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RESUMO
Cordeiro, F. A. Isolamento, caracterização estrutural e bioquímica de uma nova
fosfolipase A2 presente na peçonha de Lachesis muta rhombeata. 112f. Dissertação de
Mestrado. Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da Universidade de São
Paulo, FCFRP-USP, Ribeirão Preto-SP, 2013.
As serpentes contêm em sua peçonha inúmeras substâncias que vão desde componentes
inorgânicos até proteínas complexas com diferentes atividades sobre diversos sistemas
fisiológicos. As serpentes do gênero Lachesis estão distribuídas na floresta tropical da
América Central e do Sul, incluindo o Brasil. Entre as substâncias encontradas na peçonha
dessas serpentes estão as fosfolipases A2 (PLA2), que constituem uma família de enzimas que
catalisam a hidrólise da ligação éster sn-2 em glicerofosfolipídeos e exibem uma variedade de
atividades fisiológicas e patológicas, incluindo neurotoxicidade pré e pós-sináptica. Elas
induzem a formação de edema, afetam a agregação plaquetária, além de serem potentes
promotores de inflamação. Os objetivos desse trabalho foram o isolamento, a caracterização
estrutural e bioquímica de uma nova PLA2 presente na peçonha de Lachesis muta. A peçonha
foi submetida a uma filtração em gel em coluna HiPrep Sephacryl S200, obtendo-se as
frações LmS-A a LmS-K. As frações LmS-G, LmS-H e Lms-I apresentaram elevada atividade
fosfolipásica, com destaque para a fração LmS-G, que foi então submetida a uma
cromatografia de fase reversa, obtendo-se um pico majoritário denominado Lmr-PLA2. A
sequência de aminoácidos da Lmr-PLA2 apresentou alta identidade com PLA2s já descritas na
literatura, porém, com alguns resíduos distintos, caracterizando-a como uma nova PLA2.
Além disso, a enzima possui o resíduo D49 na sua sequência de aminoácidos, sugerindo ser
uma PLA2 cataliticamente ativa, confirmado pelo ensaio de atividade hemolítica indireta. A
massa molar determinada por espectrometria de massas foi de 13,9 kDa. Através de
eletroforese bidimensional, foi determinado o ponto isoelétrico de 5,49, indicando ser uma
PLA2 ácida. Os parâmetros cinéticos obtidos foram velocidade máxima (Vmax) e a constante
de Michaelis (Km) de 1,147 nmol/min/mL e 0,404 mM além de Kcat = 0,41 min-1, ou número
de turnover, e a eficiência catalítica Kcat/Km= 1,02 mM-1min-1 sobre o substrato NOB (3(octanoyloxy)benzoic acid). A Lmr-PLA2 inibe a agregação plaquetária, é edematogênica,
mas não é miotóxica. Os níveis plasmáticos de creatina cinase, proteínas, ureia e γglutamiltranspeptidase de camundongos que receberam injeção de Lmr-PLA2 não foram
alterados. Estes dados juntamente com as análises de miotoxicidade demonstraram que a
enzima tem baixa toxicidade in vivo. A elevada atividade catalítica e baixa toxicidade da LmrPLA2 tornam esta molécula promissora para o desenvolvimento de fármacos.
Palavras-chave: Peçonha de serpente, Lachesis muta rhombeata, fosfolipase A2, edema.
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ABSTRACT
Cordeiro, F.A. Isolation, structural and biochemical characterization of a new
phospholipase A2 from Lachesis muta rhombeata venom. 112f. Thesis. Faculdade de
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013.
Snakes contain numerous substances in their venom ranging from inorganic to complex
proteins with different activities on various physiological systems. Snakes of the genus
Lachesis are distributed in the rainforest of Central and South America, including Brazil.
Among the substances found in the venom of these snakes are phospholipases A2 (PLA2),
which constitute a family of enzymes that catalyze the hydrolysis of the sn-2 ester bond in
glycerophospholipids and exhibit a variety of physiological and pathological activities,
including neurotoxicity pre- and post-synaptic. They induce the formation of edema, affect
platelet aggregation and are potent promoters of inflammation. The objectives of this work are
the isolation, structural and biochemical characterization of a new PLA2 present in the venom
of Lachesis muta rhombeata. The role venom was subjected to gel filtration in Sephacryl
S200, obtaining fractions LMS-A to LMS-K. The fractions LMS-G, LMS-H and LMS-I
exhibited phospholipase activity, particularly the fraction LMS-G, which was then subjected
to reversed phase chromatography, yielding a majority peak called Lmr-PLA2. The amino
acid sequence of Lmr-PLA2 showed high identity with PLA2s already described in the
literature, but with some distinct residues, characterizing it as a new PLA2. Additionally, this
enzyme possesses the residue D49 in its amino acid sequence, indicating that one catalytically
active PLA2 confirmed by indirect hemolytic activity. The molar mass determined by mass
spectrometry was 13.9 kDa and its isoelectric point 5.49, indicating that Lm-PLA2 is an acid
phospholipase. The kinetic parameters were Vmax = 1.147 nmol/min/mL and Km = 0.404 mM;
Kcat = 0.41 min-1, or turnover number, e a catalytic efficiency, Kcat/Km = 1.02 mM-1min-1 with
NOB (3-(octanoyloxy)benzoic acid) substrate. Lmr-PLA2 inhibits platelet aggregation, causes
edema, but it is not myotoxic. Plasma levels of creatine kinase, protein, urea and γglutamyltranspeptidase of mice injected with Lmr-PLA2 have not changed. These data
together with myotoxicity analysis showed that the enzyme has low toxicity in vivo. The high
catalytic activity and low toxicity of Lmr-PLA2 make this molecule promising for drug
development.

