e o segundo turnos nem entre o terceiro e o quarto. Entretanto, os valores 

de absorvância para o terceiro e quarto turnos foram significativamente superiores àqueles 

apresentados pelo primeiro e segundo (Figura 20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.3. ELISA de fagos-anticorpos monoclonais 

 

Colônias isoladas obtidas após infecção de bactérias TG1 com fagos-anticorpos 

policlonais precipitados do 4º turno de seleção foram cultivadas em placas de cultura e os 

sobrenadantes de cultura foram utilizados para verificar a especificidade de cada clone 

contra a peçonha bruta previamente sensibilizada em uma placa de ELISA (Figura 21). Os 

clones 1B, 1C, 1E, 2A, 2C, 2F, 2G, 3B, 3E, 4E, 4H e 9F foram selecionados para a produção de 

fagos-anticorpos monoclonais precipitados, que também foram avaliados quanto a sua 

especificidade contra a peçonha por ELISA. Conforme pode ser observado na figura 22, 

apenas o clone 1C não apresentou positividade contra a peçonha e os clones 1E, 2G, 4E e 9F 

demonstraram maior positividade. 

Figura 20. ELISA de fagos-anticorpos policlonais. Poços foram sensibilizados com os próprios 

fagos-anticorpos (25 µL) de cada turno de seleção e bloqueados com solução de BSA 5 

mg/mL em PBS. Como controle negativo, poços foram sensibilizados com tampão e, como 

controle positivo, com VCS-M13 (u.f.p. 109). Os valores foram comparados entre si por 

análise de variância (ANOVA) e pós-teste de Bonferroni (p < 0,05). Letras diferentes indicam 

diferença estatística. 
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Figura 21. Elisa de fagos-anticorpos monoclonais. Fagos anticorpos monoclonais obtidos a 

partir do sobrenadante de cultura da placa secundária 1 testados quanto a sua especificidade 

contra a peçonha bruta (2,5 µg/poço) por ELISA. Fagos específicos revelados com anticorpos 

anti-M13 conjugados com HRP e substrato TMB/H2O2. Poços 2B e 10G correspondem a 

controles negativos, em que foi adicionado meio de cultura em vez de sobrenadante 

contendo fagos. Poços 4G e 8B correspondem a controles positivos, sensibilizados com VCS-

M13 (u.f.p. 109). (A) poços 1A até 4H; (B) poços 5A até 8H; (C) poços 9A até 12H. 
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5.5.4. Purificação dos fragmentos de anticorpos 

 

O clone 9F foi selecionado para fazer um teste de eluição com tampões com 

concentrações crescentes de imidazol. Alíquotas do lavado e de cada eluato foram 

analisadas por SDS-PAGE. Como pode ser observado na figura 23, foram necessários 1,6 mL 

de tampão com imidazol 10 mM para que as proteínas contaminantes fossem lavadas 

(canaletas 10.1 e 10.2). A partir daí, o scFv começou a ser eluído e foi observado até a 

passagem do tampão de concentração 100 mM. O restante de scFv que permaneceu ligado à 

resina foi eluído com 300 mM de imidazol. Entretanto, proteínas contaminantes também 

foram eluídas. Por comparação com o lavado (Flow), supôs-se que tratava-se de proteínas 

que já estavam ligadas à resina antes da mesma ser incubada com o extrato de periplasma. 

Para confirmar essa hipótese, antes de a resina ser incubada com os demais clones, ela foi 

lavada seguindo-se protocolo sugerido no guia The QIAexpressionist (QIAexpressionist, 

2003). As impurezas não foram observadas nas demais purificações. 

Os demais clones foram eluídos com 10, 100, 300 e 500 mM de imidazol. As frações 

foram analisadas por SDS-PAGE (dados não mostrados) e aquelas mais puras foram 
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Figura 22. Elisa de fagos-anticorpos monoclonais precipitados. Clones que apresentaram 

resultados satisfatórios no ensaio de ELISA monoclonal foram selecionados para a produção 

de fagos-anticorpos monoclonais precipitados. Estes foram avaliados quanto a sua 

especificidade contra a peçonha (2,5 µg/poço) por ELISA. Para cada clone foi feito um controle 

com poços sensibilizados com BSA. Como controle negativo, poços foram sensibilizados com 

tampão e, como controle positivo, com VCS-M13 (u.f.p. 109). Ensaio em duplicata 
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coletadas, dialisadas em água e liofilizadas. Os clones foram ressuspendidos em água e a 

pureza de cada um foi novamente avaliada por SDS-PAGE (Figura 24). Como pode ser 

observado, com exceção do clone 2C, todas as purificações foram eficientes e o grau de 

pureza foi elevado. Por comparação com o marcador de peso molecular, estimou-se o peso 

dos fragmentos de anticorpos em 28 kDa. Para alguns clones, é possível visualizar algumas 

bandas mais fracas, sendo que uma delas (próximo a 60 kDa) provavelmente representa 

uma forma dimérica dos fragmentos de anticorpos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Perfil eletroforético do clone 9F. Eletroforese em gel de poliacrilamida 12% sob 

condições não redutoras do lavado (Flow) e dos eluatos obtidos da purificação do clone 9F. As 

concentrações de imidazol dos tampões utilizados nas eluições estão indicadas acima de cada 

canaleta nos géis A (10 mM a 200 mM) e B (200 mM a 500 mM, além do lavado). Após 

eletroforese o gel foi corado com prata. 
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5.6. Ensaios de inibição das atividades tóxicas da peçonha 

 

5.6.1. Inibição da atividade hemolítica 

 

Foi conduzido um ensaio cinético de hemólise para avaliar a capacidade de os 

fragmentos de anticorpos purificados inibirem a atividade de PLA2 da peçonha. As moléculas 

de scFv foram pré-incubadas com a peçonha nas proporções 1:1 e 2:1 (scFv:peçonha) e a 

capacidade de inibição foi avaliada após adição da solução de hemólise. O controle negativo 

apresentou uma queda suave ao longo do tempo enquanto o controle positivo estabilizou-se 

próximo de zero após cerca de 75 minutos. Para a proporção 1:1, o clone 4E inibiu a 

atividade durante 1 hora. A partir daí, houve uma queda e, ao final do ensaio, a leitura 

estava em cerca de 0,120, contra 0,010 do controle positivo. O clone 2C também mostrou 

capacidade inibitória relevante, apresentado leitura em cerca de 0,145 após 2 horas de 

incubação. Os clones 2F e 9F inibiram consideravelmente durante 1 hora, mas a partir daí a 

queda foi acentuada, estabilizando-se a leitura em cerca de 0,070 após 2 horas  (Figura 25A). 

