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1.1 Anêmonas do mar – aspectos zoológicos 

O filo Cnidaria (Figura 1) é constituído por animais aquáticos bentônicos 

e pelágicos, divididos nas classes Anthozoa, Hydrozoa, Scyphozoa e Cubozoa. 

Apesar dos diferentes formatos e habitats, o corpo de todos os cnidários 

possuem simetria radial e são diploblásticos, ou seja, a ectoderme recobre a 

parte externa do corpo e a endoderme envolve a cavidade interior do corpo. 

Entre estas duas camadas celulares encontra-se a mesogléia. Os cnidários não 

possuem uma especialização celular em diferentes órgãos e o sistema nervoso 

é difundido ao longo do corpo. Atualmente existem cerca de 13000 espécies 

conhecidas (Turk & Kem, 2009) que pertencem a este filo. Grande parte da 

diversidade exibida pelo grupo resulta de dois aspectos fundamentais do seu 

estilo de vida. O primeiro é a tendência de formar colônias por reprodução 

assexuada, podendo assim atingir formas e proporções impossíveis para 

indivíduos solitários. O segundo é a presença de um ciclo de vida dimórfico em 

muitas espécies, que inclui duas morfologias adultas completamente diferentes, 

pólipo e medusa. 

As anêmonas do mar são pólipos sésseis, exclusivamente marinhos, 

que pertencem à classe Anthozoa e são agrupadas dentro da ordem Actiniaria, 

distribuídas em quatro subordens (Endocoelantheae, Nyantheae, Protantheae 

e Ptychodacteae), as quais englobam, pelo menos, 45 famílias, 512 gêneros e 

aproximadamente 1400 espécies. Os Anthozoários divergiram da linhagem dos 

animais com simetria bilateral (grupo Bilateria) logo no início do estágio 

evolutivo, há cerca de 600 milhões de anos (Ball et al., 2004). Esses são 

predadores que vivem no ambiente marinho, desde o costão rochoso até 

regiões oceânicas profundas. São animais solitários, podendo estar em 

simbiose com peixes, crustáceos, zooxantelas e dinoflagelados e estão 

amplamente distribuídos pelo mundo, podendo ser encontrados dos polos até a 

região do equador.  
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O corpo das anêmonas do mar é formado por um pé adesivo, com uma 

coluna levando a um disco oral com tentáculos que circundam a abertura 

central da boca, sendo utilizados para capturar alimento e transportá-lo até a 

boca (a anatomia desses animais está mostrada na Figura 2). Nos tentáculos e 

em outras partes do corpo são encontradas cápsulas com “ferrão”, 

denominadas de nematocistos, derivadas das organelas subcelulares 

conhecidas como cnidocistos (cnidae). 

 
Figura 1 - Cladograma hipotético dos organismos com simetria bilateral. As eras geológicas estão 
indicadas na lateral esquerda do cladograma. O filo dos cnidários encontra-se circulado em 
vermelho. Figura adaptada de Brusca & Brusca (2003). 
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Figura 2 - Anatomia de anêmonas do mar. Figura adaptada de Brusca & Brusca (2003). 
 

1.1.1 Cnidocitos 

Os cnidocistos ou nematocitos, exclusivos do filo Cnidaria, são uma das 

mais complexas células eucarióticas. Eles são originados de células 

embrionárias multipotentes localizadas no interstício e seu desenvolvimento é 

caracterizado pela montagem intracitoplasmática de uma membrana extensa e 

única e um túbulo (cnidocisto ou nematocisto), com subsequente inversão e 

enrolamento do mesmo junto com a peçonha e outras moléculas 

intracapsulares dentro do lúmen dessa célula. Do ponto de vista morfológico 

existem cerca de 30 tipos de nematocisto (Fautin, 2009), os quais podem ser 

agrupados em três tipos básicos. O primeiro é formado pelos “verdadeiros” 

nematocistos, cuja estrutura é composta por uma cápsula com paredes duplas 

contendo uma mistura tóxica e um túbulo reversível. Geralmente, esse túbulo é 

acompanhado por espinhos ou estiletes para facilitar a penetração e a fixação 

nos tecidos da vítima e é capaz de levar as toxinas até a mesma através do 

poro terminal existente no túbulo ou através da sua superfície (Brusca & 

Brusca, 2003). O segundo tipo, o espirocisto, contém mucoproteínas ou 

glicoproteínas que aderem no corpo da vítima. Já o terceiro tipo, o pticocisto, é 

utilizado na fixação do próprio animal. 

A complexidade estrutural do cnidocisto é refletida na sua complexidade 

funcional. O disparo de um cnidócito é, essencialmente, um evento explosivo 

que resulta na eversão do túbulo sendo expelido através do opérculo na região 

apical celular com, no caso de cnidocistos penetrantes, força suficiente para 



Introdução 5 

 

penetrar na cutícula ou pele de sua presa em menos de 3 ms (Anderson & 

Bouchard, 2009).  

Os mecanismos que tangem a geração de força necessária para o 

disparo do cnidócito ainda não são totalmente entendidos, mas cogita-se que 

existam fenômenos que podem ocorrer isolados ou em conjunto, como 

aumento da pressão hidrostática criada por um gradiente de pressão osmótica 

e energia mecânica armazenada no túbulo invertido; e, mais recentemente, 

sugere-se o aumento da pressão osmótica por um gradiente de prótons que 

atravessa a membrana que envolve o nematocisto (Anderson & Bouchard, 

2009). Estudos demonstram que esses fenômenos desencadeiam mudanças 

no potencial de membrana do cnidócito através da mudança de amplitude das 

correntes de Na+ e K+. 

Segundo dados de Holstein & Tardent, (1984) e Nüchter e colaboradores 

(2006), o processo de disparo dos cnidócitos pode ser dividido em 4 fases. A 

fase A é a fase inicial que compreende o intervalo entre a despolarização da 

membrana e a abertura do opérculo. Na fase B, a cobertura da cápsula é 

aberta e a porção do estilete do túbulo é ejetada. Já a fase C é uma fase 

intermediária e estacionária do processo de descarga. Na fase D ocorre a 

evaginação da parte terminal do túbulo. 

A demanda energética na criação de uma célula com tal complexidade 

se torna ainda mais marcante pelo fato de que os cnidocistos só podem ser 

usados uma única vez. Dessa maneira, essas células são altamente reguladas 

por uma variedade de quimiossensores, mecanossensores e vias endógenas 

para garantir que o uso do cnidocisto seja feito apenas em condições 

adequadas (Anderson & Bouchard, 2009). A integração desses vários fatores 

culmina na exocitose e disparo do cnidocisto. A Figura 3 mostra a organização 

intracelular de um cnidócito carregado e descarregado. 
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1.2 Peçonha de anêmonas do mar 

Desde a década de 70 as anêmonas do mar são investigadas no sentido 

de se entender qual o mecanismo de ação de suas toxinas. Trabalhos 

clássicos de vários autores (Barhanin et al., 1981; Beress & Beress, 1975; 

Cariello et al., 1989) elucidaram os mecanismos de ação das toxinas ATX-I, II e 

III da anêmona do mar Anemonia sulcata, habitante do mar Mediterrâneo. No 

entanto, as anêmonas do mar brasileiras começaram a serem estudadas sob o 

aspecto fisiológico na década de 80 (Mendes, 1984), quando foram 

demonstradas inequívocas respostas da musculatura da coluna desses 

animais aos conhecidos neurotransmissores, acetilcolina, adrenalina e seus 

derivados.  

Em geral, as peçonhas das anêmonas do mar são misturas complexas 

contendo proteínas e peptídeos com diferentes propriedades, além de 

componentes não proteicos, derivados do metabolismo secundário. Estes 

compostos divergem de uma espécie para outra, quanto a sua estrutura e seu 

potencial alvo de ação. Alguns são encontrados em várias peçonhas, enquanto 

que outros são espécie-específicos. A proporção com que estes compostos 

são encontrados nas diferentes espécies também pode variar de acordo com o 

estado alimentar e do estágio de desenvolvimento dos indivíduos (Rees, 1993).  

Contudo, os componentes mais comuns e potentes presentes nas 

peçonhas de anêmonas do mar são: Fosfolipases A2, capazes de clivar 

fosfolipídios de membranas de células nervosas e musculares, produzindo 

 
Figura 3 - Organização intracelular de um cnidócito carregado (A) e descarregado (B). Figura 
adaptada de Anderson & Bouchard (2009). 
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ácido aracdônico e promovendo a inflamação (Nevalainen et al., 2004); 

Citolisinas (toxinas formadoras de poros) que atuam em membranas celulares 

e causam alterações na osmorregulação e consequentemente lise celular 

(Anderluh et al., 2003); Neurotoxinas que interferem na transmissão nervosa, 

afetando canais voltagem dependentes de Na+ (Rogers et al.., 1996) e K+ 

(incluindo os canais das famílias hERG) e canais sensíveis a acidez (“acid-

sensing ion channels” – ASIC´s) (Honma & Shiomi, 2006; Norton, 1991); 

Compostos não protéicos (purinas, aminas terciárias, compostos de amônio 

quaternário e aminas biogênicas), os quais, acredita-se que estejam envolvidos 

na dor durante o envenenamento, servindo como proteção contra predadores e 

facilitando a absorção e distribuição dos componentes tóxicos da peçonha na 

presa (Welsh, 1964; Zaharenko et al., 2011). A seguir, descreveremos alguns 

tipos de neurotoxinas encontradas em anêmonas do mar, principal foco da 

investigação realizada. 

 

1.3 Neurotoxinas de anêmonas do mar 

Neurotoxinas são toxinas que interferem com a transmissão do impulso 

nervoso, modificando a função de algum tipo particular de canal na membrana 

do nervo ou músculo. As neurotoxinas constituem ferramentas importantes 

para o estudo dos diferentes tipos de canais presentes em membranas 

excitáveis e, por conseguinte, para investigar os mecanismos envolvidos 

durante a transmissão de impulsos nervosos. Algumas delas são muito 

seletivas e por isso têm permitido progressos rápidos na identificação e 

caracterização de novos receptores de membrana (Rees, 1993).  

Os peptídeos neurotóxicos de anêmonas do mar possuem massas 

moleculares que variam entre 3 e 5 kDa e têm como principal alvo os canais 

iônicos. Até o momento, o que mais se tem descrito na literatura são 

neurotoxinas que atuam sobre canais voltagem-dependentes de sódio (NaV), 

potássio (KV) e pouco sobre canais iônicos sensíveis à acidez (ASIC`s). Até o 

momento, não existe descrita nenhuma toxina que interaja com canais de 

cloreto (Cl-) e de Ca2+ (CaV) dependentes de voltagem. 
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1.4 Toxinas de anêmonas do mar e canais para potássio 

sensíveis à voltagem 

Toxinas que interagem com os canais para potássio KV, em geral, são 

peptídeos compactos, contendo em torno de 38 resíduos de aminoácidos 

estabilizados por 3 a 4 pontes dissulfeto. Esses peptídeos adotam usualmente 

um domínio estrutural conservado, conhecido como “motivo αβ”. Trata-se de 

um motivo composto por uma α-hélice ligada a uma fita β-antiparalela por meio 

de duas ou mais pontes dissulfeto (Bontems et al., 1991). 

Toxinas que interagem com canais para potássio exercem sua ação de 

duas formas gerais: ligando-se à porção extracelular do poro condutor, ocluindo 

assim a passagem dos íons, ou pela modulação da parte sensível à voltagem 

(Garcia et al., 1991). 

O segundo maior grupo de neurotoxinas de anêmonas do mar são as 

que atuam bloqueando os canais KV. Atualmente são conhecidos pelo menos 

13 diferentes peptídeos, sendo 11 purificados de seis espécies da família 

Actiniidae e os outros dois pertencem à família Stichodactylidae. Estas toxinas 

são classificadas de acordo com a similaridade da estrutura primária em quatro 

diferentes grupos (Honma & Shiomi, 2006). 

 

1.4.1 Toxinas de canal de potássio do tipo 1. 

Esse grupo é composto por seis peptídeos que possuem entre 35 e 43 

resíduos de aminoácidos. Representam este grupo: AETX-K, HmK, ShK, AeK, 

AsKs e BgK das anêmonas do mar Anemonia erythraea, Heteractis magnifica, 

Stichodactyla helianthus, Actinia equina, Anemonia sulcata e Bunodosoma 

granulifera, respectivamente. A toxina Shk atua em canais do tipo KV1.1 a 

KV1.7 e também liga-se em canais KCa3.1 (canal de potássio dependente de 

cálcio) e Kv3.2. Bgk se liga em KV1.1 a KV1.6 e também em KCa3.1. As toxinas 

HmK, AeK e AsKs se ligam á família dos canais KV1, porém os subtipos ainda 

não foram determinados.  

 

1.4.2 Toxinas de canal se potássio do tipo 2. 

Os peptídeos geralmente conhecidos como Kalicludinas ou AsKCs 

(AsKC1, AsKC2 e AsKC3) da anêmona do mar A. sulcata representam este 
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segundo grupo. Possuem 58 ou 59 aminoácidos, cuja ação biológica ocorre em 

canais da família KV1 com uma potência muito menor, se comparados aos 

peptídeos do grupo 1 (Schweitz et al., 1995). AsKCs também atuam como 

inibidores de protease, sendo que sua estrutura primária apresenta homologia 

com inibidores da tripsina pancreática bovina (BPTI). Entretanto, comparando-

se os resíduos lisina, alanina e isoleucina nas posições (K15, A16 e I19) da 

BPTI, que são importantes na ligação com a tripsina, as AsKCs apresentam 

uma substituição I19P, causando significativa perda em sua atividade inibitória. 

 

1.4.3 Toxinas de canal se potássio do tipo 3. 

Inicialmente, foram isoladas as toxinas BDS-I e BDS-II (“Blood 

Depressing Substances”) da anêmona do mar A. sulcata, APETx1 da 

Anthopleura elegantissima e Am-II da Antheopsis maculata, compondo as 

toxinas do tipo 3, que possuem entre 42 e 46 aminoácidos. BDS-I e BDS-II 

atuam bloqueando especificamente canais do subtipo KV3.4. Recentemente, 

demonstrou-se que elas têm um fraco efeito sobre canais de sódio sensíveis a 

Tetrodotoxina, em neuroblastoma (Honma & Shiomi, 2006). 

APETx1 é seletivo para canais do tipo ERG1, pertencente à superfamília 

dos canais “ether-a-go-go” (EAG), a qual é subdividida em três subfamílias: 

EAG, ELK (EAG-like) e ERG, respectivamente, representadas pelas famílias 

dos canais KV10, KV12 e KV11 (Wanke & Restano-Cassulini, 2007). Do ponto 

de vista biológico, APETx1 atua, aparentemente, na ativação e, possivelmente, 

na inativação dos canais KV11, sugerindo que este peptídeo se comporta como 

um modulador desses canais (Wanke & Restano-Cassulini, 2007). 

Segundo Honma e colaboradores (2005a), pressupõe-se que Am-II atue 

nos mesmos canais das toxinas BDS-I, BDS-II e APETx1, devido à identidade 

com estas toxinas (39% com BDS-I e II e 37% com APETx1). Também 

apresenta 28% de identidade com APETx2 que atua bloqueando canais 

sensíveis à acidez (ASIC) (Diochot et al., 2004). 

 

1.4.4 Toxinas de canal de potássio do tipo 4. 

As toxinas que representam este último tipo de toxinas de anêmonas do 

mar, que atuam em KV, são formadas pelas toxinas SHTX-I e II (compostas por 

28 aminoácidos) da anêmona do mar Stichodactyla haddoni. Ensaios de 
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inibição competitiva indireta da ligação da α-dendrotoxina marcada com I125 

(iodo), em membranas de sinaptossomas de rato, demonstraram que as 

toxinas SHTX-I e II ligam-se em canais voltagem-dependentes de K+ e 

sugerem um possível bloqueio da corrente. Este tipo de toxina possui duas 

pontes dissulfeto que formam um pareamento do tipo C1-C3 e C2-C4 e têm 

massa molecular em torno de 2,7 kDa (Honma et al., 2008).  

1.5 Canais para potássio dependentes de voltagem 

Os canais voltagem-dependentes de K+ (KV) são os protótipos de canais 

voltagem-dependentes. Um típico canal KV é um conjunto de quatro domínios 

transmembranais, idênticas ou similares, que circundam um poro central. Cada 

domínio possui seis segmentos transmembrana (S1-S6), com o N- e C-terminal 

voltados para o meio intracelular da membrana (Figura 4). A região mais 

estreita do poro, o filtro seletivo, é formada por um loop entre S5 e S6; o sensor 

de voltagem inclui o S4, região com múltiplas cargas positivas. 