Keywords: Snake venom, Lachesis muta rhombeata, phospholipases A2, edema.
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1. INTRODUÇÃO
1.1. Serpentes brasileiras e acidentes ofídicos
Durante muito tempo, os animais peçonhentos e venenosos têm fascinado milhares
de pessoas de diferentes culturas. Desde o desenvolvimento da ciência e medicina, as toxinas
desses animais estão cercadas de mitos e realidades (HARVEY, 2009).
Atualmente, as serpentes constituem o segundo grupo mais diversificado dos
répteis, com aproximadamente 3.200 espécies existentes no mundo, sendo que 375 espécies
de serpentes ocorrem no Brasil (BÉRNILS; COSTA, 2011). Dentre as famílias encontradas
no Brasil, somente duas são consideradas peçonhentas (Elapidae e Viperidae), pois possuem
glândulas especializadas na produção de peçonha e aparelho inoculador (CARDOSO, 2009).
Com relação ao aparato inoculador, as serpentes podem ser áglifas (não possuem
dentes com o ducto, mas podem ter glândula ou não); opistóglifas (possuem dentes
inoculadores na região posterior do maxilar); proteróglifas (possuem dentes na região anterior
do maxilar e são pouco desenvolvidos) ou solenóglifas (dentes desenvolvidos e na região
anterior do maxilar) (BRASIL, 2012).
As serpentes da família Viperidae representam o grupo de serpentes que causam
maior impacto na área da saúde pública, pois são responsáveis pela maioria dos acidentes
ofídicos de relevância clínica não só no Brasil, mas também em outros países americanos.
Esta

família

é

representada

pelos

gêneros

Bothriopsis,

Bothropoides,

Bothrops,

Bothrocophias, Crotalus, Lachesis e Rhinocerophis e têm dentição solenóglifa (BÉRNILS;
COSTA 2011). Já a família Elapidae, apresenta 27 espécies, sendo a maioria pertencente ao
gênero Micrurus (BÉRNILS; COSTA 2011), que são serpentes com dentição proteróglifa
(MELGAREJO, 2009).
De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil apresentou 30.836 acidentes ofídicos em
2011, sendo o maior número de casos ocorridos na região Norte (9.309), seguido das regiões
Nordeste (8.081), Sudeste (7.493), Centro-Oeste (3.285) e Sul (2.668) (Fig. 1). Foram
registrados 143 óbitos relacionados a esses acidentes (BRASIL, 2012). Observa-se o grande
número de casos que acontecem anualmente no nosso país e isso revela uma das justificativas
do estudo do componente dessas peçonhas e de suas atuações fisiopatológicas no
envenenamento.
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Figura 1. Relação entre os casos de acidentes ofídicos Em 2011 e as regiões do
Brasil. Dados do Ministério da Saúde (BRASIL, 2012).
O maior número de acidentes ofídicos são causados pelas serpentes do gênero
Bothrops, Bothropoides, Bothriopsis e Rinocerophis (jararacuçu, jararaca, urutu, caiçaca,
comboia) e são caracterizados por uma ação proteolítica local, coagulante e hemorrágica. A
ação proteolítica é demonstrada através de edema, bolha e necrose no local da picada,
causando lesões locais e destruição tecidual. Além disso, podem ocorrer equimoses,
sangramentos locais e até amputação do membro afetado (FRANÇA; MÁLAQUE, 2009).
Com relação à atividade coagulante, a peçonha botrópica tem uma ação semelhante à
trombina levando ao consumo de fibrinogênio e incoagulabilidade sanguínea, que juntamente
com a ação de hemorraginas na membrana basal dos capilares sanguíneos provocam
sangramentos tanto no local da picada quanto em mucosas (gengivorragia, epistaxe,
sangramento bucal) e urinário. Com isso, podem ocorrer complicações como insuficiência
renal aguda e choque, levando muitas vezes o paciente a óbito (CAMPBELL; LAMAR, 1989;
FRANÇA; MÁLAQUE, 2009).
Já o acidente crotálico (gênero Crotalus) possui ação sistêmica preponderante. Ele é
caracterizado por uma atividade neurotóxica através da atuação de uma neurotoxina présináptica, a crotoxina. Essa toxina inibe a liberação de acetilcolina, causando paralisia flácida
da musculatura esquelética facial, ocular e podendo levar à insuficiência respiratória. Além da
crotoxina, são encontradas na peçonha outras neurotoxinas, como a crotamina, convulxina e
giroxina (CAMPBELL; LAMAR, 1989; MARQUES; HERING; CUPO, 2009).
Além da ação neurotóxica, o envenenamento por essas serpentes possui uma ação
miotóxica, pela ação de miotoxinas na musculatura esquelética e liberação de mioglobina,
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podendo levar à insuficiência renal aguda. Outra atividade encontrada na peçonha é a
coagulante atribuída a componentes com atividade trombina-símile (MARQUES; HERING;
CUPO, 2009).
O acidente elapídico é causado pelas serpentes do gênero Micrurus, corais
verdadeiras, e não provoca alterações locais evidentes, porém suas alterações sistêmicas são
muito graves. A peçonha dessas serpentes possui uma ação neurotóxica pré e pós-sináptica
importante e as manifestações do envenenamento são dor, visão dupla, ptose palpebral e pode
ocorrer paralisia da musculatura respiratória pouco tempo após a picada (SILVA JR.;
BUCARETCHI, 2009).