 

1E       M.       2B     2C      2F       3B      3E      4E      4H     9F  

Figura 24. Perfil eletroforético dos clones purificados. Fragmentos de anticorpo 

correspondentes a cada clone foram purificados em resina de níquel, dialisados e liofilizados. 

Alíquotas das amostras concentradas foram analisadas por eletroforese em gel de 

poliacrilamida 12%, sob condições não redutoras, corado por prata. Os clones estão indicados 

acima de suas respectivas canaletas, sendo que a segunda (M.) representa o marcador de 

peso molecular.  
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Para a proporção 2:1 (scFv:peçonha), o clone 4E foi o que apresentou resultados mais 

satisfatórios, mantendo a leitura próxima à do controle negativo durante todo o 

experimento. Os clones 2F e 9F também são promissores inibidores da atividade de PLA2. 

Foram capazes de inibir eficientemente a hemólise por cerca de 75 minutos e, ao final do 

experimento, apresentaram leituras de 0,140 e 0,150, respectivamente, contra 0,010 do 

controle positivo. É importante observar que o clone 2C não foi testado na proporção 2:1, 

pois foi não foi recuperado em concentração alta o suficiente para o ensaio (Figura 25B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Ensaio de inibição da atividade hemolítica. Os fragmentos de anticorpo purificados 

foram pré-incubados com a peçonha (5,0 µg/mL) nas proporções 1:1 (A) e 2:1 (B) 

(scFv:peçonha) durante 2 horas a 4°C. A capacidade de inibição da hemólise foi avaliada após 

adição da solução de hemólise e incubação por 2 horas a 37°C. Como controle negativo, 

utilizou-se tampão em vez de peçonha e, como controle positivo, peçonha na ausência de 

scFv. 
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5.6.2. Inibição da atividade proteolítica 

 

Inicialmente, avaliou-se a capacidade de inibição da atividade de protease da peçonha 

pelos fragmentos de anticorpo purificados. Os scFvs foram pré-incubados com a peçonha 

nas proporções 1:1 e 2:1 (scFv:peçonha) e, após adição do substrato e incubação por 3 horas 

a 37°C seguida de centrifugação, o teor de peptídeos no sobrenadante foi avaliado em 

espectrofotômetro ajustado para 280 nm. Por comparação com o controle positivo, em que 

foi adicionado peçonha na ausência de scFv, aparentemente nenhum clone foi capaz de 

inibir a atividade proteolítica (Figura 26). Para cada clone foi feito um controle com tempo 

zero de reação (TCA adicionado antes do substrato) para verificar se os fragmentos de 

anticorpo poderiam causar aumento significativo na absorvância.  
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Figura 26. Ensaio de inibição de protease com scFv. Os fragmentos de anticorpo purificados 

foram pré-incubados com a peçonha nas proporções 1:1 e 2:1 (scFv:peçonha) e a capacidade 

de inibição da atividade proteolítica foi avaliada após incubação da mistura com meio de 

reação contendo caseína desnaturada como substrato. A reação foi interrompida com TCA 

10% e, após centrifugação, os peptídeos no sobrenadante foram avaliados por leitura em 

espectrofotômetro ajustado para 280 nm. Para cada clone foi feito um controle com tempo 

zero de reação, em que os fragmentos de anticorpo e a peçonha foram desnaturados com TCA 

antes da adição do substrato. Como controle negativo, utilizou-se tampão em vez de peçonha 

e, como controle positivo, peçonha na ausência de scFv. Como branco, utilizou-se água. Os 

ensaios foram realizados em duplicata. 
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Como nenhuma molécula de scFv foi capaz de inibir a atividade proteolítica da 

peçonha, optou-se por fazer um ensaio de inibição com fagos anticorpos monoclonais 

obtidos do sobrenadante de cultura. A placa secundária 1 foi preparada conforme descrito 

no item 4.8.6 e os fagos-anticorpos foram pré-incubados com a peçonha (não foi feita uma 

proporção como no ensaio anterior) por 2 horas a 4°C. Após adição do substrato, incubação 

por 3 horas a 37°C e centrifugação, os peptídeos em solução foram avaliados em 

espectrofotômetro ajustado para 280 nm. Como pode ser observado na figura 27, as leituras 

foram muito mais elevadas do que aquelas para os ensaios com scFv (Figura 26). Isso se deve 

ao fato de ter sido utilizado sobrenadante de cultura (amostra com muito mais impurezas) 

em lugar de scFv purificado. As diferenças de absorvância entre o tempo 0 de reação e as 

amostras incubadas por 3 horas foram perceptíveis, indicando atividade de protease. 

Somente os controles negativos (2B e 4G) apresentaram diferença pequena, como era de se 

esperar, visto que não foi adicionada peçonha. As leituras mais altas nos controles negativo 

e positivo podem ser explicadas pela ausência de bactérias nos meios. Como os poços na 

placa secundária não foram infectados, nenhuma cultura cresceu e os componentes do meio 

não foram consumidos, permanecendo em solução e contribuindo para o aumento da 

absorvância.  

Os clones 1B, 1C e 2A, por apresentarem menor diferença entre as amostras incubadas 

por 3 horas e o controle com tempo 0 de reação, foram selecionados para a produção de 

fagos-anticorpos precipitados. Foi realizado um novo ensaio de inibição de protease com 

esses fagos-anticorpos precipitados, no entanto, não foi percebida inibição da proteólise 

como era esperado (Figura 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados 
 

77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Ensaio de inibição de protease utilizando sobrenadante de cultura. Fagos anticorpos 

monoclonais produzidos a partir da placa primária 1 foram testados quanto a sua capacidade 

de inibição da atividade proteolítica após pré-incubação com a peçonha bruta (2,5 µg). A 

reação foi iniciada com a adição do substrato (caseína) e interrompida com TCA 10%. Após 

centrifugação, os peptídeos em solução foram avaliados em espectrofotômetro a 280 nm. 