Uma subunidade padrão de um canal KV contém seis regiões 

transmembrana (S1-S6), com o carboxi e amino terminal no meio intracelular 

 
Figura 4 – No lado esquerdo temos um esquema de uma subunidade α do canal para potássio. Os 
6 segmentos transmembrana de uma única subunidade do canal encontram-se em evidência. 
Existem apenas duas hélices transmembrana: a hélice externa é homóloga ao S5 e a hélice interna 
ao S6. Na figura do lado direito temos: o interior da proteína está em verde escuro, com as 
estruturas secundárias representadas por fitas, para as três das quatro subunidades, e a superfície 
da proteína exposta à água encontra-se colorida em cinza. O filtro seletivo é visto no topo, com o 
“loop” do filtro seletivo apoiado pelas hélices do poro. As quatro esferas marcam os quatro sítios 
de ligação para íons K

+
; esses são comumente ocupados por íons alternativos ao K

+
 e moléculas de 

água (Morais-Cabral et al, 2001). As quatro hélices internas cruzam-se para afunilar o canal em sua 
porção inferior (o “caminho de passagem”). Entre o filtro seletivo e o caminho de passagem 
encontra-se uma cavidade com água. Figura modificada de Yellen (2002). 
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da membrana (uma arquitetura tetramérica 6TM), um poro formado por S5-P-

S6 e um sensor de voltagem compreendendo S1-S4. 

O centro da subfamília KV1.x-KV4.x (Figura 5) tem no seu N-terminal um 

“domínio tetramerizado” (T1, em roxo) (Gulbis et al., 2000; Kreusch et al., 1998) 

que determina a especificidade do conjunto de subunidades (Shen & Pfaffinger, 

1995) e, também serve como uma plataforma para a montagem das 

subunidades β e para outras interações proteína-proteína. Essas interações 

provavelmente modulam a atividade do canal e também podem proporcionar 

um caminho ao canal para sinalizar diretamente processos ao meio intracelular 

(Holmes et al., 1996). A extremidade N-terminal pode prover a auto-inibição 

Ball-and-chain para a inativação do canal (será melhor detalhada ao longo do 

texto). O C-terminal (Figura 4, no lado esquerdo em verde) não possui um 

domínio estrutural evidente nessa subfamília, embora normalmente haja um 

motivo de ligação PDZ (Doyle et al., 1996) que determina a localização física 

do canal e da sua associação em grandes complexos de sinalização. 

 

Muitos outros canais tetraméricos 6TM possuem um domínio estrutural 

diferente, caracterizado pela ausência de um domínio T1 e a presença de um 

domínio sensor no C-terminal (Figura 6). Esses incluem os canais dependentes 

de voltagem KCNQ e eag/erg, bem como os canais coordenadamente 

dependentes de voltagem e ligantes (canais BKCa2+-ativados e 

 

Figura 5 - O centro da subfamília Kv1.x-Kv4.x tem no seu N-terminal um “domínio tetramerizado” 
(T1, roxo) que determina a especificidade do conjunto de subunidades e também serve como uma 
plataforma para a montagem das subunidades β (em azul claro) e para outras interações proteína-
proteína. Figura modificada de Yellen (2002). 
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hiperpolarização HCN, e canais nucleotídeos dependentes), e canais 

exclusivamente dependentes de ligantes intracelulares (canais CNG e canais 

SK). Em alguns casos o domínio sensor do C-terminal adota uma organização 

simétrica em tetrâmero, enquanto que em outros casos, eles podem funcionar 

como dímero de dímeros (Schumacher et al., 2001). Alguns membros da 

família possuem no N-terminal uma região transmembrana adicional (S0) 

(Wallner et al., 1996) ou um domínio sensor a mais (Morais Cabral et al., 1998). 

Sabe-se que as subunidades que podem se associar com essa família (minK, 

MiRP, BKb) são transmembrana; elas aparentam estar inicialmente associadas 

com a região do poro (Knaus et al., 1994; Tapper & George, 2001) e podem 

deslocar o sensor de voltagem ou interagir diretamente com ele. 

 

 

Os canais de K+ são extremamente seletivos quanto aos íons que 

deixam passar. Contudo, eles permitem uma taxa de transporte perto do limite 

da difusão aquosa. Seletividade e velocidade são cruciais para a função 

biológica dos canais. Em neurônios e outras células, a especificidade dos 

canais a íons influência na diferença de concentração dos íons no meio intra e 

extracelular e determina a direção do fluxo da corrente. O fluxo de íons Na+ e 

Ca2+ ocorrem do meio extracelular para o meio intracelular. Portanto, 

 
Figura 6 – Representação de canal tetraméricos 6TM. Esses possuem um domínio estrutural 
diferente, caracterizado pela ausência de um domínio T1 e a presença de um domínio sensor no C-
terminal (verde). Alguns membros dessa família possuem no N-terminal uma região 
transmembrana adicional (S0) (roxo). Figura modificada de Yellen (2002). 
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proporciona carga positiva para a célula. Como a maioria dos canais voltagem-

dependentes são ativados por uma voltagem positiva, isto promove a ativação 

dos canais e desencadeia a excitação regenerativa. Íons K+ que fluem para o 

meio extracelular (ou íons Cl- fluindo para o meio intracelular) reduzem a carga 

positiva do meio intracelular e terminam (ou previnem) a excitação. Altas taxas 

de fluxo são essenciais para produzir essas rápidas mudanças de voltagem. 

Um típico potencial de ação em um neurônio de mamífero requer que milhões 

de íons fluam em milissegundos. Para conseguir isso sem o uso de milhões de 

proteínas exige que cada canal tenha um rendimento muito alto, enquanto 

mantêm uma elevada seletividade. A razão pela qual os íons necessitam de 

assistência para atravessar membranas lipídicas é que eles têm uma interação 

extremamente favorável com a água. Nas proximidades de um íon com carga 

positiva, como K+, as moléculas de água reorientam suas extremidades 

carregadas negativamente para o íon. Em lipídios ou até mesmo em proteínas, 

não existe acomodação eletrostática análoga à presença do íon (estas 

substâncias têm uma constante dielétrica relativamente baixa em comparação 

com a água). Em vez disso, as proteínas de canais de K+ têm quatro 

características estruturais específicas que mantêm o íon quase totalmente 

estável como acontece na água. Primeiro, os canais usam a abundância de 

água para tornar o íon estável. Em vez de manter um poro estreito da 

dimensão de um átomo por toda a espessura da membrana, parte do caminho 

permeável é amplo e contém uma grande quantidade de água (Figura 7). Essa 

explicação foi proposta há muitos anos atrás, sobretudo, como uma explicação 

da grande condutância de certos canais de K+ ativados por Ca2+ (Latorre & 

Miller, 1983), e é confirmada pelo cristal das estruturas de dois poros de dois 

canais de K+ diferentes presentes em bactérias, KcsA e MthK (Doyle et al., 

1998; Jiang et al., 2002a; Morais Cabral et al., 1998; Zhou et al., 2001a). 

Ademais, os canais de K+, aparentemente, estabilizam os íons e alcançam 

seletividade catiônica por utilizarem a influência eletrostática dos dipolos das 

hélices. Cada α-hélice possui um momento dipolo e o vestíbulo intracelular dos 

canais de K+ tem as extremidades negativas de quatro dipolos das hélices 

apontados para seu centro (Doyle et al., 1998). Doyle e colaboradores (1998) e 

Roux & MacKinnon (1999) propuseram que esses dipolos das hélices 

produzem uma estabilização preferencial por cátions próximos à entrada do 
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filtro seletivo. Esse conceito é baseado na arquitetura bastante diferente dos 

canais que conduzem a carga negativa dos íons clorídricos. Esses têm as 

extremidades positivas de múltiplas hélices apontadas para o local do íon 

central (Dutzler et al., 2002). 

 

Uma terceira característica quanto à abordagem sobre a permeabilidade 

e a seletividade a íons dos canais de K+ é a formação de uma série de “gaiolas” 

apolares de oxigênio. Como íons K+ difundem-se através da água, esses quase 

sempre estão cercados por uma gaiola de átomos polares de oxigênio das 

moléculas de água. A água é extremamente flexível e facilmente se adapta ao 

tamanho e configuração da gaiola para acomodar íons de diferentes tamanhos, 

como o Na+ e K+. O filtro de seletividade do canal de K+ é projetado para imitar 

a estrutura da água do entorno de um íon K+, mas também é designado para 

 
Figura 7 – Características arquitetônicas dos canais de K

+
 importantes para a permeabilidade de 

íons. Aproximação de um corte transversal de um canal de K
+
 aberto, baseado na estrutura do 

canal MthK (esquerda) (Jiang et al., 2002). O vestíbulo intracelular aberto e os poros dos dipolos 
das hélices estão realçados. O diagrama da direita é uma representação derivada da estrutura de 
alta resolução do canal KcsA (Zhou et al., 2001), mostrando um acesso estreito, provavelmente 
fechado, para a cavidade cheia de água no centro da proteína de membrana. Um íon K

+
 

aprisionado (esfera roxa) e suas oito moléculas de água de hidratação (esferas verdes); os 
oxigênios de suporte do filtro seletivo (esferas vermelhas) fornecem uma boa correspondência 
para esse ambiente de hidratação para os íons potássio. A ocupação do poro por múltiplos íons K

+
 

apresenta um papel importante na seletividade e em outras propriedades do canal (Morais-Cabral 
et al., 2001; Hodgkin & Keynes, 1955; Hille & Schwarz, 1978; Spassova & Lu, 1998). Essa 
arquitetura básica também pode produzir canais catiônicos não seletivos (Heginbotham et al., 
1992) ou canais seletivos para íons Na

+
 ou Ca

2+
 (Ren et al., 2001). Esferas na cor laranja indicam 

cadeias laterais de átomos de oxigênio. Figura modificada de Doyle e colaboradores (1998). 
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não adotar a estrutura do entorno do íon Na+, presumivelmente mais compacta 

(como originalmente proposto por Armstrong, 1974). Cada íon K+ no filtro de 

seletividade é cercado por dois grupos de quatro átomos de oxigênio. Assim, 

como na água, esses átomos de oxigênio são mantidos no lugar por uma 

proteína e constituem, de fato, os oxigênios carboxílicos do suporte principal 

dos loops do filtro de seletividade das quatro subunidades. 

Finalmente, uma característica bem conhecida dos canais de K+ é que 

os íons K+ passam em uma única fila, com ocupação de múltiplos íons 

simultaneamente (Hille & Schwarz, 1978; Hodgkin & Keynes, 1955; Keynes & 

Kimura, 1978; Morais-Cabral et al., 2001; Spassova & Lu, 1998). A mutua 

repulsão eletrostática entra os íons K+ adjacentes (espaçados cerca 7 Å entre 

si) causa desestabilização de íons no poro, permitindo uma outra interação 

favorável para produzir a seletividade de íons sem produzir uma forte ligação 

que poderia prejudicar a rápida permeabilidade. 

As características estruturais dos canais de potássio são, portanto, 

perfeitamente adaptadas à sua função. O problema da estabilização 

eletrostática dos íons é resolvido utilizando água e os dipolos das hélices para 

neutralizar a dielétrica desfavorável do ambiente interno da membrana, sem 

torná-los muito mais estáveis do que estão na água. Além disso, o problema da 

estabilização do potássio em preferência ao sódio é resolvido por uma precisa 

combinação da configuração dos átomos de oxigênio ao redor de um íon 

potássio solvatado. Existem três mecanismos estabelecidos pelos quais canais 

KV podem se fechar. Dois deles envolvem uma constrição conformacional da 

via de permeação, e o terceiro envolve uma obstrução condicional dos poros 

por uma parte auto-inibidora da proteína de canal. A seguir, será discutido cada 

um desses mecanismos. 

 

1.5.1 Gating no segmento S6 

O canal pode ser fechado por compressão da entrada intracelular. Essa 

obstrução intracelular, ou gate S6, da entrada vai desde a superfície do 

citoplasma até a "cavidade" no centro do canal. 

A região transmembrana S6 corresponde à “hélice interna” do canal de 

bactéria KcsA. A parte superior da região final (extracelular) das quatro hélices 
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S6 forma um suporte para o filtro seletivo, enquanto que a base da região final 

converge para o “canal de passagem” do lado direito abaixo da cavidade. Esse 

canal de passagem corresponde ao local de fechamento, funcionalmente 

determinado, de pelo menos alguns canais KV (del Camino & Yellen, 2001; Liu 

et al., 1997). 

A região transmembrana S6 e sua extensão intracelular apresentam 

sequências altamente conservadas dentre as principais famílias de canais KV, e 

no canal de passagem há uma sequência de prolina (PxP ou PxG) que não é 

encontrada em canais de K+ de bactérias. Estudos dessa região indicam que 

provavelmente S6 dobre tanto em canais fechados quanto abertos (del Camino 

et al., 2000; del Camino & Yellen, 2001; Holmgren et al., 1997). A provável 

natureza do movimento de abertura de S6, foi evidenciado através da 

determinação da estrutura de um canal de K+ de bactéria, MthK6, (tetramérico 

2TM) que pode abrir através de Ca2+ intracelular. Essa estrutura aparenta 

representar o canal MthK no estado aberto (Figura 8) e não apresenta canal de 

passagem. Em vez disso, os homólogos da hélice S6 são abertos sem 

constrição entre a solução intracelular e o filtro seletivo (Jiang et al., 2002b). 

Comparando essa com a estrutura de KcsA supostamente no estado fechado, 

temos uma figura plausível do movimento de gating (Figura 8, topo e centro): 

as hélices S6 abrem se balançando através de uma dobradiça localizada em 

um resíduo de glicina altamente conservado. O movimento implícito é muito 

maior do que previamente foi sugerido por ressonância paramagnética de 

elétron mensurada em KcsA (Perozo et al., 1999). Ainda não se sabe se os 

canais dependentes de voltagem podem usar a sequência PxP como uma 

segunda (ou alternativa) dobradiça, ou se a sequência PxP fornece uma curva 

fixa que permite ao gate S6 desses canais se conectarem com sensor de 

voltagem transmembrana (em vez dos sensores de cálcio intracelular usados 

pelo MthK). 

Uma consequência importante do mecanismo de gating S6 é a interação 

com bloqueadores de canais. Pequenos bloqueadores orgânicos, incluindo 

moléculas do tipo anestésico locais, agem por meio de ligações em locais 

dentro da cavidade. Por causa do gate S6, esses bloqueadores só podem 

entrar no canal quando este se encontrar aberto (por voltagem ou outro 

estímulo), e alguns bloqueadores podem ser aprisionados na cavidade quando 
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o gate S6 se fecha (Armstrong, 1971; Holmgren et al., 1997). A recente 

descoberta desses fenômenos por Armstrong inspirou a hipótese inicial de um 

gate intracelular (Armstrong, 1971 e 1974). 

Bloqueadores de gating e aprisionamento também constituem um 

mecanismo primário para a ação estado-dependente e uso-dependente de 

bloqueadores de canais, uma característica que é muitas vezes crucial para o 

valor terapêutico para a ação de drogas de canais iônicos (por exemplo, 

anticonvulcivantes que devem inibir a atividade elétrica excessiva sem afetar os 

níveis basais para uma atividade normal). 