1.2. Gênero Lachesis

As serpentes da família Viperidae e gênero Lachesis são as maiores serpentes
peçonhentas da América Latina, podendo atingir até 4 m de comprimento. É conhecida no
Brasil como surucucu, surucucu-pico-de-jaca e surucutinga. Devido ao seu tamanho, a
quantidade de peçonha obtida é, em geral, bastante superior àquela extraída de outras
serpentes como Bothrops e Crotalus (FRANÇA; MÁLAQUE, 2009).
O gênero Lachesis incluía em sua única espécie muta, quatro subespécies: L. m.
stenophrys, distribuída na costa Atlântica da Nicarágua, além de Costa Rica, Panamá e na
Colômbia na sua região do Oceano Pacífico; L. m. melanocephala, restrita da Costa Rica; L.
m. muta presente em florestas tropicais da Colômbia, Venezuela, Guianas, Suriname, Peru,
Equador e Brasil e L. m. rhombeata presente na floresta atlântica do nordeste brasileiro, mais
precisamente do Ceará ao Rio de Janeiro (CAMPBELL; LAMAR, 1989). No entanto,
segundo estudos realizados por Zamudio e Greene (1997), através de análises filogenéticas da
sequência de DNA mitocondrial, as serpentes do gênero Lachesis devem ser classificadas em
três diferentes espécies: L. stenophrys e L. melanocephala distribuídas na América Central e
L. muta na América do Sul. Ou seja, segundo os autores, as espécies Lachesis muta muta e
Lachesis muta rhombeata podem ser denominadas apenas de Lachesis muta (Fig. 2).
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Figura 2. Serpente Lachesis muta rhombeata. Fonte: Laboratório de Toxinas
Animais Faculdade de Ciências Farmacêuticas – Ribeirão Preto - USP.
Apesar de concluírem que não havia diferenças significativas entre as duas
subespécies, Zamudio e Greene (1997) observaram que as serpentes obtidas do Mato Grosso
(L. m. muta) eram mais próximas das obtidas da floresta atlântica (L. m. rhombeata) do que de
espécies obtidas do Suriname e Equador (L. m. muta) sugerindo que uma revisão dessa
taxonomia deveria ser realizada.
Fernandes, Franco e Fernandes (2004) analisaram diferentes espécies e subespécies
de Lachesis com relação aos aspectos morfológicos externos dessas serpentes. Segundo os
autores, as espécies centro-americanas L. stenophrys e L.melanocephala são espécies distintas
e a L. muta seria monotípica, ou seja, não teria a divisão em subespécies. Eles sugerem que há
uma independência entre as espécies da América Central e do Sul e que esses estudos
corroboram com dados experimentais.
Porém, Madrigal et al. (2012), reportam que atualmente o gênero Lachesis tem sido
classificado em 4 espécies: L. stenophrys, L. melanocephala, L. muta e Lachesis acrochorda
(“Chochoan busmaster”), sendo esta última encontrada no Panamá, tanto na região do oceano
Pacífico quanto Atlântico e no noroeste da Colômbia.
Análises filogenéticas combinadas com dados estatísticos sugerem que a L.
melanocephala tem os componentes de sua peçonha mais próximos aos da serpente Lachesis
stenophrys do que da Lachesis muta (MADRIGAL et al., 2012).
Vários estudos de proteoma têm sido realizados com essas serpentes a fim de se
determinar as divergências ou semelhanças entre as peçonhas de diferentes espécies incluídas
no gênero Lachesis e também para identificar suas alterações ontogenéticas, ou seja, as
diferenças encontradas na peçonha de acordo com a idade da serpente.
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Otero e colaboradores (1998) compararam a peçonha de três subespécies de Lachesis
muta (Lachesis muta stenophrys, Lachesis muta muta e Lachesis muta rhombeata) do Brasil,
Colômbia e Costa Rica, e mostraram que todas as peçonhas induzem hemorragia, formação de
edema, miotoxicidade e efeito defibrinante e coagulante. Além disso, encontraram também
atividades proteolíticas e hemolíticas. Os resultados demonstraram que as peçonhas de
Lachesis muta stenophrys e de Lachesis muta muta possuem maior letalidade e atividade
hemorrágica, enquanto que a peçonha de Lachesis muta rhombeata mostra maior atividade
coagulante; no entanto, não há grandes diferenças na miotoxicidade e formação de edema.
Apesar das diferenças quantitativas em toxicidade e atividades enzimáticas entre as peçonhas,
todas elas apresentam perfis patofisiológicos semelhantes.
O envenenamento por esse gênero de serpentes é raro, pois o fato de habitarem
florestas tropicais torna difícil sua captura e manutenção em cativeiro. A peçonha das
serpentes do gênero Lachesis possui ação proteolítica, coagulante, hemorrágica e neurotóxica
e, apesar de difíceis de ocorrer, os acidentes laquéticos costumam ser graves. Os sintomas
clínicos são: dor, edema, hipotensão, alteração da coagulação sanguínea, sangramentos e
síndrome vagal, com náuseas, vômitos e diarreia (JORGE et al., 1997; PARDAL et al., 2007).
Esses sintomas são semelhantes aos do acidente botrópico; porém, a síndrome vagal
(hipotensão, náuseas, vômitos e diarreia) só ocorre no acidente laquético, sendo importante no
diagnóstico diferencial. A ausência de sintomas neurotóxicos não significa necessariamente
tratar-se de envenenamento botrópico, pois parte dos acidentes laquéticos não apresentam
esses sintomas. Diferem também quanto à ação coagulante, sendo bem mais intensa no
acidente laquético (CARDOSO et al., 2009).
O tratamento é realizado com aplicação de soro antibotrópico-laquético por via
intravenosa e a quantidade aplicada vai depender da gravidade do caso. Os casos são
classificados apenas em moderados ou graves (PARDAL et al., 2007).
O soro antibotrópico-laquético possui a propriedade de neutralizar os efeitos
induzidos tanto pela peçonha botrópica quanto laquética; porém, a administração desse soro
tem uma série de desvantagens que residem na baixa eficiência do soro (a imunização de
animais com misturas complexas de antígenos pode levar à produção de anticorpos
predominantemente contra as toxinas presentes em apenas uma das espécies; e redução da
resposta imune devido à presença de proteínas na peçonha com atividade imunossupressora).
O ideal seria a administração de um soro monoespecífico (CARDOSO et al., 2009).
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1.3. Composição de peçonhas