Para cada clone foi feito um controle com tempo zero de reação, em que os fagos-anticorpos 

e a peçonha foram desnaturados com TCA antes da adição do substrato. Os poços 2B e 4G 

correspondem a controles negativos, sem peçonha, e os poços 8B e 10G correspondem a 

controles positivos, sem fagos. Como branco, utilizou-se água. 
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5.6.3. Inibição da atividade de L-aminoácido oxidase  

 

A inibição da atividade de L-aminoácido oxidase da peçonha foi inicialmente testada 

usando-se os fragmentos de anticorpo purificados. As moléculas de scFv foram pré-

incubadas com a peçonha nas proporções 1:1 e 2:1 (scFv:peçonha) por 2 horas a 4°C e sua 

capacidade de inibição foi avaliada após adição da solução de substrato. O meio de reação 

foi incubado por 1 hora e a reação interrompida com ácido sulfúrico. Como pode ser 

observado na figura 29, nenhum clone inibiu a enzima.  

Como nenhum dos fragmentos de anticorpo apresentou ação inibitória sobre a L-

aminoácido oxidase, optou-se por fazer um teste com fagos-anticorpos monoclonais obtidos 

a partir de sobrenadante de cultura. O ensaio foi feito de modo semelhante, entretanto, 

foram utilizados fagos-anticorpos em lugar de scFv e não foi feita uma proporção como no 

ensaio anterior. Os sobrenadantes de cultura foram obtidos de uma placa secundária 
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Figura 28. Ensaio de inibição de protease utilizando fagos-anticorpos monoclonais 

precipitados. Os fagos que apresentaram resultados mais promissores no ensaio anterior 

foram recuperados por precipitação com PEG/NaCl e utilizados em um ensaio de inibição de 

protease. Os fagos foram pré-incubados com a peçonha (2,5 µg) e a capacidade de inibição 

da atividade proteolítica foi avaliada após adição do substrato (caseína). A reação foi 

interrompida com TCA 10% e, após centrifugação, os peptídeos no sobrenadante foram 

avaliados em espectrofotômetro a 280 nm. Para cada clone foi feito um controle com tempo 

zero de reação. Como controle negativo, foi usado tampão em vez de peçonha e, como 

controle positivo, peçonha na ausência de fagos-anticorpos. Como branco, utilizou-se água. 
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produzida a partir da placa primária 1. Como pode ser observado na figura 30, nenhum clone 

apresentou ação inibitória contra a atividade de L-aminoácido da peçonha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 29. Ensaio de inibição de L-aminoácido oxidase utilizando scFv. Os fragmentos de 

anticorpos purificados foram pré-incubados com a peçonha (8,3 µg/mL) nas proporções 1:1 e 

2:1 (scFv:peçonha) e a capacidade de inibição da atividade de L-aminoácido oxidase foi 

avaliada após adição do substrato. A reação foi interrompida com H2SO4 e as amostras foram 

avaliadas em espectrofotômetro ajustado para 490 nm. Como controle negativo, utilizou-se 

tampão em vez de peçonha e, como controle positivo, peçonha na ausência de scFv. Como 

branco, utilizou-se água. Os valores foram comparados com o controle positivo por análise de 

variância (ANOVA) e pós-teste de Bonferroni (p < 0,05). 
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Figura 30. Ensaio de inibição de L-aminoácido oxidase utilizando sobrenadante de cultura. 

Fagos anticorpos monoclonais produzidos a partir da placa primária 1 foram pré-incubados 

com a peçonha (5,0 µg/mL) e a capacidade de inibição da atividade de L-aminoácido oxidase  

foi avaliada após adição do substrato. A reação foi interrompida com H2SO4 e as amostras 

foram avaliadas em comprimento de onda de 490 nm. Como controle negativo (4G e 8B), 

utilizou-se tampão em vez de peçonha e, como controle positivo (2B e 10G), peçonha na 

ausência de fagos-anticorpos. A, clones 1A a 4H; B, clones 5A a 8H; C, clones 9A a 12H. 
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6. Discussão 

 

Muitos dos componentes responsáveis pela toxicidade de peçonhas são enzimas. 

Como exemplos, podemos citar fosfolipases A2, serinoproteases, metaloproteases e L-

aminoácido oxidases, sendo que as fosfolipases A2 são consideradas por alguns autores os 

principais componentes tóxicos de muitas peçonhas animais (Campos et al., 2009; Espino-

Solis et al., 2009; Gutierrez and Ownby, 2003). Casos de envenenamento por animais 

peçonhentos são um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Porém, assim 

como era feito no início do século XX, os antivenenos ainda são preparados através da 

hiperimunização de animais e coleta das imunoglobulinas. A terapia clássica tem funcionado 

ao longo dos anos, mas as ferramentas científicas atuais possibilitam o estudo e 

desenvolvimento de alternativas ainda mais eficientes.  

O presente trabalho propôs a avaliação das atividades de fosfolipase A2, protease e L-

aminoácido oxidase presentes na peçonha de serpentes da espécie Lachesis muta 

rhombeata e a seleção de fragmentos de anticorpos humanos do tipo scFv capazes de inibir 

essas enzimas. 

A peçonha bruta foi primeiramente avaliada por eletroforese em gel de poliacrilamida, 

conforme pode ser observado na figura 5. Algumas proteínas apresentaram padrões de 

corrida diferentes quando na presença ou ausência de agentes redutores. Esse fato pode ser 

explicado pelo rompimento de ligações dissulfeto, desnaturação e conseqüente separação 

de polipeptídeos que davam origem a proteínas poliméricas. Dessa forma, muitas proteínas 

passam para a forma monomérica, o que diminui seu tamanho e garante uma distância 

maior de corrida. Como exemplo, podemos visualizar duas bandas próximas de 120 kDa nas 

canaletas A e B que não aparecem ou aparecem em quantidade muito menor nas canaletas 

D e E. Por outro lado, mesmo aquelas proteínas que já estão presentes na forma 

monomérica podem apresentar perfil eletroforético diferente. Isso também pode ser 

explicado pelo rompimento de ligações dissulfeto e desnaturação das proteínas. 