 

Figura 8 – Mudanças conformacionais que abrem e fecham o poro do canal de K
+
. O diagrama 

central mostra a estrutura do centro de um canal de K
+
 aberto, com base na estrutura de MthK 

(Jiang et al, 2002b). O filtro seletivo (em verde) é representado com um corte para mostrar o poro 
estreito. As hélices externas não estão representadas para poder mostrar as hélices internas, 
correspondentes ao S6. No estado aberto os segmentos S6 estão espalhados para fora, como na 
estrutura de MthK, utilizando a dobradiça conservada de glicina próxima ao filtro seletivo. O 
diagrama superior mostra um canal de K

+
 no estado fechado, com base na estrutura de KcsA 

(Doyle et al, 1998). Os quatro segmentos transmembrana S6 balançam em conjunto para produzir 
um fechamento do caminho de passagem (del Camino & Yellen, 2001). Isso corta o fluxo de íons e 
pode prender bloqueadores orgânicos dos canais na cavidade fechada. O anel em verde e o em 
vermelho ilustram o estado aberto e fechado, respectivamente, do gate S6. Alternativamente, o 
canal pode de ser fechado no filtro seletivo (diagrama da direita no canto inferior), ou por ligação 
de um peptídeo auto-inibitório (diagrama da esquerda no canto inferior) quando o sítio de ligação 
no poro é exposto pela abertura do gate S6. Figura modificada de Jiang e colaboradores (2002). 
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1.5.2 Inativação N-type (Gate “Ball-and-chain”)  

Um segundo mecanismo para o fechamento do poro é o uso do gate S6 

para regular a ligação de um peptídeo auto-inibitório que faz parte da proteína 

do canal (Figura 8, parte inferior no lado direito). Similar aos pequenos 

bloqueadores orgânicos estudados por Armstrong (Armstrong, 1971 e 1974), o 

N-terminal dos canais de K+ Shaker pode atuar como bloqueador do canal, 

provavelmente por ligação direta com a cavidade. Pelo fato de tal interação 

ocorrer somente após a abertura do gate S6, alguns canais KV conduzem 

apenas de maneira transitória, durante um pequeno período após a abertura do 

gate S6 e antes dos peptídeos N-terminal bloquearem os canais. Os 

eletrofisiologistas chamam isso de “inativação N-type”. 

A inativação N-type (também chamada de mecanismo “ball-and-chain”, 

porque envolve um bloqueador “amarrado”, inicialmente imaginou-se ser uma 

bola), ocorre em diversos canais KVs conhecidos, e pode envolver tanto o N-

terminal da subunidade principal do canal (subunidade-α) (Hoshi et al., 1990) 

como o N-terminal de uma subunidade-β associada (Rettig et al., 1994). Esse 

mecanismo de inativação pode ser interrompido por remoção enzimática ou 

genética da sequência do N-terminal (Hoshi et al., 1990), e recuperado por 

adição de um peptídeo solúvel com a mesma sequência na solução de banho 

intracelular (Zagotta et al., 1990). Há uma pequena conservação na sequência 

entre os vários N-terminais capazes de produzirem essa forma de inativação, 

apesar de que tanto cargas positivas quanto o caráter hidrofóbico serem 

importantes para a interação com o canal aberto (Murrell-Lagnado & Aldrich, 

1993; Zagotta et al., 1990). O peptídeo parece inativar o canal por um simples 

mecanismo de bloqueio: compete com bloqueadores de canais aplicados 

intracelularmente (Choi et al., 1991); é expelido pelo fluxo de potássio do lado 

oposto da membrana (Demo & Yellen, 1991); e é especificamente afetado pela 

mutação de resíduos no interior da cavidade (Zhou et al., 2001a).  

 

1.5.3 Gating no filtro seletivo 

Um terceiro mecanismo de fechamento do poro se dá pela compressão 

do próprio filtro seletivo – um filtro seletivo ou gate do poro (Figura 8, parte 
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superior, no lado direito). Esse mecanismo foi reconhecido pela primeira vez na 

forma de “inativação C-type”, uma alternativa para a inativação N-type e para 

produzir uma condutância transiente de K+ por fechamento dos canais, apesar 

da existência de um estímulo constante. Inativação C-type persiste em canais 

Shaker, quando a inativação Ball-and-chain é deletada (Hoshi et al., 1991), e é 

bastante sensível à concentração de K+ extracelular e a mutações na entrada 

extracelular do poro (Lopez-Barneo et al., 1993). O fechamento deste gate 

pode ser prevenido pela ligação do íon extracelular tetraetilamônio (TEA) no 

poro (Choi et al., 1991). Uma vez fechado, esse gate de inativação pode ser 

travado por um íon metálico que introduz pontes dissulfeto em cada uma das 

quatro subunidades na região do poro da porção extracelular (Liu et al., 1996; 

Yellen et al., 1994). Esse processo de inativação (normalmente mais lento do 

que a inativação N-type), provavelmente, tem uma função de regular atividades 

elétricas repetitivas; sua sensibilidade à concentração de K+ pode determinar 

uma resposta fisiológica para o acumulo extracelular de K+ (Baukrowitz & 

Yellen, 1995; Pardo et al., 1992). 

Detalhes estruturais da inativação C-type provavelmente se assemelham 

com deformações do filtro seletivo de KcsA, que é observado quando esses 

canais são cristalizados com baixa concentração de K+ (Zhou et al., 2001b): o 

filtro seletivo contém menos íons K+ e, em vez de apontar para o eixo central, 

os oxigênios carbonil do filtro projetam-se obliquamente, com um colapso 

parcial do filtro. Em alguns canais KV, o filtro seletivo inativado pode continuar a 

conduzir íons Na+ quando todo o K+ é removido, sugerindo uma forma de 

colapso ligeiramente diferente onde oxigênios carbonil possam, agora, 

acomodar “confortavelmente” um íon Na+ (Kiss et al., 1999).  

Medições de um único canal KV (Chapman et al., 1997; Zheng & 

Sigworth, 1997) têm sugerido que, mesmo durante o processo normal de 

ativação (que, pelo menos em Shaker, envolve o gate S6), pode haver 

movimentos do filtro seletivo. Embora o gating no filtro seletivo possa ter um 

papel ainda mais proeminente em outros canais KV da mesma família, em 

canais CNG (Flynn & Zagotta, 2001) (mas não em canais HCN, segundo 

Rothberg e colaboradores, 2002) o filtro seletivo, aparentemente, atua como 

um gate principal do canal. Há, praticamente, livre acesso a partir da solução 

intracelular até a região S6, mesmo no estado fechado do canal, embora haja 
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alguma mudança na restrição no tamanho do acesso com o gating (Flynn & 

Zagotta, 2001), e há claras mudanças conformacionais no S6 (Johnson & 

Zagotta, 2001). 

Em geral, parece provável que o funcionamento básico do gate S6 e do 

gate do filtro seletivo são conservados nos diferentes canais: o gate S6 se 

movimenta em resposta a um sensor de voltagem transmembrana ou ao 

domínio sensor intracelular, e o filtro seletivo pode reagir à mudança em S6, 

abrindo ou fechando. A glicina conservada que atua como uma dobradiça no 

gating em canal MthK, provavelmente auxilia a dissociar esses dois 

movimentos, mas não completamente. Dependendo dos detalhes estruturais, o 

gate S6 pode se fechar completamente (como em canais Shaker e HCN), ou 

pode permanecer entreaberto, ainda que no estado “fechado” (como em canais 

de K+ ativados por Ca2+, CNG e pequenas condutâncias). Além disso, 

dependendo dos detalhes, o gate do filtro seletivo pode permanecer sempre 

aberto, pode responder ao movimento de S6 por abertura ou fechamento, ou 

pode responder diretamente aos movimentos do sensor de voltagem. 

 

1.5.4 Sensor de voltagem 

O sensor de voltagem é, obviamente, fundamental para o funcionamento 

dos canais KV, mas sua estrutura tridimensional ainda não é bem conhecida. 

Há, no entanto, uma grande quantidade de informações funcionais sobre o 

sensor de voltagem. A voltagem transmembrana deve ser sentida por uma 

estrutura de carga que se move, pelo menos parcialmente, através da 

membrana. A energia do gating de voltagem, junto com medições elétricas 

diretas do movimento de carga do gating, mostra que mais de quatro cargas 

por subunidade do canal são efetivamente translocadas através da membrana 

enquanto o canal alterna entre o estado aberto e fechado (Sigworth, 1994). 

A expectativa de que as cargas transmembrana seriam responsáveis 

pelo sensor de voltagem tornou relativamente fácil reconhecer o provável 

sensor de voltagem nos primeiros canais e sequências clonadas (Noda et al., 

1984). O único motivo conservado na sequência de todos os canais iônicos 

voltagem-dependentes (Na+, Ca2+, K+) é na quarta região transmembrana (S4), 
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que a cada terceira posição, tem um resíduo de carga positiva arginina ou 

lisina. 

De um modo geral, presume-se que os quatro segmentos S1-S4 formem 

o domínio sensor de voltagem. Com base no padrão de conservação da 

sequência, acessibilidade à cisteína e tolerância à substituição, todos são, 

provavelmente, essencialmente α-hélices (Durell et al., 1998; Hong & Miller, 

2000; Li-Smerin et al., 2000; Monks et al., 1999). O padrão dos resíduos com 

carga a cada terceira posição levou à proposta inicial de um movimento de 

“parafuso helicoidal” (helical screw) (Catterall, 1986; Guy & Seetharamulu, 

1986): o S4 avançaria como um parafuso para movimentar cada carga para a 

posição da próxima carga e assim por diante, mantendo, desta forma, a 

distribuição de carga no centro, enquanto produz um conjunto de translocação 

de carga em toda a membrana. 

Muitas medições físicas foram feitas com sondas de fluorescência 

anexadas a cisteínas colocadas dentro ou perto do S4, em uma tentativa de 

inferir o movimento do sensor de voltagem. O padrão de fluorescência e 

alterações no padrão das distâncias estimadas a partir de transferência de 

energia de ressonância está de acordo com a ideia de uma rotação (Cha et al., 

1999; Glauner et al., 1999). No entanto, todas as medidas de alteração na 

distância (em especial a partir das medições com maior grau de precisão) são 

muito pequenas (cerca de 1 Å) e aparentam ser inconsistentes com a proposta 

mais aceita que é a de uma rotação substancial. Existem outras maneiras pelas 

quais a translocação efetiva de carga poderia ser efetuada, como o movimento 

lateral relativo de hélices cruzadas ou um movimento oscilante na interface 

entre dois domínios. Ainda falta conhecimento da estrutura tridimensional para 

resolver tal enigma em particular. 

 

1.5.5 Subfamílias de canais KV 

Canais de potássio constituem o maior e mais diverso grupo de canais 

iônicos, representados por cerca de 70 loci conhecidos no genoma de 

mamíferos. O primeiro gene clonado de canal de potássio foi o canal voltagem-

dependente Shaker de Drosophila. Foram identificados em seguida outros 

genes de canais de potássio voltagem- e ligante-dependentes em moscas, 
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mamíferos, e muito outros organismos. Canais KV, por sua vez, formam a maior 

família com cerca de 40 genes dentro do grupo de canais de potássio de 

humanos, que também incluem as famílias dos canais KV ativados por Ca2+ 

(KCa), KIR, K2P (dois poros). 

Canais KV formam um grupo extremamente diversificado, muito mais do 

que se poderia prever simplesmente com base no número de genes distintos 

que os codificam. Essa diversidade resulta de alguns fatores, como: 

1) Heteromultimerização - Cada gene de KV codifica uma 

subunidade, quatro das quais são necessárias para formar um canal funcional. 

Canais KV podem ser homotetraméricos, mas também podem ser 

heterotetraméricos, sendo formados por diferentes subunidades dentro da 

mesma família (no caso das famílias KV1, KV7 e KV10), e estes diversos 

heterotetrâmeros expressam propriedades que podem ser consideradas 

diferentes daquelas de qualquer um dos homotetrâmeros. 

2) Subunidades “modificadoras” - Quatro famílias de KV (KV5, KV6, 

KV8 e KV9) traduzem subunidades que atuam como modificadoras. Embora 

estas não produzam canais funcionais por si só, elas formam heterotretâmeros 

com subunidades da família KV2, aumentando a diversidade funcional dentro 

dessa família. 

3) Proteínas acessórias – Uma variedade de outros peptídeos tem 

mostrado a capacidade de se associarem com tetrâmeros KV e modificar suas 

propriedades, incluindo diversas subunidades β (que se associam com canais 

KV1 e KV2), KCHIP1 (KV4), calmodulinas (KV10), e mink (KV11). 

4) Splicing alternativo do mRNA – Alguns genes de canal KV são 

conhecidos por conterem regiões com deleção de íntrons, incluindo todos os 

genes da família KV1 (com somente exceção dos KV 1.7) e KV 9.3. Embora 

splicing alternativo de exons não codificantes possam ser importantes para a 

regulação da expressão desses canais, um gene pode produzir somente um 

único tipo de subunidade. Porém, diversos membros das famílias de genes 

KV3, KV4, KV6, KV7, KV9, KV10 e KV11 possuem regiões codificantes formadas 

por alguns exons que são alternadamente processados, proporcionando outra 

fonte significativa de uma diversidade funcional de canal KV. 
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5) Modificação pós-traducional – Muitos canais KV podem ser 

modificados pós-tradução, como por exemplo, por fosforilação (Jerng et al., 

2004) e ubiquitina, modificando a função do canal. 

Uma de suas subfamílias mais bem estuda é a subfamília KV1, também 

conhecida como Shaker. Esta subfamília é codificada por 8 diferentes genes, 

cada um codificando uma isoforma do canal para potássio (KV1.1 – KV1.8). 

Estas isoformas são amplamente distribuídas pelos organismos e são 

frequentemente encontradas no cérebro (KV1.1 a Kv1.4; KV1.6 e KV1.8), no 

sistema nervoso periférico (KV1.1 e KV1.2), no coração (KV1.1, KV1.2; KV1.4 a 

KV1.8), no músculo liso (KV1.2 e KV1.5), no pâncreas (KV1.1 a KV1.3), no 

pulmão (KV1.3 a KV1.7), nos rins (KV1.5 a KV1.8), na retina (KV1.1 e KV1.2) e, 

também, em células hematopoiéticas, linfócitos e osteoclastos (KV1.3) (Mouhat 

et al., 2008). As isoformas KV1.1 a KV1.3 têm chamado a atenção de 

toxinologistas por serem os principais alvos de toxinas. As isoformas KV1.4 e 

KV1.5, por outro lado, são consideradas atualmente, alvos órfãos de peptídeos, 

já que não possuem toxinas ligantes específicas (Mouhat et al., 2008). 

A subfamília KV2 também conhecida como Shab, compreende apenas 

duas isoformas (KV2.1 e KV2.2) e são encontrados principalmente nos 

neurônios, cérebro, coração, rins, músculo esquelético, pulmão, retina e 

pâncreas.  

A subfamília Shaw ou KV3, codificada por 4 genes (KV3.1-4) é 

encontrada principalmente no cérebro e, somente, para as isoformas KV3.2 e 

KV3.4 foram descritos toxinas seletivas, isoladas de anêmonas do mar. A 

subfamília Shal, ou KV4, é representada por apenas 3 isoformas (KV4.1 a 

KV4.3) localizados essencialmente no cérebro, coração e musculatura lisa. 

Toxinas de aranhas e de escorpiões foram relatadas como bloqueadores 

específicos para as 3 isoformas. Para a família KQT (KV7), codificada por 5 

genes, não foi encontrado nenhum ligante natural (Mouhat et al., 2008). 

As últimas 3 subfamílias funcionais (KV10 ou ether-a-go-go; KV11 ou 

Eag-related-gene e KV12, ou eag-like) são conhecidas simplesmente como 

subfamília Eag, com isoformas encontradas principalmente no sistema nervoso 

central. Tais isoformas são poucos elucidadas, com exceção da isoforma 

KV10.1 ou EAG1, tendo sido relacionadas com processos oncogenéticos. 
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As subfamílias KV5, KV6, KV8 e KV9 não formam canais para potássio 

funcionais por si só, mas podem formar canais heteromultiméricos com 

subunidades alfa da subfamília KV2. 

Na Tabela 1, encontram-se listados os nomes atribuídos pela 

International Union of Pharmacology (IUPHAR) para as famílias de canais KV 

(Gutman et al., 2003), bem como os nomes dos genes estabelecidos pela 

HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). 

 

Tabela 1 – Os nomes dos genes das famílias de canais Kv mostrados são aqueles atribuídos pela 
IUPHAR e HGNC além de alguns outros nomes comumente usados. Tabela retirada de Gutman e 
colaboradores (2003). 
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As Figura 9 e Figura 10 mostram duas árvores filogenéticas, uma para as 

famílias KV1-9 e outra para as famílias KV10-12, com base em alinhamentos 

das sequências de aminoácidos similares de todo o centro hidrofóbico das 

proteínas.  