As peçonhas de serpentes e outros animais têm sido analisadas por apresentarem
inúmeras substâncias de composições distintas. Esses componentes ativos despertam grande
interesse entre os pesquisadores, pois podem ser utilizados como ferramentas importantes
para o estudo de vários processos fisiológicos e patológicos, como a inflamação, agregação
plaquetária, hemostasia, entre outros (COMINETTI; PONTES; SOUZA, 2007).
Cerca de 90% a 95% do peso seco da peçonha consiste de proteínas. Dessas
proteínas, um grande número são responsáveis por interferir na hemostasia, em processos
inflamatórios e por causarem hemorragias, como serinoproteases, fosfolipases A2 (PLA2),
metaloproteases, e outras, como desintegrinas e lectinas tipo-C, que não possuem atividade
enzimática (BRAUD; BON; WISNER, 2000; MARKLAND, 1998), mas contribuem para os
danos ocasionados nas vítimas.
Os componentes podem ser divididos em inorgânicos e orgânicos. Entre os
inorgânicos estão: cálcio, ferro, cobre, manganês, zinco, e os orgânicos são classificados
como proteínas, carboidratos, lipídeos, nucleotídeos, aminas biogênicas, entre outros
(VARANDA; GIANNINI,1999). As toxinas animais são muito complexas, contendo
polipeptídeos, proteínas de alta e baixa massa molar, lipídeos, esteroides, polissacarídeos,
glicosídeos, aminoácidos livres, bem como histamina, serotonina e outras substâncias
(WATKINS, 2008).
O estudo dessas diferentes toxinas é muito relevante, pois servem como ferramentas
para a compreensão de sistemas fisiológicos complexos, como sistema nervoso,
cardiovascular, coagulação e homeostasia. Além disso, podem ser utilizadas como novas
fontes para a formulação de fármacos que poderão ser administrados como agentes
terapêuticos sobre diversas patologias.
Com relação à peçonha da serpente Lachesis muta, esta possui componentes
orgânicos e inorgânicos. Dentre os constintuintes orgânicos, podemos citar as proteínas,
peptídeos, aminoácios, carboidratos e lipídeos. Entre os constintuintes inorgânicos presentes
estão Zn+2, Ca+2, K+, Mg+2, Na+, SO4-2, Cl-, PO4-3 (CARDOSO et al., 2009).
Até o momento foram descritas na peçonha de L. muta enzimas semelhantes à
trombina ou trombina-símile (MAGALHÃES et al., 2006), peptídeos potenciadores de
bradicinina (GRAHAM et al., 2005), metaloproteases, como a LHF-I e II (RUCAVADO et
al., 1999), uma L-aminoácido oxidase (BREGGE-SILVA et al., 2012), lectina (ARAGÓN-
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ORTIZ; BRENES-BRENES; GUBENSEK, 1989) e fosfolipases A2 (FULY, 2000; DAMICO,
2012).

1.4. Fosfolipase A2
Os componentes da peçonha de Lachesis, assim como os componentes das demais
serpentes da família Viperidae, são em sua maioria, enzimas. Dentre estas podemos citar as
fosfolipases que catalisam a hidrólise dos fosfolipídeos que compõe as membranas celulares
em quatro diferentes posições. Essas enzimas recebem designações diferentes dependendo do
sítio de hidrólise.
No caso das fosfolipases A2 (PLA2s) [E.C 3.1.1.4], a quebra da ligação ocorre na
posição sn-2 dos fosfolipídeos (Fig. 3) de membranas biológicas e artificiais, liberando ácidos
graxos e lisofosfolipídios (ARNI; WARD, 1996; BURKE; DENNIS, 2009; KINI, 2006;
KUDO; MURAKAMI, 2002).