Desnaturadas, elas passam da forma globular para formas mais lineares, o que atrasa sua 

corrida. Magalhaes et al. (2003) também observaram algumas bandas semelhantes em 

ensaio de eletroforese sob condições não redutoras da peçonha de L. muta muta, outra 

subespécie também encontrada no Brasil. Deve-se destacar a presença de bandas fortes 

entre 20 e 30 kDa. Sanchez et al. (2000), em ensaio de eletroforese na presença de agentes 
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redutores, também observaram algumas bandas semelhantes na peçonha de L. muta muta, 

com destaque para as duas bandas próximas de 15 kDa.   

A fosfolipase A2 é uma das enzimas mais bem estudadas devido ao fato de ser 

encontrada em quase todos os tipos celulares (da Silva Cunha et al., 2011). Já foram 

descritas diversas atividades farmacológicas relacionadas à atividade de PLA2 presentes na 

peçonha de L. muta, como neurotoxicidade, mionecrose, hemólise, edema, entre outras 

(Fortes-Dias et al., 1999; Fuly et al., 2007). Fully et al. (1993) demonstraram a presença de 4 

isoformas de PLA2 presentes nessa peçonha e, mais tarde, Fortes-Dias et al. (1999) 

demonstraram a presença de 5 isoformas. No presente trabalho, apenas uma banda pôde 

ser observada no ensaio de zimograma para atividade fosfolipásica (Figura 8), indicando 

apenas uma isoforma, ou isoformas com massas moleculares semelhantes. Conforme 

descrito pelos autores supracitados, todas as isoformas observadas têm massas próximas de 

15 kDa, resultado semelhante àquele encontrado no presente trabalho.  

O ensaio hemolítico foi baseado na capacidade de as PLA2s hidrolisarem a 

fosfatidilcolina presente na gema do ovo e liberarem ácidos graxos e lisofosfatidilcolina, a 

qual se acumula na membrana dos eritrócitos e promove sua lise (Bierbaum et al., 1979). O 

ensaio foi conduzido na presença de Ca2+, visto que o motivo de ligação ao cálcio é 

conservado em todas as classes de PLA2 (Arni and Ward, 1996).  Visando mimetizar as 

condições fisiológicas humanas, o ensaio foi realizado a 37°C e pH 7,4, levando-se em 

consideração que outros autores já demonstraram que a enzima apresenta atividade sob 

condições semelhantes (Damico et al., 2005b; Fuly et al., 2002). Conforme pode ser visto no 

gráfico da figura 6, existe uma relação de dose-resposta em relação à quantidade de 

peçonha utilizada e a taxa de hemólise observada. Mesmo concentrações baixas como cerca 

de 3 µg/mL foram capazes de promover hemólise evidente. Fortes-Dias et al. (1999), em 

ensaio em meio sólido contendo gema de ovo como substrato, também observaram elevada 

atividade fosfolipásica da peçonha laquética, inclusive, atividade oito vezes superior àquela 

observada para a peçonha de Crotalus durissus terrificus, cuja principal toxina é uma PLA2. 

Diferentemente, Kuch et al. (1996) não observaram atividade de PLA2 na peçonha laquética 

em ensaios utilizando gema de ovo como substrato.  

Além de fosfolipases, proteases também são responsáveis por grande parte da 

toxicidade da peçonha laquética. Algumas atividades farmacológicas já foram descritas como 

coagulação sanguínea mediante ação sobre o fibrinogênio, ação hipotensiva devido à 
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liberação de bradicinina a partir do cininogênio, ação hemorrágica, entre outras (Diniz and 

Oliveira, 1992; Sanchez et al., 1987; Silveira et al., 1989). No presente trabalho, a atividade 

proteolítica foi mensurada através da hidrólise do substrato (BSA ou caseína) e posterior 

avaliação dos peptídeos em solução. Para mimetizar as condições fisiológicas, a peçonha foi 

incubada em meio de reação com pH ajustado para 7,4 e temperatura de 37°C, levando-se 

em consideração que outros autores já demonstraram atividade enzimática sob condições 

semelhantes (Magalhaes et al., 2003; Sanchez et al., 2000). 

A atividade proteolítica foi inicialmente avaliada em meio de reação contendo BSA 

como substrato. Mesmo após 3 horas de incubação, a atividade observada foi muito baixa, 

com valores de absorvância inferiores a 0,1 (Figura 9), o que seria um fator limitante para os 

ensaios de inibição, visto que a quantidade de peçonha disponível era pequena e grande 

quantidade seria gasta em cada ensaio. Pensando nisso, foram feitos ensaios variando-se o 

substrato e a temperatura para otimizar o ensaio de atividade proteolítica.  

Em relação ao substrato, inicialmente, resolveu-se alterar o protocolo para preparo. 

Foram feitos ensaios com BSA preparado dissolvendo-o em água à temperatura ambiente e 

com BSA previamente desnaturado com solução alcalina. Essa alteração simples no modo de 

preparo do substrato resultou em um aumento da atividade proteolítica de 

aproximadamente 125%, enquanto os controles permaneceram praticamente inalterados 

(Figura 10). Uma possível explicação para o ocorrido é que a desnaturação do substrato 

permite maior acesso das enzimas aos sítios de clivagem, o que facilita a hidrólise. Não 

foram encontrados ensaios semelhantes na literatura. Alterando-se a metodologia para o 

preparo do substrato, a atividade de protease ficou mais evidente, porém, a quantidade de 

peçonha gasta em cada ensaio permaneceu elevada. 

Foram feitos, então, ensaios variando-se a temperatura. Entretanto, os valores 

observados não foram altos o suficiente para justificar uma alteração da temperatura de 

incubação, visto que a idéia principal era mimetizar as condições fisiológicas. Como era de se 

esperar, a atividade enzimática aumentou com temperatura mais elevadas. Além disso, 

seriam necessários ensaios com outras temperaturas para se determinar a temperatura 

ótima e o ponto a partir do qual há uma queda de atividade. Esses ensaios de caracterização 

não foram feitos já que o trabalho envolveu a peçonha bruta e não proteases purificadas. 