 
Figura 9 – Árvore filogenética para as famílias KV1-9: alinhamentos das sequências de aminoácidos 
das proteínas de canais KV de humano foram criados por meio da utilização da ferramenta 
CLUSTALW e da análise por máxima parcimônia, utilizando PAUP. Como resultado, foi criada uma 
árvore sem raiz compreendendo as famílias KV1-KV6 e KV8-KV9 que apareceram anteriormente. As 
sequências de KV7.1-7.5, KV6.4 e KV8.2 foram adicionadas ao alinhamento existente, e essas novas 
sequências foram incorporadas na topologia da árvore já existente utilizando uma combinação de 
máxima parcimônia e análise neighbor-joining. Somente os núcleos hidrofóbicos (S1-S6) foram 
utilizados para análise. Os nomes dados pela IUPHAR e pela HGNC estão mostrados junto com a 
localização do gene no cromossomo e outros nomes comumente utilizados. Figura modificada de 
Gutman e colaboradores (2003). 
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1.6 Toxinas de anêmonas do mar e canais para sódio sensíveis 

à voltagem 

Os canais para sódio são alvos moleculares para vários grupos de 

toxinas que atuam alterando significativamente a função do canal. Essa ação 

acontece através da ligação específica em sítios receptores do canal. Foram 

identificados 5 tipos principais de sítios receptores (Figura 11) nos canais para 

sódio sensíveis à voltagem (Cestele & Catterall, 2000). 

 
Figura 11 - Arranjo transmembrana da subunidade α dos canais para sódio evidenciando os principais 
sítios de interação com toxinas. Fonte: Cestele & Catterall, 2000. 
 

 
Figura 10 - Árvore filogenética para as famílias KV10–12: Esta árvore sem raiz foi criada como 
descrito na Figura 9. Os nomes dados pela IUPHAR e pela HGNC estão mostrados junto com a 
localização do gene no cromossomo e outros nomes comumente utilizados. Figura modificada de 
Gutman e colaboradores (2003). 
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O maior grupo de neurotoxinas de anêmonas do mar interage com os 

canais NaV. Estes peptídeos, em sua maioria básicos, atuam como 

moduladores, retardando a fase de inativação. Este mecanismo mantém o 

canal no estado aberto e consequentemente a célula mantém-se despolarizada 

e excitada por mais tempo (Oliveira et al., 2004; Rogers et al., 1996). Os efeitos 

biológicos causados por este mecanismo são neurotoxicidade (Beress & 

Beress, 1975; Bruhn et al., 2001; Turlapaty et al., 1973) e cardiotoxicidade 

(Beress & Beress, 1975; Norton et al., 1976) podendo causar a paralisia e, 

geralmente, a morte da presa.  

A ligação do peptídeo aos canais se faz através de ligações 

eletrostáticas, ligações de hidrogênio e ligações do tipo Van de Waals entre os 

aminoácidos positivos presentes na toxina e alguns resíduos negativos 

presentes no segmento transmembranas S3-S4, no domínio IV do canal NaV 

(Cestele & Catterall, 2000). Outros resíduos presentes nos segmentos S5-S6 

do domínio I e segmentos S5-S6 do domínio IV também podem estar 

envolvidos (Oliveira et al., 2004). 

Atualmente, as toxinas de anêmonas do mar que interagem com os 

canais NaV
 são classificadas de acordo com sua estrutura primária. Desde a 

primeira classificação proposta por Norton (1991), o número de toxinas 

aumentou e estas foram agrupadas em três principais grupos (tipo 1, 2 e 3), 

consolidados na literatura. Posteriormente, um quarto grupo (tipo 4) surgiu e 

este é composto pelas neurotoxinas Calitoxinas I e II (CLX-1 e CLX-II) (Honma 

& Shiomi, 2006). 

 

1.6.1 Toxinas de canal de sódio tipo 1. 

Trinta e cinco peptídeos de 13 espécies da família Actiniidae e de duas 

espécies da família Stichodactylidae representam as neurotoxinas do tipo 1 que 

são compostas por 46-49 aminoácidos, exceto por Ae-I (Actinia equina) que 

contém 54 aminoácidos (Lin et al., 1996). Estes peptídeos são estabilizados 

pela ligação de 6 resíduos de cisteínas, formando 3 pontes dissulfeto, ligadas 

da seguinte maneira: C1-C5, C2-C4 e C3-C6. 

As toxinas de canal de sódio do tipo 1 representam o tipo mais estudado 

de neurotoxinas de anêmonas do mar e algumas são empregadas como 
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importantes ferramentas farmacológicas como, por exemplo, a ATX-II (Av2) de 

Anemonia sulcata (A. viridis). Estas toxinas se ligam à maioria dos canais 

presentes em humanos (NaV1.1-NaV1.6), retardando a fase de inativação. Suas 

potências são maiores em canais do subtipo NaV1.1 e NaV1.2. As toxinas AFT-

II e BcIII, de Anthopleura fuscoviridis e Bunodosoma caissarum, 

respectivamente, também atuam em canais NaV de humanos, porém com 

menor potência (Oliveira et al., 2004). 

Muitos estudos têm sido realizados a fim de elucidar o funcionamento 

dos canais NaV. Com isso, alguns aminoácidos foram caracterizados como 

essenciais para atividade das neurotoxinas. Como exemplo, tem-se a 

flexibilidade da região conhecida como “Arg-Loop” nas posições 12-21 da 

toxina AP-B da Anthopleura xanthogrammica. Acredita-se que esta região seja 

essencial para a sua ligação aos canais NaV. A contribuição da (Arginina) R16 

e R18 dentro do loop; e (Leucina) L22 e (Serina) S23 próximas a região NH2-

terminal podem contribuir muito para a afinidade da toxina. 

Moran e colaboradores (2006), em seu estudo de mutagênese sítio-

dirigida e expressão recombinante de ATX-II (Av2) demonstraram a 

importância do envolvimento de alguns resíduos de aminoácidos aromáticos da 

ATX-II na potência e afinidade de sua ligação aos diferentes NaV, expressados 

em ovócitos de Xenopus laevis. 

Deve-se notar que Oliveira e colaboradores (2004) também 

demonstraram a importância que alguns aminoácidos da ATX-II, AFT-II e BcIII 

têm no processo de ligação aos diferentes clones de NaV humanos e 

consequentemente nas diferenças de potência. 

No entanto estas toxinas nativas foram testadas em canais NaV 

clonados, expressados em células HEK 293, enquanto que Moran e 

colaboradores (2006), utilizaram toxinas recombinantes em canais 

transfectados em ovócitos de Xenopus laevis, o que pode gerar alguns 

resultados distintos devido aos diferentes sistemas de expressão. Desse modo, 

fica claro que discretas diferenças na sequência das toxinas podem levar a 

maiores ou menores afinidades a determinado canal (Honma & Shiomi, 2006). 

A partir de observações das sequências dessa família de toxinas, pode-

se constatar uma Asparagina (N) muito conservada na posição 16 das toxinas 

do Tipo 1 de canais de sódio, com exceção da BgIII de Bunodosoma 
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granulifera e Cangitoxinas-II e III (CGTX-II e CGTX-III) de B. cangicum que 

possuem um ácido aspártico (N16D). Esta substituição é responsável por uma 

significativa perda na atividade da BgIII (IC50 = 1,3 µM) em canais de sódio de 

inseto do tipo para/tipE, quando comparada à BgII (IC50 = 5,5 nM) que possui a 

Asparagina nesta posição (Bosmans et al., 2002). 

Apesar dessas diferenças, ambas toxinas possuem a mais alta eficácia 

em canais para/tipE de insetos quando comparados aos canais de mamíferos. 

Curiosamente, CGTX-II e CGTX-III também têm essa substituição N16D, mas 

esta posição crítica observada em BgII e BgIII não é crucial para CGTX-II e III, 

sendo sua potência semelhante à BcIII de B. caissarum (Zaharenko et al., 

2008b). 

Oliveira e colaboradores (2006) verificaram que a toxina BcIV de B. 

caissarum, bem como BgII e BgIII, exercem um claro efeito sobre o potencial 

de ação em preparações de nervos sensoriais amielínicos de apêndices 

locomotores de crustáceos, mas nenhuma ação na corrente de canais de 

células de mamíferos. Tal resultado possibilita inferir que estas toxinas foram 

selecionadas para atuar em pequenos crustáceos e, dada a estreita relação 

evolutiva entre crustáceos e insetos (subfilo Crustacea é parafilético em relação 

aos insetos), não é de se estranhar que toxinas de anêmonas do mar também 

possam afetar canais de sódio de insetos, constituindo, dessa maneira, 

importantes ferramentas para o desenvolvimento de novos inseticidas 

(Bosmans & Tytgat, 2007). 

 

1.6.2 Toxinas de canal de sódio tipo 2. 

Toxinas do tipo 2 são peptídeos que apresentam entre 47 e 49 

aminoácidos, entre os quais, 6 resíduos são cisteínas. A estabilização da toxina 

é feita através de três pontes dissulfeto que se ligam da mesma forma que as 

toxinas do tipo 1. Convém notar que as massas moleculares destas toxinas 

variam entre 3 e 5 kDa, assim como as do tipo 1 e suas atividades biológicas 

em canais NaV são similares às do tipo 1. Este grupo é composto por 10 

peptídeos pertencentes à família Stychodactilidae: Heteractis crispa (Hm-I a 

Hm-V), Radianthus paumotensis (Rp-II, Rp-III), Stichodactyla gigantea 

(Gigantoxin-III), S. haddoni (SHTX-4) e S. helianthus (ShP-I). 



Introdução 30 

 

 

1.6.3 Toxinas de canal de sódio tipo 3. 

Esta terceira família é composta por quatro peptídeos (Da-I e Da-II, da 

anêmona do mar Dofleina armata; Er-I da Entacmaea ramsayi; e PA-TX 

Entacmae actinostoloides), os quais possuem entre 30 e 32 aminoácidos, 

estabilizados por 8 resíduos de cisteína, que formam quatro pontes dissulfeto. 

Honma & Shiomi (2006), sugerem excluir desta família, a toxina ATX-III devido 

à sua baixa homologia aos outros membros. 

 

1.6.4 Toxinas de canal de sódio tipo 4. 

Esta quarta família é formada pelas toxinas Calitoxinas 1 e 2 (CLX-1 e 

2), obtidas da peçonha da anêmona do mar Calliactis parasitica. CLX-1 e CLX-

2 são peptídeos de 46 aminoácidos com seis resíduos de cisteína, diferindo 

pela substituição E6K. Entretanto, seus resíduos de aminoácidos são muito 

diferentes se comparados aos peptídeos das outras três famílias. Suas 

atividades biológicas em NaV são, supostamente, similares às outras três 

famílias descritas acima (Spagnuolo et al., 1994). 

 

1.6.5 Superfície bioativa de toxinas de anêmonas do mar que 

atuam em canal de sódio sensível à voltagem. 

A primeira tentativa de se descobrir os resíduos com um papel funcional 

em uma toxina de anêmona do mar foi através de modificações químicas da 

Av2 (Barhanin et al., 1981). Esse estudo levantou o papel, na bioatividade, da 

Asp7, Asp9, Arg14 His32, His37, Lys35, Lys36, Lys-6 e do C-terminal. No 

entanto, uma vez que: (i) somente resíduos com carga foram modificados; (ii) 

em muitos casos, resíduos foram modificados simultaneamente; e (iii) o folding 

pode ter sido alterado, a significância desses resultados é questionável. 

Entretanto, mutagêneses da Av2 e outras toxinas do Tipo 1 forneceram um 

cenário diferente (Blumenthal & Seibert, 2003; Moran et al., 2006). 

A toxina do Tipo 1 de anêmonas do mar mais extensivamente estudada 

na última década foi a ApB (Gallagher & Blumenthal, 1992). Com o advento da 

produção de recombinantes utilizando um sistema de expressão com 
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Escherichia coli, Blumenthal e seu grupo puderam modificar resíduo por 

resíduo e avaliar o efeito dessas substituições na bioatividade. Todos os 

mutantes de ApB foram testados em canais cardíacos rNaV1.5 e de cérebro 

rNaV1.2a expressados em células HEK, ou linhagens de células de mamíferos 

que expressam constitutivamente esses canais dentre uma minoria de outros 

subtipos. Esses estudos sugeriram um papel na bioatividade para Arg12, 

Asn16, Leu18, Ser19, Trp33, Lys37 e Lys49. Desses resíduos, o de maior 

relevância para a bioatividade estava associado com o loop da Arg14 e com a 

substituição da Leu18, tendo um forte efeito na atividade da ApB (Blumenthal & 

Seibert, 2003; Dias-Kadambi et al., 1996a; Dias-Kadambi et al., 1996b; Kelso et 

al., 1996; Khera & Blumenthal, 1996; Seibert et al., 2004) (Figura 12). 

Em contraste com esses resultados obtidos através de modificações 

químicas da Av2 (Barhanin et al., 1981), a análise mutagênica indicou que a 

Arg14, His34 e His39 não apresentam papel na bioatividade (Khera & 

Blumenthal, 1994; Khera & Blumenthal, 1996). A expressão de uma nova 

neurotoxina transcrita de uma Anthopleura (espécie desconhecida), cuja 

atividade foi testada através da força contrátil do átrio isolado de rato, sugere 

que os resíduos da posição 14, 22 e 25 podem ter papel na bioatividade (Wang 

et al., 2004). Porém, esses resultados aguardam futuras validações utilizando-

se ensaios eletrofisiológicos, de binding e toxicidade, que são mais comuns em 

análises de toxinas (Blumenthal & Seibert, 2003; Moran et al., 2006; Moran & 

Gurevitz, 2006). 

A expressão funcional da toxina Av2 possibilitou um minucioso scaning 

de alanina e elucidação de sua superfície bioativa para insetos (Moran et al., 

2006). A análise de todos os mutantes através de toxicidade em larva de 

mosca varejeira e ensaios de binding em membranas neuronais de barata 

indicaram o papel funcional para a Val2, Leu5, Asn16, Leu18 e Ile41 (Figura 

12). Além disso, análises eletrofisiológicas desses mutantes contra hNaV1.5, 

indicam que a superfície bioativa para canais de mamíferos é similar a de 

canais de insetos com exceção da Ser19, cuja substituição afetou somente a 

atividade em um único canal cardíaco. 

As toxinas Av2 e ApB são 79% idênticas quanto aos seus aminoácidos 

e, excluindo a Arg12 e Lys49, todos os outros resíduos que demonstram serem 

importantes em Av2 estão presentes em ApB. Porém, uma maior variação 
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entre essas toxinas é o papel funcional proposto para o Trp33 e Lys37 em ApB, 

considerando que a substituição de seus Trp31 e Lys35 equivalentes em Av2 

não teve efeito na atividade inseticida, mas afetou ligeiramente a atividade em 

NaV1.5 (Moran et al., 2006). Além disso, dos quatros resíduos alifáticos 

funcionais na superfície da Av2, somente a Leu-18 foi atribuída à superfície 

bioativa antimamífero da ApB (Dias-Kadambi et al., 1996b). 

Estas diferenças sugerem que, apesar de alguns pontos comuns na 

superfície bioativa da Av2 e ApB, as duas toxinas devem interagir de forma 

diferente com o receptor do sítio-3 em NaVs de insetos e mamíferos. Essa 

suposição é corroborada por achados de Benzinger e colaboradores (1997), 

que sugeriram diferenças no sítio de ligação da ApA e ApB em músculo 

esquelético de rato e NaVs cardíacos. 

Mutagênese dos resíduos de glicina abrangendo o loop flexível da Arg14 

alterou severamente a capacidade da ApB e Av2 de afetar NaVs (Moran et al., 

2006; Seibert et al., 2003). Com base nesses resultados e com o fato de a 

glicina normalmente ser encontrada em sequências de proteínas em posições 

em que possa aumentar a flexibilidade estrutural, foi proposto que a 

flexibilidade do loop da Arg14 é uma característica importante para a interação 

da toxina com o sítio receptor do canal. Outro resíduo cuja substituição por 

alanina afeta a ação da toxina é a conservada Asp9 (Khera & Blumenthal, 

1996; Moran et al., 2006). Como a substituição D9N teve somente um pequeno 

efeito sobre a toxicidade, o grupo carboxil da Asp9 não é crítico para a 

atividade da Av2 e ApB. Como foi inferido a partir da estrutura determinada por 

RMN (Ressonância Magnética Nuclear) da ApA e ApB, existe uma ligação de 

hidrogênio entre o grupo carboxil na cadeia lateral da Asp9 e amina da Cys6 

(Monks et al., 1995; Pallaghy et al., 1995). Teoricamente essa ponte pode ser 

mantida quando o aspartato é substituído por asparagina. 