Figura 3: Posição de hidrólise das fosfolipases. Fonte: Kini (1997).
As PLA2s são amplamente encontradas em mamíferos. Por clivar os fosfolipídeos de
membrana, essas enzimas possuem um papel fundamental no catabolismo de lipídeos da
dieta, além de participar da manutenção de fosfolipídeos celulares e remodelamento das
membranas (DENNIS, 1994).
Entre os ácidos graxos liberados com a quebra da ligação, está o ácido araquidônico
que é um precursor de eicosanóides e promotor da inflamação (DENNIS, 1997). As
fosfolipases A2 também são encontradas no meio extracelular em secreções pancreáticas e
exsudatos de inflamações.
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As PLA2s são classificadas em 15 grupos com base no padrão de pontes dissulfeto,
similaridade de sequência de aminoácidos e mecanismos catalíticos (hidrolases His/Asp,
Ser/Asp ou Ser/His/Asp). Estes grupos são ainda divididos em vários subgrupos, de acordo
com diferenças estruturais e funcionais (SCHALOSKE; DENNIS, 2006).
Inicialmente, as PLA2s de serpentes foram classificadas nos grupos I e II e a de abelha
no grupo III. Com a descoberta de duas PLA2s humanas, uma secretada (1989) e a outra
citosólica (1991), foi necessário estabelecer uma sistemática para a classificação de PLA2s.
As duas últimas foram classificadas nos grupos II (e depois IIA) e III (IIIA), respectivamente.
Nos últimos anos novas classificações têm sido publicadas (SCHALOSKE; DENNIS, 2006).
Dentro desses grupos estão incluidas: as PLA2s secretórias (sPLA2s), que são
encontradas nas serpentes, mamíferos e plantas; as independentes de Ca2+ (iPLA2s), que são
proteínas de membrana de fonte murina e humana; as citosólicas (cPLA2s), que são
encontradas no citosol; as PLA2s lisossomais, que são enzimas glicosiladas encontradas nos
lisossomas; além das acetil-hidrolases de fatores ativadores de plaquetas (PAF- AH) (KANG
et al., 2011; SCHALOSKE; DENNIS, 2006).
As sPLA2s possuem massa molar entre 14-18 kDa, são extremamente estáveis e
comumente encontradas na peçonha de serpentes (Hydrophidae, Elapidae, Viperidae e
Crotalidae), abelhas, escorpiões, vespas ou em órgãos de mamíferos, como fígado e rins
(KANG et al., 2011; SILVEIRA, 2011; VARANDA; GIANNINI, 1999).
Além disso, as sPLA2s contêm de 5 a 8 pontes dissulfeto e exercem sua função de
catálise na presença de íons Ca2+. Essa classe de PLA2s secretória é encontrada nos grupos
IA, IB, IIA, IIB, IIC, IID, IIE, IIF, III, V, IX, XIA, XIB, XII, XIII e XIV (RODRIGUES
2010; BURKE; DENNIS, 2009; SCHALOSKE; DENNIS, 2006).
As sPLA2s ofídicas, como já dito anteriormente, estão presentes nos grupos I e II,
sendo que o I pertence às famílias Elapidae e Hydrophidae e o II à família Viperidae. Elas são
constituídas de 120 a 125 resíduos de aminoácidos, e as enzimas do grupo II possuem 5 a 7
resíduos de aminoácidos a mais do que o grupo I. A estrutura conservada dessa proteína
corresponde a 3 hélices principais com 7 pontes dissulfeto interligadas entre elas
(CARVALHO, 2011; KANG et al., 2011).
O grupo II das PLA2s é dividido em: PLA2s Asp49, que possuem o aminoácido
aspartato na posição 49 e PLA2s Lys49, que possuem o aminoácido lisina na mesma posição.
As Asp49 são, em sua grande maioria, cataliticamente ativas, enquanto que as Lys49 não
possuem atividade enzimática sobre substratos ou a atividade é baixa. Porém, mesmo sendo
cataliticamente inativas ou tendo baixa atividade, as fosfolipases A2 Lys49 possuem atividade
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biológica causando elevada miotoxicidade (ZULIANI et al., 2005). É importante ressaltar que
essas enzimas podem ser ácidas ou básicas, independentemente do resíduo presente na
posição 49 (RODRIGUES, 2010).
As PLA2s Lys49 são incapazes de incorporar o íon Ca2+ à sua molécula. Esse íon é
fundamental para a atividade catalítica, atuando como cofator. Ele estabiliza o intermediário
da ligação e orienta o substrato ao local de hidrólise. O grupamento carboxila presente no
resíduo da Asp49 juntamente com 3 moléculas de oxigênio presentes nos resíduos Tyr28,
Gly30 e Gly32, são responsáveis pela ligação do cálcio (SCOTT et al., 1990; VERHEIJ et al.,
1980).
No mecanismo modelo de hidrólise dessas moléculas, o aminoácido His na posição 48
juntamente com o aminoácido Asp na posição 99 funcionam em conjunto como aceptor de
prótons, facilitando o ataque nucleofílico na posição sn-2 do fosfolipídeo (DOLEY; ZHOU;
KINI, 2010).
Esse mecanismo de ação das PLA2 ocorre em três etapas: 1) desprotonação da
molécula de água pelos aminoácidos His48 e Asp99; 2) a água desprotonada atua como
nucleófilo na ligação sn-2 do glicerofosfolipídeo e ocorre a formação de um intermediário
tetraédrico estabilizado pelo cofator Ca2+ e 3) ocorre a quebra do intermediário tetraédrico
com liberação dos ácidos graxos e lisofosfolipídeos (BERG et al., 2001; VERHEIJ et al.,
1980).
Embora a grande maioria das fosfolipases Asp49 sejam cataliticamente ativas, Corrêa
et al., (2008) realizaram estudos sobre uma PLA2 (Bth-TX-II) da serpente Bothrops
jararacussu que apesar da presença do resíduo Asp na posição 49, possui baixa atividade
catalítica e elevada miotoxicidade. Os autores demonstraram que há uma distorção dessa
molécula com relação à sua região de ligação ao cálcio e um deslocamento da região Cterminal, explicando sua baixa atividade catalítica. Dessa forma, fica claro que ter os
aminoácidos responsáveis pela ligação ao cálcio não garantem que as PLA2s tenham atividade
catalítica. Estes resíduos devem estar coordenados para realizar a ligação com o íon.
Com relação à estrutura, as PLA2s possuem muitos resíduos conservados nas suas
moléculas, principalmente entre os aminoácidos responsáveis pela atividade catalítica. Mesmo
possuindo alta identidade sequencial, as PLA2s possuem algumas diferenças entre os grupos I
e II (KANG et al., 2011). As diferenças estão principalmente nas posições de resíduos de
cisteína nas suas sequências. As enzimas dos dois grupos possuem 7 pontes dissulfeto. As
PLA2s do grupo II apresentam 5-7 resíduos de aminoácidos a mais no C-terminal do que as do
grupo I (KANG et al., 2011).