Sanchez et al. (1995) fizeram ensaios de caracterização com uma protease purificada (fator 

hemorrágico LHF-I) e com a peçonha bruta de L. muta muta. Nos ensaios de estabilidade em 
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função da temperatura, as amostras foram incubadas por 15 minutos a temperaturas 

diferentes, resfriadas rapidamente em banho de gelo e injetadas no dorso de camundongos, 

ratos Wistar e coelhos albinos para avaliar a ação hemorrágica. Os autores observaram 

atividade elevada quando as amostras foram pré-incubadas a 30°C e perda de 

aproximadamente 10% quando pré-incubadas a 40°C. A 50°C, a atividade caiu para 

aproximadamente 45% e 75% para a enzima pura e para a peçonha bruta, respectivamente. 

A 60°C a atividade foi próxima de 0 para a enzima pura e aproximadamente 40% para a 

peçonha. Acima dessas temperaturas, a atividade foi praticamente nula. 

Visto que a temperatura de incubação foi mantida em 37°C e que a quantidade de 

peçonha gasta em cada ensaio permaneceu elevada, optou-se por testar outros tipos de 

substrato. A albumina sérica bovina é um substrato de preparo fácil por ser uma proteína 

bastante solúvel. Entretanto, o alto custo é um ponto negativo. A gelatina também é um 

possível substrato e tem, como ponto positivo, o baixo custo. Entretanto, concentrações 

elevadas não podem ser preparadas visto que o meio de reação pode solidificar. A caseína 

também é um substrato muito comum e já foi descrita por vários autores em ensaios 

proteolíticos envolvendo peçonhas ofídicas (Kuch et al., 1996; Sanchez et al., 1995; Sanchez 

et al., 1992; Ushanandini et al., 2006). Nesse ensaio, optou-se por utilizar BSA e caseína 

previamente desnaturados e a gelatina foi preparada com metade da concentração dos 

demais substratos para evitar solidificação do meio. Uma vez que a adição de TCA não 

promoveu a precipitação da gelatina, esta não pôde ser utilizada como substrato em meio 

líquido. Em relação aos demais substratos, a atividade foi cerca de 610% superior para a 

caseína, se comparada com o BSA. Diversos autores também compararam a atividade 

proteolítica (proteases fúngicas) sobre diferentes tipos de substratos e observaram níveis 

mais altos para a caseína, se comparada com BSA (Li et al., 2006; Wang et al., 2006; Yang et 

al., 2007). Outros autores demonstraram a atividade de proteases laquéticas sobre 

substratos que estão envolvidos em processos fisiológicos e cuja hidrólise está diretamente 

relacionada com o efeito tóxico da peçonha. Como exemplo, podemos citar o fibrinogênio, o 

plasminogênio e o cininogênio (Diniz and Oliveira, 1992; Magalhaes et al., 2003; Sanchez et 

al., 2000; Yarleque et al., 1989).  

Como a caseína proporcionou atividade proteolítica muito mais acentuada, foi 

necessário padronizar novamente as concentrações de peçonha capazes de promover 

proteólise evidente. Otimizadas as condições de reação, mesmo a concentração mais baixa 
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testada (5,0 µg/mL) resultou em elevada atividade de protease, com diferença de 

absorvância de cerca de 0,160 em relação ao controle negativo. Ainda, é interessante 

lembrar que, nos ensaios iniciais envolvendo BSA não desnaturado, mesmo concentrações 

25 vezes superiores de peçonha (125 µg/mL) não eram capazes de gerar leituras acima de 

0,1, o que indica que o ensaio de atividade foi otimizado satisfatoriamente.  

Mais de uma enzima com atividade proteolítica já foi descrita na peçonha de serpentes 

da espécie L. muta muta. Sanchez et al. (1995) descreveram uma metaloprotease, chamada 

LHF-I, com atividade hemorrágica e massa molecular de aproximadamente 100 kDa. O 

mesmo autor também purificou uma serinoprotease, com massa molecular de 33 kDa e 

atividade sobre a molécula de fibrinogênio (Sanchez et al., 2000). Diniz e Oliveira (1992) 

purificaram uma serinoprotease com aproximadamente 27 kDa e ação hipotensiva devida à 

liberação de bradicinina a partir de cininogênio. Magalhaes et al. (2003) descreveram duas 

proteases, chamadas TLE-B (44 kDa) e TLE-P (43 kDa) com ação tipo trombina que, na 

verdade, são a mesma enzima com massa molecular de 27 kDa e diferentes padrões de 

glicosilação.  Com o objetivo de verificar a presença de serino e metaloproteases na peçonha 

de serpentes da espécie L. muta rhombeata, foram feitos ensaios na presença de inibidores 

específicos para cada tipo de protease. Conforme pode ser visto na figura 14, a incubação na 

presença de PMSF (inibidor de serinoproteases) promoveu diminuição da atividade, quando 

comparada com o controle positivo (sem inibidores), porém, mesmo com 4 mM de PMSF, a 

peçonha ainda manteve mais da metade de sua atividade. A incubação com EDTA (inibidor 

de metaloproteases) promoveu uma diminuição mais acentuada da atividade, porém, 

mesmo na concentreção de 4 mM, a peçonha ainda manteve parte de sua atividade. 