Khera & Blumenthal (1996), reportaram que a Asp9 é crítica para 

proporcionar o folding do recombinante ApB com base no relevante declínio na 

produção quando mutado nessa posição. Contudo, o mesmo fenômeno não foi 

observado em mutantes Asp9 de Av2 (Moran et al., 2006), sugerindo que o 

papel da ligação de hidrogênio formada pela carbonila da Asp9 com a Cys6 é 

limitar a livre inclinação do loop da Arg14. Na hipótese de que a ligação de 

toxinas de anêmonas do mar ao receptor do sítio-3 inclua uma etapa de ajuste 
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induzido (Koshland, 1958), a qual envolve o loop da Arg14, é possível que sua 

flexibilidade permita a adoção de uma conformação necessária para a ligação. 

No entanto, não se pode excluir que a carbonila do Asp9 simplesmente 

interage com o sítio receptor de NaV. 

 

 

1.7 Canais para sódio sensíveis a voltagem 

A permeabilidade dos canais voltagem-dependentes de sódio a íons 

sódio é um evento que depende da voltagem e do tempo. Após a 

despolarização da membrana, o canal NaV é ativado e passa do estado 

fechado (repouso) para o estado aberto. Poucos milissegundos após a 

ativação, a permeabilidade aos íons Na+ retorna espontaneamente ao nível de 

repouso, pois o canal passa para o estado inativado (funcionalmente fechado) 

(Figura 13). Quando, subsequentemente, a membrana repolariza, o canal 

retorna ao estado fechado. Um canal inativado é refratário a despolarização, o 

que significa que ele deve retornar para o estado fechado por repolarização 

("recuperação" da inativação) antes de se tornar suscetível a uma nova 

ativação (Hille, 2001). Em alguns neurônios, no entanto, canais de sódio 

transitam abertos durante a recuperação da inativação, dando origem a 

 
Figura 12 – Comparação da superfície bioativa de toxinas que ligam ao sítio 3. Os resíduos que 
constituem a superfície “inseticida” de escorpião α-toxina LqhαIT (Karbat et al, 2004), a toxina de 
anêmona do mar do tipo 1 Av2 (Moran et al, 2006), assim como os que compõem a superfície 
bioativa para NaVs cardíacos  da toxina de anêmona do mar do tipo 1 ApB (Blumenthal & Seibert, 
2003; Seibert et al, 2004) estão representadas por sticks das cadeias laterais e por ribbon da 
estrutura do Cα. As entradas para do PDB para as estruturas da LqhαIT e ApB são, 
respectivamente, 1LQI e 1APF. Aminoácidos aromáticos estão representados em rosa; os alifáticos 
em verde; polares em laranja; positivos em azul e negativos em vermelho. Figura modificada de 
Moran e colaboradores (2009). 
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“correntes ressurgentes” após a membrana ser repolarizada (Raman & Bean, 

2001). 

 

O canal NaV é uma glicoproteina complexa, constituída de uma 

subunidade-α de 220-260 kDa e associada com uma ou duas subunidades-β 

(β1– β4) de 30-40 kDa (Yu & Catterall, 2003) (ver Figura 14). Somente a 

expressão da subunidade-α formadora de poro é suficiente para construir um 

canal NaV funcional, considerando que a co-expressão com subunidades-β 

modula a cinética e dependência de voltagem do gating do canal (ou seja, 

abertura e fechamento do canal), e influencia na localização do canal e adesão 

celular (Goldin et al., 1986; Isom et al., 1992; Noda et al., 1986; Patton et al., 

1994; Schreibmayer et al., 1994). As subunidades-β são compostas de um 

único segmento transmembrana com um pequeno C-terminal intracelular e um 

extenso domínio N-terminal extracelular, que é homólogo, quanto a sua 

estrutura, com diversos fold de cadeias de imunoglobulinas. 

A subunidade-α é composta por quatro domínios homólogos (DI–IV), 

mas não idênticos, conectados por loops citoplasmáticos. Os quatro domínios 

se estruturam juntos em sentido horário, onde DI e DIV estão posicionados 

próximos, delimitando o caminho que conduz o íon (Li et al., 2001). Cada 

domínio consiste de seis segmentos transmembrana (S1-S6). 

O quarto segmento (S4) de cada domínio compreende o sensor de 

voltagem. Este é constituído por aminoácidos com carga positiva (lisina, 

arginina e histidina) em toda terceira posição do segmento S4 (Stuhmer et al., 

1989). No estado de repouso, o campo elétrico negativo interno 

transmembrânico exerce uma forte força junto aos resíduos positivos, puxando 

 
Figura 13 – Representação dos estados de um canal voltagem-dependente de sódio. As setas 
representam a transição de um estado para outro. As setas em vermelho indicam que não ocorre a 
passagem de um estado para o outro. 
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o sensor de voltagem S4 para uma posição “engatilhada”. Os modelos “helical 

screw” ou “sliding helix” têm como base o fato de que os resíduos de 

aminoácidos carregados no sensor de voltagem são estabilizados no campo 

transmembrana, devido à formação de pares iônicos com resíduos 

negativamente carregados em segmentos transmembrana adjacentes (Guy & 

Seetharamulu, 1986). A despolarização da membrana libera o sensor de 

voltagem a se movimentar para fora ao longo de um caminho em espiral, 

mudando a conformação do canal e, assim abrindo o caminho condutor do íon 

(Armstrong, 1981; Hirschberg et al., 1995; Kontis et al., 1997; Yang et al., 

1996). Até agora, o exato mecanismo molecular do processo de ativação não é 

totalmente conhecido (Elinder et al., 2007). 

Os segmentos transmembrana S5 e S6 de todos os quatro domínios 

(DI–DIV) circundam o poro do canal, enquanto que o loop extracelular entre S5 

e S6 (chamado de “loop P”) “mergulha” de volta para a região transmembrana 

da proteína para formar uma “boca” estreita externa ao poro (Catterall, 2000). 

Estes loops P reentrantes na membrana contêm aminoácidos altamente 

conservados em posições análogas em todos os quatro domínios, 

espacialmente arranjados em um anel interno “DEKA” (formado por resíduos 

Asp, Glu, Lys e Ala dos domínios DI, DII, DIII e DIV, respectivamente) e um 

anel externo “EEDD” (formado por resíduos Glu, Glu, Asp e Asp dos domínios 

DI, DII, DIII e DIV, respectivamente) (ver Figura 14). Esses resíduos constituem 

a chamada “sequência de assinatura”, localizada na parte mais estreita do 

poro, formando o filtro seletivo, responsável pela alta seletividade do canal para 

íons Na+ (Heinemann et al., 1992). 
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Outra característica importante dos canais NaV, além da ativação 

voltagem-dependente e uma alta seletividade por íons Na+, é a rápida e 

espontânea inativação após a ativação. Essa é uma característica essencial 

para o funcionamento do canal NaV, por que uma abertura persistente do canal 

pode despolarizar células excitáveis, levando a potenciais de ação prolongados 

e, caso ocorrera influxo de Na+ suficiente, tal pode resultar em uma prolongada 

inexcitabilidade, uma vez que uma despolarização persistente pode levar ao 

estado estacionário inativado dos canais NaV (Bezanilla & Armstrong, 1977). 

Pelo menos dois modelos de inativação de canais Nav vêm sendo descritos: 

um de inativação rápida (em uma escala de tempo de milissegundos) e outro 

de inativação lenta (em uma escala de tempo de segundos até minutos) 

(Denac et al., 2000). 

O loop intracelular que conecta DIII e DIV contém uma tríade hidrofóbica 

conservada composta pelos resíduos Ile, Phe e Met (chamado “motivo IFM”), e 

acredita-se que esse funcione como gate para inativação, mediando à 

inativação rápida (Smith & Goldin, 1997; West et al., 1992). Os resíduos Gly e 

Pro vizinhos ao motivo IFM podem servir como “dobradiças” para permitir o 

 
Figura 14 – Representação esquemática da topologia da membrana de canais Nav. A subunidade-α 
(DI-IV) formadora de poro está representada no centro, flanqueada por duas subunidades-β (β1 e β2) 
auxiliares. Os segmentos S1-S3 estão coloridos em vermelho; S5 e S6 estão coloridos em verde. Os 
resíduos DEKA e EEDD no linker S5-S6, que formam os anéis interno e externo do filtro seletivo, 
estão representados por círculos brancos. Os resíduos IFM no gate de inativação estão 
representados por círculos amarelos; os possíveis locais que formam o receptor do gate de 
inativação estão indicados por setas amarelas. Adaptado de King e colaboradores (2008a) e Yu & 
Catterall (2003). 
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fechamento do gate de inativação como uma tampa articulada ocluindo a 

região do poro do canal na porção intracelular (Figura 15) (Kellenberger et al., 

1997). O receptor para esse gate de inativação é formado por múltiplos 

resíduos hidrofóbicos localizados próximo ao poro, localizados no loop 

intracelular S4-5 dos domínios DIII e DIV, e no final da porção intracelular do 

DIVS6 (ver Figura 14) (Catterall, 2000). Além disso, dados recentes indicam um 

papel significativo para a região do C-terminal do canal NaV na inativação 

rápida, provavelmente através de uma interação carga-dependente com o gate 

de inativação (Nguyen & Goldin, 2010). 

 

A inativação rápida do canal Nav resulta de sua dependência de 

voltagem do acoplamento para o processo de ativação (Armstrong, 1981; 

Catterall, 2000). Acredita-se que o movimento para fora do segmento DIVS4 

durante a ativação inicie a inativação rápida por fechamento do gate de 

inativação (Kuhn & Greeff, 1999). No entanto, o exato mecanismo molecular de 

acoplamento do movimento do S4 no DIV para a oclusão do gate de inativação 

continua sob investigação. 

 

1.7.1 Canais NaV de mamíferos 

Durante as últimas décadas uma variedade de subunidades e subtipos 

de NaVs de mamíferos foram identificados e caracterizados por meio de 

clonagem molecular, purificação bioquímica e registros eletrofisiológicos. Até o 

momento, nove diferentes genes de mamíferos que codificam nove diferentes 

 
Figura 15 – Gate de inativação de canais Nav pelo mecanismo de tampa articulada. Para melhor 
visualização somente três domínios homólogos da subunidade-α (DII-DIV) estão representados. O 
loop intracelular entre DIII e DIV está descrito como formador de uma tampa articulada com os 
resíduos críticos IFM (círculos amarelos). Estes interagem ocluindo a boca interna do poro durante 
o processo de inativação. Os círculos em azul, vermelho e verde representam os segmentos 
transmembrana, de acordo com a Figura 14. Figura adaptada de Yu & Catterall (2003). 
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subtipos de canais Nav funcionais (NaV1.1–9) foram clonados e caracterizados 

do ponto de vista funcional (Figura 16) (os subtipos NaV1.1-8 foram 

expressados com sucesso em sistema heterólogo) (Catterall et al., 2005; Yu & 

Catterall, 2003). 

 

Esses subtipos de NaV de mamíferos compartilham uma homologia 

considerável (49–87% de identidade dos aminoácidos entre os subtipos de NaV 

de humanos). Apesar de sua significativa similaridade de sequência, subtipos 

de canais NaV podem diferir muito em suas propriedades biofísicas, incluindo 

cinética e dependência de voltagem do gating. Além disso, os subtipos de 

canais NaV são distribuídos diferencialmente, ainda que não exclusivamente, 

por todo o corpo em vários tecidos eletricamente excitáveis (Tabela 2). 

 

 

 

 

 
Figura 16 – Árvore filogenética da subunidade-α de canal NaV de mamífero. As sequências de 
aminoácidos para NaV de ratos foram alinhadas utilizando ClustalW e a árvore foi construída 
utilizando PAUP. Os cromossomos humanos, nos quais o ortólogo humano correspondente de 
cada gene de rato é encontrado estão representados no lado direito. Figura modificada de 
Catterall e colaborradores (2005). 
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Os subtipos NaV1.1, NaV1.2, NaV1.3 e NaV1.6 são principalmente 

expressados em neurônios do sistema nervoso central (SNC) (Goldin, 1999). 

Curiosamente, diferentes níveis de expressão de subtipos são observados 

durante o desenvolvimento: o nível de expressão do NaV1.3 em roedores é 

altos durante a vida embrionária e diminuem após o nascimento, enquanto que 

NaV1.1, NaV1.2 e NaV1.6 apresentam maior abundância no SNC (Beckh et al., 

1989). 

Os subtipos NaV1.7, NaV1.8 e NaV1.9 são subtipos predominantes no 

sistema nervoso periférico (SNP), com NaV1.8 e NaV1.9 expressados 

exclusivamente em neurônios sensoriais. NaV1.1 e NaV1.6 também podem ser 

encontrados no SNP, embora em níveis mais baixos. Dois subtipos estão 

presentes em tecido muscular: NaV1.4 em músculo esquelético (e níveis baixos 

em músculo esquelético embrionário) e NaV1.5 em musculatura cardíaca e 

embrionária (Goldin, 2001). Embora NaV1.5 tenha sido considerado por muito 

tempo um subtipo específico de tecido muscular, foi também encontrado em 

SNC (Hartmann et al., 1999; Wu et al., 2002). Evidentemente, a expressão 

diferencial dos subtipos de NaV desempenha um papel importante na 

Tabela 2- Subtipos de canais NaV1 de mamífero. S, sensível em concentração na faixa de 
nanomolar de tetrodotoxina (TTX); R, resistente acima de concentrações na faixa de 
micromolar de TTX; CNS, sistema nervoso central; PNS, sistema nervoso periférico. Figura 
modificada de Goldin, 2001. 
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plasticidade do sistema nervoso e a diversidade das propriedades elétricas de 

tecidos excitáveis. 

Além dos subtipos de NaV1, proteínas relacionadas a canais de sódio-

like (NaX) (~50% de similaridade com a sequência da família de NaV1) foram 

clonadas de camundongos, ratos e humanos (Catterall et al., 2005). Acreditou-

se, originalmente, que esses canais representavam uma nova subfamília de 

canais NaV (George et al., 1992), mas esses nunca foram expressados em 

sistema heterólogo. A sequência de aminoácidos na região crítica para o 

funcionamento do NaV, como o sensor de voltagem, o gate e a inativação são 

poucos conservados em canais NaX, o que leva a acreditar que esses canais 

não são voltagem-dependetes. Watanabe e colaboradores (2000) sugerem que 

NaX representa um canal de Na+ dependente de concentração que regula a 

absorção de sal no SNC. 

Por fim, canais epiteliais de sódio (ENaC) são canais de sódio não 

dependentes de voltagem e, estruturalmente não se relacionam aos canais 

NaV1 (Yu & Catterall, 2003). Esses canais foram identificados como um 

determinante crítico para o transporte de íons Na+ e água em vários tecidos, 

incluindo os epitélios renal e pulmonar (Gaillard et al., 2010; Hamm et al., 

2010). 

 

1.7.2 Canais NaV de insetos versus mamíferos 

Na década de 1980, o primeiro gene putativo de inseto que codifica a 

subunidade-α de um canal NaV foi identificada em mosca Drosophila 

melanogaster (Loughney et al., 1989). O gene (designado para) foi isolado 

utilizando paralisia sensível à temperatura, fenótipo exibido por alelos mutantes 

no cromossomo X de Drosophila. Quase uma década depois, a expressão em 

sistema heterólogo da proteína codificada de para (DmNaV1) em ovócito de 

Xenopus confirmou que para codifica um canal NaV funcional (Feng et al., 

1995; Warmke et al., 1997). Além do para, outro gene putativo de canal de NaV 

de inseto (DSC1) e seus ortólogos (BSC1) foram identificados em D. 

melanogaster e na barata alemã Blatella germanica (Liu et al., 2001; Salkoff et 

al., 1987a; Salkoff et al., 1987b). 
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No entanto, depois de duas décadas de especulação, recentemente foi 

descoberto que BSC1 codifica um novo canal seletivo de cálcio (Zhou et al., 

2004). De acordo com esta constatação, a sequência assinatura de BSC1 e 

DSC1 (DEEA) foge da sequência assinatura DEKA, encontrada em todos os 

canais NaV, incluindo para, e se assemelha à sequência assinatura de canais 

CaV1 (EEEE) (Figura 17). Canais BSC1 ou DSC1-type com essa substituição 

K-E são, portanto, prováveis canais seletivos de cálcio em vez de canais NaV 

(King et al., 2008a). Exceto pela modesta homologia com DSC1, para não 

compartilha similaridade com outros genes no genoma de D. melanogaster ou 

de outra espécie de insetos. Por isso, atualmente parece que para é o único 

gene que codifica um canal NaV em insetos (King et al., 2008a). 