I n t r o d u ç ã o | 11

As PLA2s do grupo I (famílias Elapidae e Hydrophidae) possuem 7 pontes dissulfetos
entre os aminoácidos Cys11-Cys72 (sendo exclusiva desse grupo), Cys27-Cys119, Cys29Cys45, Cys44-Cys100, Cys51-Cys93, Cys 61-Cys86 e Cys 79-Cys91. As estruturas
cristalográficas das fosfolipases do grupo II consistem em α-hélice H1 N-terminal (resíduos 212), α-hélice H2 (resíduos 40-55) e α-hélice H3 (resíduos 86-103) (KANG et al., 2011). Além
disso, contêm duas folhas-β antiparalelas nas posições 70-73 e 76-79, como demonstrado na
figura 4:

Figura 4: Estrutura tridimensional representativa de PLA2s do grupo I. Fonte:
Kang et al., 2011.
As estruturas cristalográficas de várias PLA2s do grupo I já foram determinadas, como
por exemplo, das serpentes Naja naja naja (SINGH et al., 2005) , Ophiophagus hannah (XU
et al., 2003) e da Naja naja saittifera (JABEEN et.al., 2006).
As PLA2s do grupo II também possuem 3 α-hélices: H1 N-terminal (resíduos 2-12),
hélice H2 (resíduos 40-55) e hélice H3 (resíduos 90-108), sendo que as H1 e H3 são
antiparalelas e são o cerne da proteína. Além disso, possuem duas pequenas hélices adicionais
(SH4 e SH5), duas folhas-β antiparalelas, a alça de ligação do cálcio (resíduos 25-35) e uma
alça externa muito característica (resíduos 14-23) (KANG et al., 2011) (Figura 5).
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Figura 5: Estrutura tridimensional representativa de PLA2s do grupo II. Fonte:
Kang et al., 2011.
As PLA2s do grupo II têm sido extensivamente estudadas, principalmente por serem
consideradas importantes alvos terapêuticos de anti-inflamatórios. Por esse motivo, várias
estruturas desse grupo de PLA2s já foram elucidadas, como da serpente Echis carinatus
(JASTI et al., 2004), da Bothrops jararacussu (KETELHUT et al., 2003), Daboia russelli
(CHANDRA et al., 2000), entre outras.