Quando os inibidores foram incubados em conjunto, a concentração de 2 mM já foi 

suficiente para levar a atividade de protease para valores próximos do controle negativo e a 

concentração de 4 mM não resultou em nova queda de atividade. Apesar de haver diferença 

estatística entre esses valores (PMSF associado a EDTA nas concentrações de 2 e 4 mM cada) 

e o controle negativo, essa atividade basal pode ser, na verdade, devido à maior 

concentração de proteínas dissolvidas no meio (adição da peçonha) e não devido à atividade 

proteolítica. Esses resultados indicam a presença dos dois tipos de protease na peçonha, 

sendo que metaloproteases contribuem mais do que serinoproteases para a atividade 

proteolítica total. 
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Para confirmar a presença de mais de uma protease e estimar as massas moleculares, 

foi feito um zimograma para a atividade da enzima. Amostras de peçonhas foram 

submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida contendo caseína, sob condições não 

redutoras. Inicialmente, o ensaio foi feito com tampão de amostra sem SDS. Entretanto, 

após a revelação do gel, só foi possível visualizar um arraste mais claro correspondendo à 

ação proteolítica, mas que não possibilitava identificar o número de enzimas (dados não 

apresentados). Optou-se, então, por utilizar tampão de amostra com SDS. Esse detergente 

confere carga negativa às proteínas, o que pode causar sua desnaturação. Entretanto, 

algumas são capazes de renaturar quando o detergente é removido. Levando isso em 

consideração, após a eletroforese, o gel foi lavado para a remoção do SDS e, então, incubado 

para permitir ação proteolítica sobre a caseína dissolvida. Como pode ser observado na 

figura 15, aparentemente três bandas com massas moleculares aproximadas de 40, 35 e 24 

kDa são responsáveis pela atividade proteolítica. Para verificar a ação de inibidores de 

serinoproteases e metaloproteases sobre cada enzima, foram feitos ensaios em que os géis 

foram incubados na presença de cada inibidor separadamente e em conjunto. 

Aparentemente, nenhuma das enzimas foi totalmente inibida por EDTA, apesar de aquela 

com 24 kDa ter tido sua atividade reduzida. Diferentemente, as três proteases foram inibidas 

por PMSF. Os resultados indicam que as 3 enzimas observadas no ensaio de zimograma são 

do tipo serinoproteases. Contraditoriamente, o ensaio de inibição da atividade em meio 

líquido demonstrou que o EDTA tem maior efeito inibitório sobre a ação proteolítica da 

peçonha do que o PMSF. É importante lembrar que nem todas as enzimas, principalmente 

aquelas com massas moleculares mais elevadas, são capazes de se renaturar quando o SDS é 

removido e que podem existir isoformas com tamanhos semelhantes. Isso pode explicar o 

aparecimento de apenas três bandas claras e a contradição observada nos dois ensaios 

envolvendo inibidores. 

L-aminoácido oxidases são flavoenzimas que catalisam a deaminação oxidativa do 

substrato L-aminoácido para formar o α-cetoácido correspondente, amônia e peróxido de 

hidrogênio. São geralmente encontradas na forma glicososilada e homodimérica. Como 

dímeros, possuem massa molecular que varia de 110 a 150 kDa, sendo que cada monômero 

possui cerca de 50 a 70 kDa. Apesar de serem encontradas em diversos organismos, aquelas 

encontradas em peçonhas ofídicas representam as mais bem estudadas dessa classe de 

enzimas (Du and Clemetson, 2002). Em algumas espécies, chegam a representar 30% do 
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total de proteínas da peçonha (Ali et al., 2000). Algumas atividades farmacológicas já foram 

descritas como formação de edemas, citotoxicidade, agregação plaquetária, ação 

hipotensiva, apoptose de células endoteliais, o que pode contribuir para o sangramento 

prolongado na parede dos vasos danificados pela mordida, entre outras (Ahn et al., 1997; Ali 

et al., 2000; Braga et al., 2008; Li et al., 1994; Suhr and Kim, 1996). Apesar de bem descritas 

nas peçonhas de diversas serpentes, ainda existem poucos estudos descrevendo as L-

aminoácido oxidases presentes em peçonhas laquéticas (Kuch et al., 1996; Sanz et al., 2008).  

No presente trabalho, a atividade de L-aminoácido oxidase da peçonha foi avaliada por 

um método indireto baseado na deaminação oxidativa de L-leucina e conseqüente produção 

de peróxido de hidrogênio (H2O2), o qual é reduzido pela peroxidase presente no meio 

usando OPD como substrato. Como pode ser observado na figura 17, há uma relação 

proporcional entre a concentração de peçonha e a atividade enzimática e, mesmo em 

concentrações baixas, a atividade de L-aminoácido oxidase foi elevada, se comparada com o 

controle negativo. Kuch et al. (1996) também observaram elevada atividade de L-aminoácido 

oxidase para a peçonha laquética, inclusive, valores 5 a 34 vezes superiores àqueles 

observados para diversas peçonhas botrópicas. 

Visando à obtenção de fragmentos de anticorpos humanos capazes de inibir enzimas 

envolvidas com a toxicidade da peçonha de L. muta rhombeata, foi utilizada uma biblioteca 

genômica (Griffin. 1) de bacteriófagos que codificam scFv. O método de bio panning se 

mostrou eficiente para a seleção de fagos-anticorpos reconhecedores da peçonha bruta. 

Quatro turnos de seleção foram realizados e o aumento no número de lavagens entre cada 

turno foi capaz de aumentar a especificidade dos fagos pela peçonha bruta, conforme pode 

ser observado no ensaio imunoenzimático da figura 18. É importante observar que foram 

feitos controles com poços sensibilizados com BSA para verificar a interação dos fagos com 

proteínas diferentes da peçonha. Nos 4 turnos, os controles apresentaram valores próximos 

entre si e relativamente altos, o que pode ser explicado pela utilização de BSA, proteína 

presente em grande quantidade no leite (usado no passo de bloqueio em cada turno de 

seleção). Apesar de os fagos obtidos do primeiro e do segundo turnos terem apresentado 

baixa especificidade para a peçonha, aqueles obtidos do terceiro e do quarto turnos 

apresentaram especificidade significativamente mais alta do que os respectivos controles. 

Kulkeaw et al. (2009) selecionaram vários fragmentos de anticorpos humanos do tipo scFv 

pela técnica de bio panning contra uma neurotoxina purificada da peçonha de Naja kaouthia 
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e conseguiram taxas de sobrevivência de até 83% com o emprego de um clone em ensaios 

com 1x DL100 da toxina. Mousli et al. (1999) também utilizaram a técnica de Phage Display 

para selecionar um clone capaz de reconhecer e neutralizar a principal neurotoxina da 

peçonha do escorpião Androctonus australis. 