Em canais NaV de insetos, acredita-se que se tenha alcançado uma 

diversidade funcional principalmente por splicing alternativo e edição do RNA 

do gene para, considerando que no caso de seus homólogos de mamíferos, 

nove diferentes genes codificam diferentes subtipos funcionais de canais NaV 

(Song et al., 2004; Tan et al., 2002a). No total, até hoje, nove locais de splicing 

alternativo bem conservados foram identificados em genes para, o que poderia 

levar a mais de cem diferentes canais NaV funcionais (Lin et al., 2009). Os 

canais NaV para-type são extremamente conservados em diferentes espécies 

 
Figura 17 – Alinhamento das sequências da região do poro de canais de sódio de insetos e 
mamíferos e canais de cálcio de inseto BSC1/DSC1. O alinhamento mostra a sequência de 
aminoácidos do loop P dos quatro domínios (DI-IV) de Nav de canais Nav para-type de mosca de 
fruta, barata alemã e mosca caseira (topo), canais Nav1 de rato (meio) e canais BSC1/DSC1 de 
mosca da fruta e barata alemã (inferior). Resíduos de aminoácidos idênticos com aqueles de 
DmNaV1 estão representados com o fundo cinza claro. Resíduos da sequência assinatura (DEKA em 
canais Nav) estão representados com o fundo preto. Resíduos Glu do DIII de canais BSC1/DSC1-
tyoe estão representados com o fundo cinza escuro. Resíduos importantes para resistência a TTX 
(Cys e Ser) estão em negrito. Figura retirada de King e colaboradores (2008a). 
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de insetos (87–98% identity), em relação aos canais NaV de mamíferos (King et 

al., 2008a). De um modo geral, a estrutura de canais NaV de insetos é muito 

semelhante à de mamíferos na maioria das regiões importantes, do ponto de 

vista funcional, como a sequência assinatura, sensor de voltagem e região do 

poro são extremamente conservadas (Figura 17). Entretanto, ocorrem algumas 

diferenças na estrutura primária, por exemplo, no motivo IFM localizado no gate 

de inativação, que é alterado para MFM em canais NaV de insetos (Davies et 

al., 2007). É importante ressaltar que, canais NaV de mamíferos e insetos 

podem ser distinguidos farmacologicamente utilizando-se agentes inseticidas 

empregados na agricultura, como dichlorodiphenyltrichloroethano (DDT) ou 

piretróides e um diverso arsenal de toxinas inseto-seletivas provenientes de 

animais peçonhentos como aranhas, anêmonas do mar e escorpiões (Dong, 

2007; King et al., 2008a). O canal de inseto DmNaV1 é ~1000 vezes mais 

sensível para piretróides deltametrina do que o canal rNaV1.2 de mamíferos 

(Vais et al., 2000). Um único resíduo de aminoácido parece ser, pelo menos em 

parte, responsável por essa alta seletividade para inseto. A substituição da 

Ile874 no loop intracelular IIS4-S5 do canal rNaV1.2 por um resíduo Met resulta 

em um aumento de 100 vezes na sensibilidade para piretróide (Peng et al., 

2009; Vais et al., 2000). Não é, portanto, nenhuma conhecidência que o 

resíduo correspondente em canais NaV de insetos, Met918, demonstra ter um 

papel importante na resistência a piretróides em insetos (Williamson et al., 

1996). 

Atualmente, três canais NaV para-type de insetos foram expressados em 

sistema heterólogo e caracterizados em ovócitos de Xenopus: DmNaV1 de 

mosca da fruta (Warmke et al., 1997), MdNaV1 de mosca caseira (M. 

domestica) (Smith et al., 1997) e BgNaV1 de barata alemã (Tan et al., 2002b). 

Homólogos das subunidades-β de mamíferos aparentam estar ausentes 

em insetos, e nos leva a especular que estas subunidades auxiliares possam 

ter surgido na evolução, após a divergência dos deuterostômios (culminando 

com os vertebrados) e protostômios (culminando com os artrópodes, incluindo 

insetos) (Littleton & Ganetzky, 2000). Porém, a proteína tipE (temperature-

induced paralytic E), produto do locus Drosophila, foi identificada por 

desempenhar um papel funcionalmente similar ao das subunidades β de 

mamíferos. Essa proteína de 65 kDa com dois segmentos transmembrana 
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(tipE) modula a cinética do DmNaV1 e aumenta o tráfico do canal desde o 

retículo endoplasmático até a membrana (Feng et al., 1995; Moore et al., 2001; 

Tseng et al., 2007). TipE também aumenta os níveis de expressão de BgNaV1 

em ovócitos de Xenopus (Tan et al., 2002b). Além disso, quatro tipE homólogos 

(TEH1-4) foram encontrados em D. melanogaster. Os três primeiros (TEH1-3) 

têm efeitos similares aos de canais para-type nos níveis de expressão e 

cinética (Derst et al., 2006). Finalmente, uma proteína ortóloga com 

propriedades similares às da tipE foi isolada e caracterizada a partir de mosca 

doméstica (Lee et al., 2000). 

 

1.8 Novas classes de toxinas de anêmonas do mar 

Muitas toxinas foram isoladas, mas suas caracterizações biológicas são 

restritas. Os ensaios mais comumente realizados são injeções in vivo em 

caranguejos, como nos casos das toxinas Acrorhagin-I e II, Gigantoxin-I, AETX-

II e III e também a Am-I. No caso da SHTX-1 e 2, também foi observado um 

efeito bloqueador de canais de potássio em sinaptosomas de cérebro de ratos 

(Honma et al., 2008). A toxina Acrorhagina-I não possui homologia com 

nenhum peptídeo a partir de pesquisas em bancos de dados. Já a Acrorhagin-II 

e IIa possuem similaridade parcial com bloqueadores de canal de cálcio de 

aranhas e moluscos do gênero Conus (Honma et al., 2005b). As SHTX-1 e 2 

apresentam efeitos quando injetadas em caranguejos, mas experimentos 

demonstraram que esses peptídeos podem competir com 125I-dendrotoxin, 

provavelmente atuando como um bloqueador de canal de potássio. Essas 

toxinas apresentam similaridade parcial com a toxina Am-I e acredita-se que 

essas pertençam a um novo grupo de peptídeos de canal de potássio. 

Um novo grupo de toxinas é representado pela Gigantoxin-I e SHTX-5. 

Ambas são muito similares a fatores de crescimento da epiderme de mamíferos 

(EGFs). Foi demonstrado que a Gigantoxin-I se liga a receptores EGF de 

humanos e induz paralisia quando injetada em caranguejos, mas não 

apresentou efeito em camundongos, sugerindo que essa toxina seja seletiva a 

invertebrados (Shiomi et al., 2003). Já a SHTX-5 foi apenas identificada através 

de clones de cDNA, mas sua atividade biológica ainda não foi determinada 

(Honma et al., 2008). 
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Outro grupo de novas toxinas é representado pelos peptídeos APETx2 e 

BcIV, isolados da Anthopleura elegantissima e Bunodosoma caissarum, 

respectivamente. A APETx2, como mencionado anteriormente, é um 

bloqueador específico de canais ASIC 3 (Diochot et al., 2004). A BcIV induz um 

efeito paralisante quando injetada in vivo em caranguejos e, quando aplicada 

na preparação de nervo de apêndice locomotor de caranguejo, aparentemente 

atua retardando a inativação de canais de Na+. De outro lado, a BcIV é inativa 

em canais de Na+ de mamíferos (Oliveira et al., 2006). Ambos os peptídeos são 

muitos similares à APETx1, um modulador de canal de potássio hERG. Esses 

resultados sugerem que o grupo dos peptídeos APETx- e BcIV-símile podem 

pertencer a uma nova família de toxinas de anêmonas do mar, que podem 

eventualmente possuir alvos muito divergentes. 

Zaharenko e colaboradores (2008a) isolaram e caracterizaram a fração 

neurotóxica (FrIII) da peçonha da anêmona do mar Bunodosoma cangicum. As 

massas moleculares dos principais compostos purificados foram checadas e 

identificou-se 81 componentes com massas entre aproximadamente 250 até 

6000 Da. Foram descobertos nove novos peptídeos. Destes, três são 

peptídeos de aproximadamente 4500 Da, pertencentes à classe de toxinas 

como BcIV, BDS-I, BDS-II, APETx1, APETx2 e Am-II. Outros três representam 

um novo grupo de toxinas (~3200 Da) e as três moléculas restantes pertencem 

ao grupo de neurotoxinas de canal de sódio do tipo 1. Quando o potencial de 

ação foi testado em nervo de crustáceo, um dos peptídeos similares a BcIV e 

APETx exibiu uma ação similar às toxinas de canal de sódio do tipo 1, 

sugerindo um mesmo alvo.Porém, um outro novo peptídeo de 3176 Da mostrou 

atividade similar com bloqueadores de canal de potássio. 

Em geral, os estudos de neurotoxinas de anêmonas do mar têm sido 

realizados com o intuito de elucidar (1) os aspectos evolutivos das sinapses, 

diferenciação tecidual e desenvolvimento (Dunn et al., 2006; Grimmelikhuijzen 

et al., 1989; Holland, 2004; Miller et al., 2005; Mohrlen et al., 2006); (2) 

comunicação e simbiose química (Ayre, 1982; Fautin & Lowenstein, 1992; 

Mebs, 1994); (3) importância médica, tendo em vista que algumas espécies 

são nocivas aos seres humanos durante o envenenamento (Freudenthal & 

Barbagallo, 2002; Garcia et al., 1994; Maretic & Russell, 1983; Nagai et al., 

2002; Sanchez-Rodriguez et al., 2001); (4) importância farmacológica e 
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fisiológica exercidas pelos efeitos biológicos dos diferentes compostos 

neuroativos encontrados em seu corpo e peçonha (Beress et al., 1982; Macek, 

1992; Mahnir et al., 1993; Malpezzi & Freitas, 1990; Oshiro et al., 2004); e (5) 

potencial terapêutico desses compostos (Chandy et al., 2001; Kem et al., 1999; 

Lewis & Garcia, 2003). 

 

1.9 Considerações finais 

Muitos organismos peçonhentos, desde escorpiões e aranhas a 

serpentes e moluscos do gênero Conus, têm sido amplamente investigados e 

novas moléculas bioativas têm sido identificadas e caracterizadas, resultando 

na publicação anual de dezenas de artigos científicos, contendo descrições de 

novos peptídeos que atuam sobre os mais variados alvos fisiológicos 

(Armishaw & Alewood, 2005; Buczek et al., 2005; Escoubas, 2006a; Escoubas, 

2006b; Fox et al., 2006; Livett et al., 2004; Nascimento et al., 2006; Norton & 

Olivera, 2006; Olivera, 2006; Salles et al., 2006; Sanz et al., 2006; Shevchenko 

et al., 2005). Isso nos mostra o potencial que existe na abordagem proteômica 

para o estudo de peçonhas e, principalmente, na caracterização de peçonhas 

de anêmonas do mar, já que estas são pouco investigadas.  

Por causa do papel central na eletroexitabilidade, os canais voltagem-

dependentes são alvos de interesse farmacológico. Toxinas provenientes de 

peçonhas têm permitido a discriminação de subtipos de canais voltagem-

dependentes estritamente relacionados, tornando-as poderosas ferramentas 

para se estudar o funcionamento e estrutura desses canais. Assim, o presente 

estudo apresenta a purificação, caracterização estrutural e funcional de 

neurotoxinas da peçonha da anêmona do mar Anthopleura cascaia. 
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3. Material e Métodos  
_______________________________________________________________ 
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3.1 Reagentes 

Todos os reagentes utilizados neste trabalho foram de qualidade 

analítica, das marcas Merck, Sigma, Aldrich, Biorad, e Vetec. As soluções 

utilizadas nas cromatografias foram preparadas em água purificada em sistema 

milli-Q e os reagentes utilizados foram de grau HPLC procedentes das marcas 

JT Baker, Tedia e Fluka. 

 

3.2 Captura e manutenção das anêmonas do mar 

Indivíduos adultos, com diâmetro pedal maior que 1,2 cm, de 

Anthopleura cascaia (Corrêa, 1964) foram coletados em costões rochosos do 

litoral de Bertioga e São Sebastião, litoral norte de São Paulo, no mesolitoral 

inferior e na franja do infralitoral, durante períodos de maré-baixa, quando são 

facilmente encontradas. Os animais foram transportados vivos e mantidos em 

aquário com água marinha, suprimento adequado de oxigênio e alimentados 

diariamente com artêmias. 

 

3.3 Obtenção da peçonha de Anthopleura cascaia 

Os animais foram mantidos por 48h sem alimentação, para a eliminação 

de eventuais partículas alimentares presentes na cavidade gastrovascular. A 

extração da peçonha dos animais foi realizada por estimulação elétrica in vivo 

de 10 exemplares de cada vez, de acordo com Malpezzi e colaboradores 

(1993). Cada grupo de animais foi colocado em um béquer com cerca de 20 

mL de água do mar artificial e estimulado eletricamente, por meio de um 

estimulador Grass Instruments, modelo SD-9, com intensidade de saída do 

aparelho de 100 V (a voltagem medida na água do mar com o animal imerso 

chega a ser de apenas de 1 a 3 V, devido à corrente de curto-circuito). A 

duração de cada pulso de estímulo foi de 10 ms por aproximadamente 60 s, 

através de 2 eletrodos de carbono, um colocado próximo da cavidade 

gastrovascular do animal e outro na água circundante, encostado na coluna e 

nos tentáculos, fechando o circuito. Essa sequência foi repetida de 6 a 7 vezes 

com cada grupo de 10 anêmonas. O líquido obtido foi centrifugado a 10000 g 
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por 15 minutos, para a remoção de possíveis partículas contaminantes do 

sobrenadante. Este foi liofilizado e conservado sob congelamento (-20 oC). 

 

3.4 Determinação do conteúdo protéico 

O conteúdo protéico da peçonha e das frações obtidas no processo de 

purificação foi determinado pelo método do ácido bicinconínico (BCA; 4,4'-

dicarboxi-2,2’-biquinolina) por meio de “kit”, no qual a albumina de soro bovino 

(BSA, Sigma) foi utilizada como padrão, seguindo as instruções preconizadas 

pelo fabricante (BioAgency). 

 

3.5 Purificação da peçonha de Anthopleura cascaia 

3.5.1 Purificação por gel-filtração em gel de Sephadex G-50 

O fracionamento da peçonha liofilizada de A. cascaia foi realizado 

através de uma coluna (1,9 cm X 131 cm) empacotada com gel Sephadex G-50 

(Amersham Biosciences, Uppsala, Suécia). A peçonha previamente 

centrifugada e liofilizada (cerca de 1-2 g de material seco; contendo cerca de 

70 mg de proteína) foi dissolvida em 10-20 mL de tampão acetato de amônio 

0,1M, pH 7,0 e aplicada ao topo da coluna, equilibrada e eluída por gravidade 

com o mesmo tampão. As frações foram coletadas, agrupadas e liofilizadas. 

A absorbância de cada fração, uma medida relativa da quantidade de 

proteína contida em cada uma, foi registrada diretamente na saída da coluna, 

através da passagem do efluente por um detector de UV (Spectra / ChromTM 

Flow Thru UV Monitor com unidade óptica de 280 nm e UV Monitor Controller, 

Spectrum, Áustria) antes de entrar no coletor de frações. A informação, 

captada pelo detector, foi integrada e registrada permanentemente em papel 

(Spectra / Chrom TM 1 Channel Recorder, Spectrum, Áustria). O registro direto 

na saída da coluna permitiu o acompanhamento constante do processo de 

filtração em gel, facilitando desta maneira o processo de coleta. 

 

3.5.2 Purificação por cromatografia de fase reversa (RP-HPLC) da fração 

neurotóxica da peçonha 

O conjunto da fração neurotóxica obtida de cromatografias por filtração 

em gel foi ressuspendido em água Milli-Q (Millipore Inc.) e injetado em um 
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sistema de purificação Shimadzu de HPLC constituído por um detector UV-VIS 

SPD-10A VP, bombas LC-10AD VP e um sistema controlador SCL-10A VP 

(Shimadzu Corp., Japão). A amostra foi cromatografada em uma coluna 

semipreparativa C-18 de fase reversa (10 x 250 mm, 5 μm; Capcell PAK 

Shiseido™) através de um gradiente linear de 10 a 60% (em 40 min) do 

solvente “B”, composto de acetonitrila + 0,1% de ácido trifluoroacético (CH3CN / 

0,1%TFA), com fluxo de 2,5 mL/min durante 40 minutos, através de 

monitoramento em UV 214 nm. O solvente “A”, composto de 0,1% de TFA em 

água Milli-Q. Todos os picos obtidos foram coletados e liofilizados. 