1.5. Efeitos farmacológicos das PLA2s
Embora as PLA2s de peçonhas de serpentes apresentem alta identidade entre suas
estruturas primárias, secundárias e terciárias, estas enzimas possuem uma grande variedade de
efeitos farmacológicos. Até o momento, a sequência de aminoácidos de mais de trezentas
PLA2s de peçonhas de serpentes já foram depositadas. Essas sequências possuem de 44-99%
de identidade (DOLEY; ZHOU; KINI, 2010).
Além disso, os efeitos farmacológicos das PLA2s são independentes ou dependentes
da sua atividade enzimática. Quando dependentes da atividade enzimática, há a hidrólise da
membrana e a liberação de ácidos graxos e lisofosfolipídeos. Esses irão atuar como
mediadores sobre diversas atividades biológicas, como ativadores de plaquetas, lise celular e
formação do ácido araquidônico. Este servirá como um precursor da síntese de segundos
mensageiros, como prostaglandinas e tromboxanos (DOLEY; ZHOU; KINI, 2010).
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No mecanismo independente da atividade enzimática, a PLA2 pode causar seu efeito
farmacológico como antagonista ou agonista de alvos celulares. Nas interações antagonistas,
essas enzimas competem com os ligantes naturais ou primeiros mensageiros dos receptores
celulares, aumentando a produção de segundos mensageiros (como cAMP e Ca2+). Na
interação agonista, elas atuam como ligantes, aumentando a concentração de segundos
mensageiros no alvo celular (DOLEY; ZHOU; KINI, 2010).
Kini e Evans (1987) identificaram uma região anticoagulante das PLA 2s entre os
resíduos 54 e 77, sendo que a diferença dessas enzimas com relação à sua atividade
anticoagulante (forte, fraca e sem atividade) estaria relacionada aos resíduos presentes nessa
região. Quando essa porção de aminoácidos é carregada positivamente, a atividade
anticoagulante é forte; porém, quando carregada negativamente, a atividade é fraca ou não
ocorre (DOLEY; ZHOU; KINI, 2010).
Além disso, de acordo com Dos Santos et al. (2009), PLA2s Lys49 têm sido alvo de
muitos estudos devido à sua intensa atividade miotóxica. O sítio responsável por essa
atividade vem sendo estudado extensivamente por pesquisadores. Estudos com peptídeos
sintéticos e mutagênese sítio-dirigida sugerem que a região C-terminal das PLA2s é a
responsável pela sua atividade miotóxica. Lomonte et al. (2003) propuseram um modelo de
interação dessa região C-terminal com a membrana. De acordo com os autores, essa região
entre as posições 115 e 129 seria composta de aminoácidos carregados positivamente, os
quais interagiriam com a membrana aniônica fosfolipídica.
As PLA2s Lys49 miotóxicas das serpentes do gênero Bothrops são diméricas. Segundo
Ângulo et al., (2005), a dissociação desses dímeros diminui a miotoxicidade. Dos Santos et al.
(2009) complementam esta hipótese, sugerindo que a simetria entre os dois monômeros é
fundamental para a atividade miotóxica da região C-terminal.
De acordo com Doley, Zhou e Kini (2010), as PLA2s possuem alguns sítios
específicos de ligação, como é o caso do sítio neurotóxico. Kini e Iwanaga (1986) propuseram
que a hélice E hidrofóbica, presente na estrutura das PLA2s neurotóxicas, estaria relacionada à
neurotoxicidade pré-sináptica dessas enzimas. Khan (2002), através da comparação entre 40
sequências de aminoácidos de PLA2s neurotóxicas notou que essas enzimas possuíam um
sítio hidrofóbico na região 80-110 de seus aminoácidos. Já Pungercar et al. (1999), através de
estudos de mutagênese sítio-dirigida, identificaram que o aminoácido fenilalanina na posição
124 (Phe124) na região C-terminal estaria relacionado à neurotoxicidade dessas enzimas.
Com relação à agregação plaquetária, as PLA2s podem ser classificadas em três grupos
distintos: a) PLA2s que iniciam a agregação plaquetária; b) PLA2s que inibem a agregação
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plaquetária, e esse efeito pode ou não estar relacionado com a atividade catalítica e c) PLA2s
de efeito bifásico, que induzem a agregação em baixas concentrações e pouco tempo de
incubação, mas que inibem a agregação das plaquetas em maiores concentrações (DOLEY;
ZHOU; KINI, 2010; KINI; EVANS, 1997).
Outro efeito atribuído às PLA2s é a indução de edema. Essa atividade estaria
relacionada à hidrólise de fosfolipídeo e liberação de ácido araquidônico, que é transformado
em prostaglandina e leucotrienos. Este último aumenta a permeabilidade vascular levando à
formação de edema (DOLEY; ZHOU; KINI, 2010).
Várias fosfolipases A2 de peçonhas ofídicas têm sido isoladas das espécies de
Bothrops jararacussu (FULY et al., 2004; KETELHUT et al., 2003) e possuem uma alta
atividade PLA2. Danielle et al. (1995; 1997) isolaram e caracterizaram três PLA2s ácidas da
serpente B. neuwiedi com atividade miotóxica.
Outras PLA2s de serpentes Bothrops foram caracterizadas, demonstrando atividades
tóxicas sobre fígado, pulmões, coração (NISEBOM; SEKI; VIDAL, 1986), inibição da
agregação plaquetária (MODESTO et al., 2006; RODRIGUES et al., 2007), atividade
hemolítica indireta (RODRIGUES et al., 2007) e atividade antibacteriana, antitumoral e
antifúngica (SANTOS-FILHO et al., 2008).
Além dessas atividades descritas acima, as PLA2s encontradas em peçonhas, podem
induzir cardiotoxicidade, neurotoxicidade, edema, efeito anticoagulante e hipotensão
(KETELHUT et al., 2003; LEITE, 2007; STILES; SEXTON; WEINSTEN, 1991).
Até o momento, cinco PLA2s da peçonha de Lachesis muta já foram isoladas e
caracterizadas. Duas isoformas ácidas, LM-PLA2-I e LM-PLA2-II, induzem mionecrose em
camundongos, com ação direta sobre as fibras musculares ou agindo indiretamente pela
liberação de creatina-cinase (FULY et al., 2000; 2002). E três PLA2s básicas, Lmr-Tx, LmTxI e II, com atividade antitrombótica e anticoagulante (DAMICO et al., 2005; 2012).