Após cada passo de seleção, o número de fagos eluídos foi estimado por titulação. 

Diferentemente de outros autores que só utilizaram um sistema de eluição (Kuba and 

Furukawa, 2009; Kulkeaw et al., 2009; Liu et al., 2009), é possível observar que a utilização 

de um tampão básico (trietilamina) e um ácido (glicina-HCl) foi interessante no processo de 

eluição. De acordo com a figura 17, mesmo após eluição básica, alguns fagos permaneceram 

ligados à matriz e foram eluídos com a solução ácida, o que aumentou o rendimento da 

eluição. Além disso, provavelmente são fagos diferentes, já que apresentam características 

bioquímicas diferentes, o que aumenta a probabilidade de seleção de fagos específicos para 

mais componentes da peçonha. 

O quarto turno, por apresentar os melhores resultados, foi escolhido para a produção 

de fagos-anticorpos monoclonais. A especificidade de cada clone foi avaliada por ELISA e 

aqueles que apresentaram maior especificidade para a peçonha foram selecionados para a 

produção de fagos-anticorpos precipitados, os quais foram utilizados para a produção de 

fragmentos de anticorpos humanos do tipo scFv. Dos clones escolhidos, apenas o 1C não 

apresentou a especificidade esperada, conforme pode ser visto na figura 21. 

Os fragmentos de anticorpos foram construídos para conter um sinal de exportação 

para o periplasma e dois marcadores, sendo estes uma cauda de hexa-histidina, que exibe 

forte interação por matrizes de íons metálicos, e um c-myc, que se liga ao anticorpo 

monoclonal 9E10. A purificação a partir do periplasma é interessante, visto que se trata de 

um ambiente oxidante que contém enzimas que catalisam a formação e o rearranjo de 

ligações dissulfeto, importantes para a manutenção da atividade de anticorpos completos e 

fragmentos. Ainda, por conter apenas uma parte do total de proteínas celulares, a 

purificação a partir desse ambiente é facilitada. Optou-se por um sistema de cromatografia 

de afinidade baseado em uma matriz de agarose ligada a níquel. Definidas as condições de 

eluição dos fragmentos de anticorpos da resina, todos os clones foram purificados de 

maneira semelhante e os resultados foram satisfatórios, visto que apenas uma banda 

evidente foi observada para cada clone (Figura 23). Entretanto, os rendimentos foram baixos 

(aproximadamente 200 µg de scFv para cada 250 mL de meio de cultura). A biblioteca 
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Griffin. 1 é rotineiramente utilizada em nosso laboratório e tem apresentado resultados 

satisfatórios (Oliveira et al., 2009; Soares and Barbosa, 2008; Tamarozzi et al., 2006). 

Entretanto, atualmente, a biblioteca Griffin. 1 foi substituída pela Tomlinson IJ, uma versão 

mais moderna que possibilita duas maneiras diferentes de purificação, além das listadas 

acima. São elas, purificação por interação com proteína A e com proteína L. Os próprios 

autores indicam estas metodologias alternativas, visto que a purificação é mais eficiente 

(BioScience). 

O primeiro experimento de inibição envolvendo fragmentos de anticorpos purificados 

foi um ensaio cinético de hemólise indireta. Os ensaios foram conduzidos nas proporções 1:1 

e 2:1 de scFv e peçonha, nessa ordem. Apesar de as moléculas testadas serem específicas 

para a peçonha, apenas 4 apresentaram capacidade inibitória sobre PLA2s. O clone 4E 

apresentou os melhores resultados, mantendo uma taxa de inibição de 100% durante 90 

minutos na proporção 1:1, e durante todo o experimento na proporção 2:1. O clone 2C 

também aparenta ser um potencial inibidor da enzima. Também manteve 100% de inibição 

durante 90 minutos na proporção 1:1, porém, devido ao baixo rendimento, não foi possível 

realizar ensaios na proporção 2:1. Os clones 2F e 9F também inibiram a enzima quando 

incubados em ambas as proporções, porém, de forma parcial, com maior inibição na 

proporção 2:1. Levando-se em conta que a peçonha laquética apresenta mais de uma 

isoforma de PLA2 (Fortes-Dias et al., 1999; Fuly et al., 1993), podemos supor que os clones 

2C e 4E provavelmente se ligam a uma região conservada em todas as isoformas, o que 

explicaria a inibição de 100% da atividade da enzima. Diferentemente, os clones 2F e 9F 

provavelmente se ligam a apenas algumas isoformas ou, caso se liguem a todas, agem de 

forma mais atenuada do que os clones 2C e 4E. No nosso laboratório, a técnica de Phage 

Display já foi utilizada para a seleção de fragmentos de anticorpos humanos contra PLA2 de 

peçonhas botrópicas (Tamarozzi et al., 2006) e crotálicas (Oliveira et al., 2009), contra 

proteínas responsáveis pela abertura de canais de sódio da peçonha do escorpião Tityus 

serrulatus (dados submetidos para publicação), contra componentes tóxicos da peçonha de 

abelhas africanizadas (dados submetidos para publicação), entre outras.  

Para os demais ensaios de inibição envolvendo as atividades de protease e de L-

aminoácido oxidase, nenhum dos fragmentos de anticorpos selecionados foi capaz de inibir 

a ação das enzimas. Eles são, provavelmente, específicos para outros componentes da 

peçonha. Também foram feitos ensaios com fagos-anticorpos monoclonais, mas, 
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novamente, nenhum clone mostrou capacidade inibitória sobre as enzimas testadas. Como 

os fagos foram obtidos a partir do sobrenadante de cultura, o erro associado ao ensaio é 

consideravelmente maior do que para ensaios com scFv, principalmente nos ensaios 

proteolíticos, em que são avaliados os peptídeos presentes em solução. 

Em algumas peçonhas animais, a maior parte das proteínas são representadas por 

PLA2s. Entretanto, para a peçonha de Lachesis muta, Sanz et al. (2008) demonstraram que as 

proteínas mais abundantes são metaloproteases (32-38%), serinoproteases (25-31%), PLA2s 

(9-12%), lecitinas do tipo C específicas para galactose (4-8%) e L-aminoácido oxidases (3-5%). 