 

3.6 Determinação dos espectros de massa 

As massas moleculares das frações obtidas na segunda etapa de 

fracionamento foram determinadas por espectrometria de massas (MS) MALDI-

TOF. Foi utilizado um aparelho Ultraflex III (Bruker Daltonics, Alemanha), 

controlado pelo programa FlexControl 3.0 (Bruker Daltonics, Alemanha). 

Soluções de amostras foram misturadas com solução saturada de matriz 

(ácido alfa-ciano-4-hidroxicinâmico ou Super-DHB, uma mistura de ácido 

dihidroxibenzóico e ácido 2-hidroxi-5-metoxibenzóico) em uma relação 1:1 e 

foram gotejadas (spotted) (2 L) em uma placa de amostras (MTP AnchorChip 

400/384). Os espectros de massa foram obtidos em modo positivo/refletido, 

com a frequência de laser ajustada em 50 Hz. O aparelho foi calibrado com 

padrões externos (Protein Calibration Standard II e III, Bruker Daltonics, 

Alemanha). Os dados foram analisados através do programa FlexAnalysis 3.0 

(Bruker Daltonics, Alemanha). 

 

3.7 Determinação da sequência N-terminal 

A sequência de aminoácidos N-terminal foi determinada por método 

automático pelo programa padrão de sequenciamento por degradação de 

Edman (Edman, 1950), utilizando-se sequenciador de proteínas e peptídeos 

(modelo PPSQ-21, Shimadzu).  

Cerca de 30 g da amostra (toxina nativa) solubilizada em 50 L de 

solução TFA:H2O:ACN (0,1:0,5:0,5) foram aplicadas sobre um disco de fibra de 
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vidro previamente tratado com o polímero SEQUA-BRENE (Sigma), de acordo 

com os procedimentos padrões do equipamento. A derivatação foi seguida da 

etapa de conversão do intermediário tiazolina em PTH-aminoácido, por uma 

solução aquosa de ácido trifluoracético a 25%. A separação dos aminoácidos-

PTH ocorreu em uma coluna de fase reversa (WAKOSIL-PTH 250 x 4,6 mm, 

Wako, Japão) com a eluição conduzida em condição isocrática por uma 

solução de composição desconhecida, denominada PTH-AA mobile phase 

(Wako, Japão) fornecida pelo fabricante. Os aminoácidos-PTH foram 

identificados pelos tempos de retenção, por comparação com os padrões. 

 

3.8 Pesquisa de homologia dos peptídeos neurotóxicos 

As sequências obtidas foram analisadas, quanto às suas homologias 

com outras sequências conhecidas, utilizando-se as plataformas on-line 

BLAST-NCBI (Altschul & Lipman, 1990), BLITZ EMBL (Collins & Coulson, 

1990), a ferramenta Fasta 33 (http://www.ebi.ac.uk/fasta33/), o banco de dados 

UniProtKB/Swiss-Prot, o banco de dados de toxinas de aranhas ArachnoServer 

(Herzig et al., 2011) e a plataforma para toxinas de conus ConoServer (Kaas et 

al., 2012). Alinhamentos de sequências primárias foram realizados utilizando-

se a ferramenta aling do UniProt (http://www.uniprot.org/) e o programa 

ClustalW2 (http://www.ebi.ac.uk/Tools/clustalw2/index.html). Sequências 

similares foram agrupadas em famílias, de acordo com suas identidades, 

homologias e alvos biológicos. 

3.9 Análise estatística 

Os resultados de todos os ensaios biológicos foram analisados através 

do (1) teste de Dunnett, o qual compara os resultados dos grupos positivos 

com o grupo controle, (2) tabelas ANOVA para análises de variância e (3) 

teste-t. O programa utilizado foi o Microcal Origin (Microsoft, Inc). 
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3.10 Medidas eletrofisiológicas em oócitos de Xenopus laevis – 

Técnica de voltage clamp com dois microeletrodos 

Os ensaios eletrofisiológicos utlizando a técnica voltage clamp com dois 

microeletrodos foram realizados no Laboratório de Toxicologia da Universidade 

Católica de Leuven, Bélgica, coordenado pelo professor Dr. Jan Tytgat. 

 

3.10.1 Isolamento e preparação dos oócitos 

Oócitos de Xenopus laevis foram isolados através de ovariotectomia 

parcial (Figura 18 A e B). Os animais foram anestesiados com tricaína 1 g/L e 

gelo. Os animais anestesiados foram mantidos em gelo durante toda a cirurgia. 

Após a retirada dos oócitos, os mesmos foram defoliculados por tratamento 

com solução de colagenase 2,5 mg/mL em solução ND96 livre de cálcio em pH 

7,5 por 1 hora e meia, 15-16 °C. Após o período de tratamento, os oócitos dos 

estágios V e I da maturação foram selecionados para posterior injeção do 

cRNA (Figura 18 C e D). Os cRNAs transcritos foram sintetizados a partir dos 

plasmídeos linearizados utilizando kit de transcrição (T7 ou SP6 mMESSAGE 

m MACHINE, Ambion, USA). Os oócitos traduzem o cRNA injetado nas suas 

respectivas proteínas, que são expressas na membrana celular dos mesmos, 

podendo, então, ser utilizados para os ensaios eletrofisiológicos. Foram 

utilizados os cRNAs dos seguintes subtipos de canais: KV1.1-6, shaker IR, 

KV2.1, KV3.1, KV4.2-3, hERG, NaV1.2-8 e DmNaV1. 
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3.10.2 Eletrofisiologia 

Para as medidas eletrofisiológicas, utilizou-se a técnica two-

microelectrode voltage clamp. Os registros foram realizados à temperatura 

ambiente (18-22 °C) utilizando um amplificador Gene Clamp 500 (Axon 

Instruments, EUA) controlados por um sistema de aquisição de dados 

Clampex9 (Axon Instruments, EUA). As micropipetas foram confeccionadas a 

partir de capilares de vidro (borosilicato WPI 1B120-6) estiradas, utilizando um 

estirador manual WPI. A resistência foi de 0,6 a 1,0 MΩ para os dois eletrodos. 

As correntes dos oócitos foram registradas 1-2 dias após a injeção do cRNA, 

para os canais para potássio, e 3-5 dias após a injeção do cRNA, para os 

canais para sódio. 

As toxinas purificadas foram testadas em uma ampla variedade de 

subtipos de canais tanto de potássio (subfamília Shaker: KV1.1, KV1.2, KV1.3, 

KV1.4, KV1.5, KV1.6 e shaker; Subfamília Shab: KV2.1; Subfamília Shaw: KV3.1; 

 
Figura 18 - Isolamento e preparação dos oócitos de Xenopus laevis. (A) Exemplar do Xenopus 
laevis. (B) Ovariotectomia parcial para a retirada dos oócitos. (C) Seleção dos oócitos. (D) Injeção 
do cRNA dos canais de interesse nos oócitos. Fotos cedidas por Eva Cuypers, do Laboratório de 
Toxicologia da Universidade Católica de Leuven, Bélgica. 
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Subfamília Shal: KV4.2 e KV4.3; e Subfamília EAG: hERG) quanto de sódio 

(NaV1.2, NaV1.3, NaV1.4, NaV1.5, NaV1.6, NaV1.7, NaV1.8 e DmNaV1), na 

concentração inicial de 5 µM. 

 

3.10.3 Soluções 

A solução de banho e perfusão, ND96, consistiu em mM: NaCl 96; KCl 2; 

Mgl2 2; HEPES 5; CaCl2 1,8, pH 7,4 corrigido com NaOH. A solução de banho 

HK consistiu em mM: NaCl, 2; KCl, 96; CaCl2, 1,8; MgCl2, 2 e HEPES, 5 (pH 

7,4). As micropipetas foram preenchidas com KCl 3M. Os oócitos foram 

mantidos após injeção do cRNA em solução ND96 enriquecida com 50 mg/L de 

sulfato de gentamicina. 

 

3.10.4 Protocolo 

Os protocolos utilizados estão representados na Figura 19. Para os 

subtipos KV1.1, KV1.2, KV1.3, KV1.4, KV1.5, KV1.6 e KV2.1, os ovócitos foram 

mantidos em um potencial de -90 mV (holding potential) e foram rapidamente 

despolarizados para 0 mV, seguindo uma repolarização para -50 mV e depois 

para -90 mV. O tempo total do protocolo foi de 1 segundo. Para a isoforma 

hERG foi utilizado um protocolo em que os ovócitos eram mantidos a -90 mV, 

em seguida eram despolarizados a +40 mV, por 2 segundos, seguido de um 

potencial de -120 mV por mais 2 segundos. O tempo total do protocolo foi de 4 

segundos. Para os subtipos Kv 4.2 e 4.3, os ovócitos foram mantidos a -90 mV 

e então despolarizados a +20 mV, em um pulso de 500 milissegundos. 

No protocolo utilizado para as isoformas NaV1.2-8 e DmNaV1, os 

ovócitos foram mantidos em um potencial de -90 mV (holding potential), em 

seguida foram despolarizados para 0 mV, seguindo-se de uma repolarização 

para -90 mV. O tempo total do protocolo foi de 100 milissegundos.  

A dependência da indução da toxina para remover a inativação dos 

canais NaV foi medida pela plotagem da corrente tardia normalizada em função 

da concentração da toxina, segundo a equação de Hill: I30ms/Ipico = 100/[1 + 

(IC50/[toxina])h], onde IC50 é a concentração de toxina que induz metade da 

inibição máxima da inativação rápida, [toxina] é a concentração da toxina e h é 

o coeficiente de Hill. Para verificar a dependência da concentração da toxina 

para induzir um efeito inibitório em canais KV, foi construída uma curva dose-
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resposta, onde a porcentagem de inibição da corrente foi plotada em função da 

concentração da toxina. Os dados foram ajustados com a equação de Hill: y = 

100/[1 +(IC50/[toxin])h], onde y é a amplitude do efeito induzido pela toxina IC50 

é a concentração da toxina na metade do máxima eficácia, [toxina] é a 

concentração da toxina e h é o coeficiente de Hill. 

Para verificar o mecanismo de ação da toxina sobre o canal KV 

(bloqueadora ou moduladora), foi investigada a relação entre corrente e 

voltagem. Para tal experimento, a corrente foi aumentada em intervalos de 10 

mV, iniciando-se em -90 mV e chegando-se até +90 mV. Este experimento foi 

realizado em duas condições: na ausência e na presença da toxina em uma 

concentração próxima à sua IC50. Os valores de IK (corrente dos íons potássio) 

foram plotadas utilizando a equação de Boltzmann: IK/Imax = [1 + (exp(Vg - V)/k]-

1, onde Imax representa a IK máxima, Vg é a voltagem correspondente à metade 

da corrente máxima, e k é o fator de inclinação. A corrente obtida para o 

controle e em presença da toxina foram normalizadas com a corrente máxima 

obtida no controle. Sendo assim, espera-se que a corrente em presença da 

toxina, utilizando a concentração por volta de seu IC50, seja de 50% da corrente 

obtida no controle. 

A comparação entre duas amostras foi feita por um teste t Student (p < 

0.05). Todos os dados representam pelo menos 3 experimentos independentes 

(n ≥ 3) e são apresentados como a média ± o erro padrão. 
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Figura 19 - Protocolo de pulsos de voltagem utilizado para os registros das correntes de potássio 
e de sódio em oócitos de X. laevis. (A) Protocolo utilizado para isoformas KV1.1-6. O potencial de 
membrana dos oócitos foi mantido em -90 mV e rapidamente despolarizados para 0 mV, seguido 
de uma repolarização para -50 mV. O tempo total do protocolo foi de 1 segundo. (B) Protocolo 
utilizado para isoforma KV3.1. Oócitos foram mantidos a um potencial de -90 mV, despolarizados 
a 30 mV por 500 milissegundos. (C) Protocolo utilizado para isoforma hERG. Os oócitos foram 
mantidos a um potencial de -90 mV, despolarizados a 40 mV por 2,5 segundos, seguido de um 
potencial de -120 mV por mais 2,5 segundos. O tempo total do protocolo foi de 5 segundos. (D) 
Protocolo utilizado para isoformas NaV1.2-8 e DmNaV1. Os oócitos foram mantidos a um 
potencial de -90 mV e despolarizados a 0 mV por 100 ms. 
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3.11 Análises in silico 

 

3.11.1 Dendograma funcional 

O dendograma funcional para análise da toxina AcaIII1425 foi construído 

utilizando o método Maximum Likelihood baseado no modelo de Whelan & 

Goldman (2001). Atualmente, o método Maximum Likelihood é considerado um 

dos estados da arte nas técnicas filogenéticas, permitindo testes estatísticos de 

hipóteses evolutivas (Whelan & Goldman, 2001). 

O dendograma consensual foi inferido de 1000 replicatas bootstrap 

(Felsenstein, 1985). Os ramos correspondentes a partições reproduzidas em 

menos de 50% das replicatas bootstrap foram colapsados. O dendograma foi 

construído em escala, com o tamanho dos ramos mensurados no número de 

substituições por local. A análise envolveu 76 sequências de aminoácidos, que 

foram alinhadas utilizando a ferramenta align do UniProt e refinadas 

manualmente. As toxinas foram selecionadas por apresentarem o mesmo 

padrão de cisteínas. Os respectivos códigos de acesso do UniProt, os nomes 

das toxinas e espécie de onde a peçonha foi extraída encontram-se na Erro! 

Fonte de referência não encontrada.. Todas as posições com menos de 95% de 

cobertura foram eliminadas. Ou seja, menos do que 5% das lacunas do 

alinhamento foram permitidas em qualquer posição. Houve um total de 12 

posições no conjunto de dados final. As análises foram reanalisadas, utilizando 

o programa MEGA 5.0 (Tamura et al., 2011). 

  

3.11.2 Modelagem molecular 

O software MODELLER 9v10 (Sali & Blundell, 1993) foi utilizado para 

construir modelos tridimensionais. Este programa contempla a modelagem 

comparativa, satisfazendo restrições espaciais. Os procedimentos para 

modelagem se inicia com o alinhamento da sequência de aminoácidos (alvo) e 

com uma ou várias sequências primarias de proteínas, com estruturas 

tridimensionais conhecidas (moldes ou templates). Este alinhamento é utilizado 

como informação de entrada (input) para o programa. O arquivo de saída 

(output) é um modelo tridimensional da sequência alvo contendo todos os 

átomos da cadeia principal e das cadeias laterais, com exceção dos átomos de 

hidrogênio. Um total de 1000 modelos foram gerados para cada peptídeo pelo 
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programa MODELLER9v10. O modelo final foi selecionado baseando-se na 

sua qualidade estereoquímica. 

Foi utilizado como template para o subtipo de canal rKV1.6, a estrutura 

do canal mKV1.2 (código no PDB, 3LUT) que apresenta uma resolução de 2,9 

Å. Para a AcaIII1425 foram utilizados múltiplos templates, sendo estes as 

toxinas MVIIC (código no PDB, 1CNN) e MVIIA (código no PDB, 1TTK) de 

Conus magus, PVIIA (código no PDB, 1KCP) de Conus purpurascens e GVIA 

(código no PDB, 2CCO) de Conus geographus. Todas as toxinas utilizadas 

para a modelagem da AcaIII1425 apresentam o motivo estrutural ICK. 

O programa Chimera versão 1.6 (Pettersen et al., 2004) foi utilizado para 

a visualização, análise e preparo das figuras dos modelos gerados. 

Para avaliar a qualidade estereoquímica dos modelos gerados foi usado 

o programa Procheck (Laskowski et al., 1993), que analisa a geometria global 

da estrutura ou de cada resíduo individualmente, utilizando para isso 

parâmetros estereoquímicos derivados de estruturas de alta resolução ou bem 

refinadas (Morris et al., 1992), as quais constituem sua base de dados. Os 

parâmetros estereoquímicos checados pelo Procheck são: ligações covalentes, 

planaridade de grupos planares (aromáticos, ligações peptídicas, etc.), ângulos 

diédricos, quiralidade, interações não covalentes, ligações de hidrogênio da 

cadeia principal e pontes dissulfeto. 