1.6. PLA2s como alvos terapêuticos
Pelo fato de possuírem inúmeros efeitos farmacológicos, como vimos anteriormente,
as PLA2s têm sido estudadas como futuros alvos terapêuticos ou servindo de base para o
desenvolvimento de novos fármacos. Segundo Yedgar, Lichtenberg e Schnitzer (2000), o
estudo de inibidores específicos de PLA2s pode ser importante na produção de moléculas antiinflamatórias. Um exemplo é o inibidor de sPLA2, LY3330, que têm demonstrado eficácia
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nos estudos para o tratamento de paciente asmáticos e com artrite reumatoide (BOWTON et
al., 2005; BRADLEY et al., 2005).
Além disso, Rodrigues et al. (2009), descrevem que a atividade fosfolipásica está
aumentada em diversos tipos de cânceres humanos. Segundo os autores, essas enzimas têm
um papel fundamental no desenvolvimento e progressão tumoral, servindo, assim, de alvos na
terapia anticâncer.
Muitos estudos demonstraram uma atividade antitumoral direta das PLA 2s. Segundo
Rodrigues et al. (2009), essa atividade seria independente da atividade catalítica. Essas
enzimas estariam envolvidas em processos de citotoxicidade e miotoxicidade. Estudos
sugerem que esse efeito é alcançado devido à inibição do fator de crescimento do endotélio
vascular, relacionado com a angiogênese (ZULIANI et al., 2005; STÁBELI et al., 2006 ).
Outra atividade farmacológica relacionada às PLA2s, é a antimicrobiana. Segundo
Weiss et al. (1994), a basicidade presente na hélice N-terminal de algumas PLA2s seria a
responsável por uma ação bactericida dessas enzimas. Nevalainen, Graham e Scott (2007)
relatam que os mecanismos antimicrobianos das PLA2s estão baseados na presença de cargas
positivas na sua estrutura e na sua atividade fosfolipídica. Além disso, as PLA2s estariam
aumentadas em casos de sepse e de choque séptico, ou seja, a inibição dessas enzimas poderia
servir de alvo terapêutico no controle e tratamento de doenças relacionadas à atividade
microbiana.
As PLA2s das peçonhas de serpentes são um grande desafio com relação à
determinação da sua estrutura-função e seu mecanismo de ação. Por esse motivo, o estudo
dessas enzimas com relação à sua estrutura e atividade é de extrema importância para o
conhecimento de suas interações e dos seus alvos celulares (DOLEY; ZHOU; KINI, 2010).
Dada a importância biológica das fosfolipases A2, o presente trabalho tem a finalidade
de apresentar a purificação de uma nova PLA2 da peçonha da serpente L. muta e a
caracterização bioquímica, estrutural e funcional da enzima através de estudos sobre a
agregação plaquetária, formação de edema e miotoxicidade.

CONCLUSÃO
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5. CONCLUSÃO
No presente trabalho isolamos e caracterizamos bioquímica e funcionalmente uma
nova fosfolipase A2 da peçonha da serpente Lachesis muta rhombeata, denominada LmrPLA2.
A Lmr-PLA2 foi isolada através de dois passos cromatográficos: uma filtração em gel,
seguida de fase reversa em coluna C18. Esses dois passos cromatográficos foram suficientes
para a obtenção da enzima pura, fato que foi comprovado pelo gel de SDS-PAGE e pela
espectrometria de massas. Com a espectrometria foi possível determinar que a massa molar da
Lmr-PLA2 é 13,97 kDa.
O ponto isoelétrico foi determinado por eletroforese bidimensional, demonstrando que
a Lmr-PLA2 tem o pI de 5,46 e é, portanto, considerada uma PLA2 ácida. Com o
sequenciamento, notou-se que a Lmr-PLA2 possui semelhança com outras fosfolipases de
Lachesis, mas possui resíduos diferentes em sua sequencia, o que a caracteriza como uma
nova PLA2.
Os parâmetros cinéticos foram obtidos com o substrato NOB (4N3OBA). A velocidade
máxima (Vmax) e a constante de Michaelis (Km) equivalem a 1,147 nmol/min/mL e 0,404 mM,
respectivamente. Outro parâmetro cinético obtido foi o Kcat = 0,41 min-1, ou número de
turnover, e a eficiência catalítica Kcat/Km = 1,02 mM-1min-1. A Lmr-PLA2 é a primeira
fosfolipase de Lachesis que tem seus parâmetros cinéticos determinados. A determinação
desses parâmentros é fundamental para análise de eficiência catalítica e especificidade a
substratos.
Com relação às atividades biológicas, a Lmr-PLA2 demonstrou inibir a agregração
plaquetária, porém de maneira pouco significativa; demonstrou ser edematogênica, porém
também de maneira pouco significativa e demonstrou não ter atividade miotóxica através da
dosagem de CK e análise histológica.
Além disso, foram determinados parâmetros bioquímicos no plasma de camundongos
que tiveram injeção de Lmr-PLA2, que não demonstraram diferenças significativas com
relação ao controle.
Dessa forma, concluímos que a Lmr-PLA2 é uma fosfolipase ácida de baixa
toxicidade, quando comparada com outras PLA2s, fato demonstrado através da baixa
miotoxicidade e formação de edema apenas em maiores concentrações.
A baixa toxicidade é uma vantagem da Lmr-PLA2 e permite que essa enzima possa
ser utilizada no delineamento de novos fármacos. Além disso, o fato de não ser tóxica mesmo
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tendo semelhança com as PLA2s tóxicas contribui para o estudo da relação estrutura-função
dessas proteínas, através do estudo das diferenças entre suas sequências e como elas atuam
nos receptores e membranas celulares.
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