Considerando-se que a interação de fagos-anticorpos da biblioteca com componentes da 

peçonha acontece ao acaso, era de se esperar uma maior quantidade de fagos específicos 

para proteases e, também, alguns específicos para L-aminoácido oxidases. Entretanto, isso 

não foi observado. Para o caso de proteases, talvez porque os fagos específicos estejam 

sendo hidrolisados pelas próprias enzimas. Outra possível explicação seria que na peçonha 

analisada, a quantidade de proteases é menor do que aquela observada pelo autor 

supracitado.  

Novas estratégias devem, então, ser consideradas para a seleção de fagos-anticorpos 

específicos para outros componentes tóxicos da peçonha além de fosfolipases A2. 
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7. Conclusões 

 

Com base nos resultados obtidos, pôde-se concluir que: 

 

- Os ensaios de atividade de fosfolipase A2, protease e L-aminoácido oxidase foram 

padronizados de maneira satisfatória; 

- A metodologia para determinação de atividade proteolítica foi otimizada 

satisfatoriamente, sendo que a quantidade de peçonha necessária para cada ensaio passou a 

ser 25 vezes menor do que aquela necessária inicialmente; 

- A estratégia de seleção de fagos-anticorpos a partir da biblioteca Griffin. 1 contra a 

peçonha bruta de Lachesis muta rhombeata demonstrou-se eficaz; 

- A produção e purificação de fragmentos de anticorpos humanos a partir dos clones 

selecionados foi realizada com sucesso; 

- Os clones 2C, 2F, 4C e 9F foram capazes de neutralizar a atividade hemolítica da 

peçonha em ensaios in vitro. Entretanto, os demais clones purificados não foram capazes de 

inibir as atividades de protease e de L-aminoácido oxidase. 
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8. Perspectivas 

 

Visando à produção e purificação de fragmentos de anticorpos capazes de neutralizar 

as atividades de protease e L-aminoácido oxidase da peçonha bruta, novas estratégias de 

seleção devem ser analisadas. As enzimas serão parcialmente purificadas antes de serem 

utilizadas nos passos de seleção para aumentar a probabilidade de obtenção de fagos 

anticorpos específicos para os antígenos alvos. Os fragmentos de anticorpo específicos para 

cada componente da peçonha serão caracterizados bioquimicamente e sequenciados. Com 

o propósito de elaborar um antiveneno eficaz contra a peçonha de serpentes da espécie 

Lachesis muta, os fragmentos de anticorpos purificados serão avaliados em ensaios in vivo 

de miotoxicidade, cardiotoxicidade e letalidade. 
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10. Apêndice 

 

Solução salina tamponada com fosfato (PBS) – 10X concentrada    pH 7,2 

Reagentes Quantidade 

NaCl 58,4 g 

Na2HPO4 47,2 g 

Na2HPO4. H2O 26,4 g 

Água ultra pura q.s.p 1 L 

 

Meio LB caldo 

Reagentes Quantidade 

LB 20g 

Água ultra pura q.s.p 1 L 

 

Meio LB Agar 

Reagentes Quantidade 

LB Agar 24,0 g 

Água ultra pura q.s.p 1 L 

 

Gel de poliacrilamida com dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE) 

Gel de separação (12%) 

Reagentes Quantidade 

Tris-HCl 2M pH 8,8 1,13 mL 

Acrilamida:Bis (30:0,8%) 2,4 mL 

Água ultra pura 2,3 mL 

Temed 7 μL 

Persulfato de amônio 10% (p/v) 38 μL 
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Gel de poliacrilamida com dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE) 

Gel de empilhamento (12%) 

Reagentes Quantidade 

Tris-HCl 2M pH 6,8 125 μL 

Acrilamida:Bis (30:0,8%) 332 μL 

Água ultra pura 1,47 mL 

Temed 3 μL 

Persulfato de amônio 10% (p/v) 25 μL 

 

Tampão de corrida (SDS-PAGE) 

Reagentes Quantidade 

Tris base 3 g 

Glicina 14,4 g 

SDS 10% (p/v) 10 mL 

Água ultra pura q.s.p 1 L 

 

Solução para coloração do gel - coloração por prata 

Solução fixadora 

Reagentes Quantidade 

Metanol 50% (v/v) 

Ácido acético 12% (v/v) 

Formaldeído 37% 50 μL 

 

Solução para coloração do gel - coloração por prata 

Solução de etanol 

Reagentes Quantidade 

Etanol 50% (v/v) 
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Solução para coloração do gel - coloração por prata 

Solução de tiosulfato 

Reagentes Quantidade 

Na2S2O3 20 mg 

Água ultra pura q.s.p. 100 mL 

 

Solução para coloração do gel - coloração por prata 

Solução de nitrato de prata 

Reagentes Quantidade 

AgNO3 0,4 g 

Formaldeído 37% 75 μL 

Água ultra pura q.s.p. 100 mL 

 

Solução para coloração do gel - coloração por prata 

Solução de carbonato de sódio 

Reagentes Quantidade 

Na2CO3 6 g 

Formaldeído 37% 50 μL 

Na2S2O3  0,8mM 2 mL 

Água ultra pura q.s.p. 100 mL 

 

Solução para coloração do gel - coloração por prata 

Solução reveladora 

Reagentes Quantidade 

Metanol 50% (v/v) 

Ácido acético 12% (v/v) 

 

Solução para coloração do gel - coloração por prata 

Solução de lavagem 

Reagentes Quantidade 

Metanol 50% (v/v) 
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Solução para coloração do gel - coloração por coomassie 

Solução corante 

Reagentes Quantidade 

Coomassie Brilliant Blue R-250 

Metanol 

Ácido acético 

Água ultra pura 

0,25 g 

50% (v/v) 

12% (v/v) 

q.s.p. 100 mL 

 

Solução para coloração do gel - coloração por coomassie 

Solução descorante 

Reagentes Quantidade 

Metanol 

Ácido acético 

Água ultra pura 

50% (v/v) 

12% (v/v) 

q.s.p. 100 mL 
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