O Procheck requer, como entrada, um arquivo das coordenadas 

atômicas da estrutura da proteína a ser avaliada no formato “PDB”, produzindo 

representações em PostScript que descrevem a estrutura da proteína e 

compara com duas estruturas de proteínas relacionadas. Em conjunto, o 

programa fornece uma lista detalhada de cada resíduo, o que permite a 

avaliação da qualidade total da estrutura, em comparação às estruturas bem 

refinadas de mesma definição, além de destacar as regiões que podem 

necessitar uma investigação mais detalhada. 

Dentre as várias análises fornecidas pelo Procheck, utilizou-se o 

Diagrama de Ramachandran e o G-factor. 

3.11.2.1 Diagrama de Ramachandran 

Ramachandran (1963) descreveu as conformações possíveis para os 

aminoácidos em uma cadeia polipeptídica. A conformação da cadeia peptídica 
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é descrita pelos valores dos ângulos diedros na estrutura principal da proteína 

(ângulo descrito pelo nitrogênio e carbono alfa, N-Cα, e o ângulo descrito pelo 

carbono alfa e carbono, Cα-C) (Figura 20). Esses ângulos são denominados 

ângulos de torção Ψ e Φ, respectivamente. Em principio, Ψ e Φ podem ter 

qualquer valor entre -180° e +180°, porém muitos valores de Ψ e Φ são 

proibidos pelas interferências estéricas entre átomos pertencentes ao mesmo 

esqueleto polipeptídico e pelas cadeias laterais dos resíduos de aminoácidos. 

 

 

Figura 20 – Representação de uma parte de uma cadeia polipeptídica com os graus de torção dos 
ângulos diedros Ψ e Φ. Figura retirada de Laskowski et al. (1993). 

 

O esqueleto principal não é livre para girar ao redor do terceiro tipo de 

ligação na estrutura da proteína, a ligação peptídica, por ser uma ligação 

parcialmente dupla e, portanto, quimicamente restrita a ser planar; sendo 

assim, os valores de Ψ e Φ para cada aminoácido fornecem uma descrição 

completa da estrutura da cadeia principal da proteína. Consequentemente, os 

ângulos de torção Ψ e Φ, que fazem com que as esferas colidam, 

correspondem à conformação estéricamente não permitida (região não 

permitida) para a cadeia principal de um polipeptídio. 

O diagrama de Ramachandran (Ramachandran, 1963; Ramakrishnan & 

Ramachandran, 1965) indica a distribuição dos ângulos Ψ e Φ dos resíduos 

pertencentes a uma determinada estrutura. Uma estrutura de boa qualidade 

deve ter 90% ou mais de seus resíduos nas regiões mais favoráveis (Figura 

21). Na Figura 21, as áreas em bege correspondem às regiões onde existem 

os choques estereoquímicos na proteína. Estas regiões não permitidas valem 

para todos os aminoácidos, com exceção da glicina (Gly), que é o único 

aminoácido que não possui cadeia lateral, podendo adotar os ângulos de 

torção Ψ e Φ em todos os quadrantes do diagrama de Ramachandran. As 

regiões em vermelho correspondem à conformação onde não há nenhum 
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choque estereoquímico, ou seja, são as regiões permitidas e onde se 

encontram as α-hélices e fitas-β. As áreas em marrom mostram as regiões 

limites onde um raio ligeiramente mais curto de van der Waals é usado no 

cálculo. Isto faz com que se tenha uma região adicional que corresponda às 

hélices esquerda e direita. 

 

Figura 21 – Diagrama de Ramachandran. A região colorida em vermelho representa a região 
“permitida”, em marrom a região “adicionalmente permitida” e em amarelo a região “não permitida”. 
Figura adaptada de Ramachandran (1963). 

 

3.11.2.2 G-factor 

O G-factor fornece uma medida do desvio de uma dada propriedade 

estereoquímica (ângulos de torção e geometria covalente), baseado nas 

distribuições observadas nos parâmetros estereoquímicos em sua base de 

dados e uma medida da normalidade da estrutura como um todo. 

O cálculo do G-factor envolve a média dos diversos G-factors dos 

ângulos de torção (Phi-psi; Chi1-chi2; Chi1; Chi3-chi4 e Omega), juntamente 

com a geometria covalente, fornecendo em um único número o G-factor para 

toda a estrutura.  

O G-factor global é a melhor medida da qualidade estereoquímica total 

de uma molécula. Por exemplo, os resíduos que caem nas regiões não 

permitidas do diagrama de Ramachandran terão um G-factor baixo. Se uma 

proteína ou peptídeo tiver muitos resíduos com G-factor baixo, sugere-se que 
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algo possa estar errado com a geometria total da proteína avaliada e, 

consequentemente, o modelo gerado não será bom. Assim, o ideal é o G-factor 

estar acima de -0,5. Portanto, os modelos que apresentarem G-factor entre -1,0 

e -0,5 devem ser investigados. 

 

3.11.3 Potencial eletrostático 

As representações do potencial eletrostático na superfície do canal 

rKV1.6 e da toxina AcaIII1425 foram gerados utilizando o programa APBS 

(Adaptive Poisson-Boltzmann Solver) (Baker et al., 2001). Para gerar os mapas 

de potencial foi utilizado o programa PDB2PQR (Dolinsky et al., 2007). Para 

visualização e preparo das figuras foi utilizado o programa VMD (Humphrey et 

al., 1996). 

 

3.11.4 Predição da interação entre canal e toxina – “Docking Molecular” 

A predição da interação, ou docking, entre o canal e a toxina foi 

realizada automaticamente através do programa AutoDockVina (Trott & Olson, 

2010). Para determinação da área de busca por interação foi utilizado o 

programa AutoDockTools versão 1.5.6 (Sanner, 1999). A área (grid) de busca 

foi criada na porção do canal que fica na região extracelular. Para o canal 

KV1.6 foi criado um grid de 80 Å x 80 Å x 50 Å, utilizando um espaçamento de 1 

Å. Foram obtidos, inicialmente, 1 milhão de modelos de interação. Destes, 

foram selecionados os 20 melhores modelos, utilizando como critério a energia 

potencial. Com base no RMSD (desvio médio quadrado, do inglês root mean 

square deviation), que é a medida da distância média entre os átomos 

(geralmente os átomos do backbone) de proteínas sobrepostas, foi selecionada 

uma conformação representativa. No estudo conformacional de proteínas 

globulares, normalmente se mede a semelhança da estrutura tridimensional 

pelo RMSD das coordenadas atômicas do Cα após sobreposição com a 

estrutura rígida ideal. 

Para a análise da interação do complexo receptor-ligante, o programa 

LigPlot+ v1.3 (Wallace et al., 1995) foi utilizado para checar as ligações de 

hidrogênio e as interações hidrofóbicas entre os átomos do receptor com os do 

ligante em uma distância de até 5 Å. Também foram utilizados os programas 

Pymol v1.5 (Schrodinger, 2010) e o Chimera v1.6.1 (Pettersen et al., 2004), 
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para visualizar as interações e preparar as Erro! Fonte de referência não 

encontrada., Erro! Fonte de referência não encontrada. e Erro! Fonte de referência não 

encontrada.. 

Para uma melhor análise da interação entre a toxina e o canal, o modelo 

do complexo gerado foi colorido de acordo com o seu grau de hidrofobicidade, 

segundo a escala de hidrofobicidade padronizada por Hessa e colaboradores 

(2005), na qual valores mais negativos refletem maior hidrofobicidade (Erro! 

Fonte de referência não encontrada.). 
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MADIO, B. Purificação e caracterização da fração neurotóxica da peçonha 
da anêmona do mar Anthopleura cascaia. 2012. 169 páginas. Dissertação 
(Mestrado). Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, 
Departamento de Fisiologia, São Paulo, 2012. 
 

A peçonha de anêmonas do mar é uma fonte conhecida de compostos 

bioativos, incluindo peptídeos, que atuam em canais voltagem-dependentes. 

Foram descritos 4 tipos de neurotoxinas de anêmonas do mar, que atuam em 

canais NaV e 4 tipos que atuam em canais KV. Essas toxinas têm permitido 

discriminar subtipos de canais voltagem-dependentes, estreitamente 

relacionados, e constituem poderosas ferramentas para estudar o 

funcionamento e estrutura desses canais.   

Neste estudo, foram isolados e caracterizados três peptídeos da fração 

neurotóxica da anêmona do mar Anthopleura cascaia. Esses peptídeos foram 

nomeados como AcaIII1425, AcaIII2970 e AcaIII3090, onde Aca faz referência 

a espécie e os números seguem os resultados obtidos nas etapas de 

purificação.  

A peçonha foi extraída por meio de estímulos elétricos e purificada por gel-

filtração (Sephadex G-50) e fase reversa por HPLC (C-18). As massas 

moleculares foram obtidas por meio de MALDI-TOF, apresentando 3337,4 Da 

para a AcaIII1425, 4881,7 Da para a AcaIII2970 e 4880,5 Da para AcaIII3090. 

Através da técnica de voltage-clamp, esses peptídeos foram testados em 

diferentes subtipos de canais NaV e KV expressados em ovócito de Xenopus. 

As toxinas AcaIII2970 e AcaIII3090 retardam, de maneira seletiva, a inativação 

rápida dos subtipos rNaV1.3, mNaV1.6 e hNaV1.5, enquanto que as outras 

isoformas testadas permaneceram inalteradas. É importantemente salientar 

que, a AcaIII2970 e AcaIII3090 também foram examinadas no canal de inseto 

DmNaV1, revelando uma clara “filo-seletividade” na eficácia da atividade das 

toxinas. A AcaIII2970 e AcaIII3090 inibem fortemente a inativação do canal NaV 

de inseto, resultando em um aumento na amplitude do pico da corrente e 

removendo completamente a inativação rápida. Para quantificarmos essa “filo-

seletividade”, foram construídas curvas da dependência da concentração no 

retardo da inativação induzida pelas toxinas AcaIII2970 e AcaIII3090 nos 

canais em que apresentaram maior eficácia. Os IC50 foram obtidos após a 

plotagem dos dados em uma curva sigmoidal. Para a AcaIII2970, os seguintes 
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valores de IC50 foram obtidos: DmNaV1 = 162,19 ± 11,22 nM, mNaV1.6 = 

645,92 ± 18,52 nM, rNaV1.3 = 572,56 ± 44,96 nM. Para a AcaIII3090, os 

seguintes valores de IC50 foram obtidos: DmNaV1 = 99,03 ± 9,25 nM, mNaV1.6 

= 158,30 ± 33,86 nM, rNaV1.3 = 371,60 ± 6,48 nM. 

A AcaIII1425 atua, bloqueando, de modo seletivo os subtipos rKV1.1, rKV1.6 e 

rKV4.3, enquanto que as outras isoformas testadas permaneceram inalteradas. 

Devido à maior especificidade da toxina AcaIII1425 pelos subtipos rKV1.1 e 

rKV1.6, foram realizados ensaios de bloqueio da corrente do canal em função 

da concentração da toxina (curva dose-resposta). Os valores de IC50 para os 

subtipos rKV1.1 e rKV1.6 são de 7642,98 ±1601,65 nM e 241,65 ±4,27 nM, 

respectivamente. Desta forma, a AcaIII1425 é cerca de 32 vezes mais potente 

em canais do subtipo rKV1.6 do que em relação aos canais do subtipo rKV1.1.  

A estrutura primária das toxinas foram determinadas por degradação de 

Edman. A sequência parcial da AcaIII2970 e AcaIII3090 revelou que estas são 

similares a toxinas de canal de sódio do tipo1 de anêmonas do mar. A 

sequência completa da AcaIII1425 não apresenta similaridade com toxinas de 

anêmonas do mar, mas é similar a toxinas de Conus e aranha que possuem 

um motivo estrutural conhecido como ICK. Dessa forma, propomos que a 

AcaIII1425 seja um novo grupo de toxinas de anêmonas do mar que bloqueiam 

KV. 

Dado o ineditismo da toxina AcaIII1425, foram feitos experimentos in silico para 

obtermos um maior refinamento do mecanismo de interação entre a toxina e o 

canal rKV1.6. Estes experimentos indicaram que diferentes regiões dos canais 

KV são importantes para a seletividade e potência da toxina, corroborando com 

as propostas que vem sendo descritas. 

 

Palavras chave: Anêmonas do mar, peçonha, Anthopleura cascaia, 
neurotoxinas, canais iônicos voltagem-dependentes. 
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MADIO, B. Purification and characterization of the neurotoxic fraction from 
the venom of the sea anemone Anthopleura cascaia. 2012. 169 pages. 
Thesis (Master). Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, 
Departamento de Fisiologia, São Paulo, 2012. 
 

The venom of sea anemones is a known source of bioactive compounds, 

including peptides that act on voltage-gated ion channels. Four types of 

neurotoxins from sea anemones, acting on NaV channels, and four types acting 

on KV channels, have been reported. These toxins have developed the ability to 

discriminate closely related subtypes of voltage-gated channels, making them 

powerful tools to studying the function and structure of these channels. 

In this study, we isolated and characterized three peptides of the neurotoxic 

fraction from the venom of the sea anemone Anthopleura cascaia. These 

peptides were named as AcaIII1425, and AcaIII2970 AcaIII3090, where Aca 

refers to the species and the following numbers refer to results obtained in the 

purification steps. 

The venom was milked by electric shock and purified by molecular exclusion 

(Sephadex G-50) and reverse phase HPLC (C-18). Their molecular weights are 

3337.4 Da to AcaIII1425, 4881.7 Da to AcaIII2970 and 4880.5 Da to AcaIII3090, 

obtained through a MALDI-TOF. 

Using the voltage-clamp technique, we have assayed the effects of these 

peptides on different subtypes of NaV and KV channels expressed in Xenopus 

oocytes. AcaIII2970 and AcaIII3090 toxins selectively slow down the fast 

inactivation of rNaV1.3, mNaV1.6 and hNaV1.5 subtypes, while the other 

mammalian isoforms remained unaffected. Importantly, AcaIII2970 and 

AcaIII3090 were also examined in insect DmNaV1 channel, revealing a clear 

phyla-selectivity with regards to the efficacy of the toxin. AcaIII2970 and 

AcaIII3090 strongly inhibit the inactivation of the insect NaV channel, resulting in 

an increase in the amplitude of the peak current, and complete removal of the 

fast and steady-state inactivation. In order to quantify this "phyla-selectivity", 

curves of the concentration dependence of the delayed inactivation induced by 

AcaIII2970 and AcaIII3090 toxins channels with higher efficacy, were built. After 

plotting the data on a sigmoidal curve the IC50 values were obtained. For 

AcaIII2970, the following IC50 values were obtained: DmNaV1 = 162.19 ± 11.22 

nM, mNaV1.6 = 645.92 ± 18.52 nM and rNaV1.3 = 572.56 ± 44.96 nM. For 
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AcaIII3090, the following IC50 values were obtained: DmNaV1 = 99.03 ± 9.25 

nM, mNaV1.6 = 158.30 ± 33.86 nM and rNaV1.3 = 371.60 ± 6.48 nM. 

AcaIII1425 acts, selectively, blocking rKV1.1, rKV1.6 and rKV4.3 subtypes, while 

the others isoforms tested remained unaltered. Due the higher specificity of 

AcaIII1425 to rKV1.1 and rKV1.6 subtypes, assays were performed to evaluate 

the blocking channel current versus toxin concentration (dose-response curve). 

IC50 values for the subtypes rKV1.6 and rKV1.1 are 7642.98 ± 1601.65 nM and 

241.65 ± 4.27 nM, respectively. Thus, AcaIII1425 is about 32 times more potent 

in the rKV1.6 than in the rKV1.1 channel. 

The primary structure of the toxins was determined by the Edman degradation. 

The partial sequence of AcaIII2970 and AcaIII3090 revealed that these toxins 

are similar to the type 1 sodium channel sea anemones neurotoxins. The 

complete sequence of AcaIII1425 has no similarity with other sea anemone 

toxins, but is similar to the Conus and spider neurotoxins which have a 

structural motif known as ICK. Thus, we propose that AcaIII1425 comprises a 

new group of sea anemones toxins that block KV channels. 

Given the unprecedented nature of the toxin AcaIII1425, in silico assays were 

carried out in order to further refining the proposed mechanism underlying the 

interaction between the toxin and the rKV1.6 channel. The results indicate that, 

in agreement to what has been proposed elsewhere, different regions of the KV 

channels are important for the toxin selectivity and potency. 

 

Keywords: Sea anemones, venom, Anthopleura cascaia, neurotoxins, voltage-
gated ion channels. 
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