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RESUMO 
 

Santos-Filho, N. A. Caracterização funcional e estrutural de um inibidor de 
fosfolipase A2 tipo-α da serpente Bothrops alternatus: Clonagem, expressão e 
mapeamento da região responsável pela atividade inibitória. 2012. 148 f. Tese 
(Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012. 
 
Mionecrose é uma importante complicação médica resultante de picadas de 
serpentes e, em casos graves, a mionecrose local pode levar a sequelas drásticas, 
como a perda de tecido permanente, incapacidade ou amputação do membro. As 
serpentes peçonhentas e não peçonhentas possuem na corrente sanguínea, 
proteínas inibidoras de fosfolipases A2 (PLA2s), denominadas PLIs. Uma hipótese 
que poderia explicar a presença desses PLIs no soro de serpentes peçonhentas 
seria a auto-proteção contra as enzimas da própria peçonha, que eventualmente, 
poderiam alcançar o sistema circulatório. No presente trabalho, uma proteína 
inibitória (denominada αBaltMIP) que neutraliza as atividades enzimáticas e tóxicas 
de diversas PLA2s de peçonhas botrópicas foi isolada do plasma da serpente 
Bothrops alternatus por cromatografia de afinidade utilizando a miotoxina BthTX-I 
imobilizada em resina Sepharose CNBr ativada. Essa proteína apresentou massa 
molecular relativa de 24.000 em condições redutoras em SDS-PAGE e maior 
especificidade de inibição das atividades citotóxicas e miotóxicas das PLA2s símile 
Lys49 quando comparadas às atividades fosfolipásicas e anticoagulantes de PLA2s 
Asp49. Além disso, foi realizada a modelagem molecular, através de análises in 
silico, tanto da estrutura terciária, quanto da quaternária da αBaltMIP. Ademais, um 
modelo de interação entre os alfas inibidores de miotoxinas e essas toxinas foi 
proposto, trazendo uma nova abordagem para o estudo com essas enzimas. 
Também foi realizada com sucesso a clonagem e expressão deste inibidor, 
denominado rBaltMIP em sua forma recombinante, sendo realizada em seguida sua 
caracterização bioquímica parcial. O sequenciamento N-terminal e HPLC de fase 
reversa mostraram que rBaltMIP foi purificado em um alto grau de pureza, 
apresentando 100% de identidade sequencial com o inibidor nativo. As propriedades 
inibitórias de rBaltMIP foram testadas frente às PLA2s e PLA2s-símiles. rBaltMIP foi 
capaz de inibir parcialmente a atividade fosfolipásica de diferentes enzimas, além de 
inibir a atividade miotóxica e citotóxica de diferentes PLA2 Lys49. A expressão 
heteróloga de rBaltMIP possibilitará a obtenção desse inibidor em grande escala, e 
consequentemente, a realização de trabalhos mais aprofundados no que diz respeito 
à possível elucidação do mecanismo de inibição das PLA2s de serpentes, o qual 
ainda não foi totalmente esclarecido. Além disso, novas informações em relação ao 
mecanismo de ação desses inibidores poderão ser conhecidas, na tentativa de 
melhor entender a aplicação destes, como novo modelo terapêutico com ação 
antiofídica na neutralização de diferentes tipos de PLA2s, na suplementação da 
soroterapia convencional e também na interação molecular com PLA2s. 
 
Palavras Chave: αBaltMIP, rBaltMIP, Bothrops alternatus, αPLI. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Ofidismo 

Os acidentes causados por serpentes peçonhentas representam significativo 

problema de Saúde Pública, especialmente em países tropicais, pela frequência com 

que ocorrem e pela mortalidade que ocasionam (PINHO; PEREIRA, 2001). 

Existem no mundo aproximadamente 2700 espécies de serpentes, das quais, 

um quinto são consideradas peçonhentas (MEBS, 2002). No Brasil, segundo dados 

do Ministério da Saúde, no período de janeiro de 2007 a dezembro de 2012, foram 

notificados 157.986 acidentes, o que representa uma média de 26.331 casos/ano 

para o país, sendo que, somente no ano de 2012, foram registrados 12.348 

acidentes por animais peçonhentos. Das notificações no último ano analisado, 

quando o gênero da serpente envolvida foi especificado, 8.875 (71,8%) dos 

acidentes foram ocasionados por serpentes do gênero Bothrops. envolvendo 48 

óbitos somente no ano de 2012. O acidente ofídico acomete, com maior frequência, 

adultos jovens do sexo masculino durante o trabalho na zona rural (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2012). 

Em 2009 Fenwick e colaboradores propuseram uma nova classificação das 

espécies do gênero Bothrops de diversas serpentes. Segundo esses autores, as 

espécies do gênero Bothrops possuem grandes variáveis em relação à ecologia e 

geografia, principalmente em comparação com outros gêneros de serpentes. Neste 

trabalho, o gênero Bothrops, com base em estudos taxonômicos, filogenéticos, 

morfológicos e de biologia celular, foi divido em Bothropoides (como por exemplo 

Bothropoides pauloensis); Rhinocerophis (Como a serpente Rhinocerophis 

alternatus); e Bothrops (Bothrops moojeni). Contudo, como a comunidade científica 

ainda está se adaptando a essa nova classificação [por exemplo, quando 

pesquisado sobre “alternatus” no portal Pubmed, 30 entradas são encontradas 

desde 2009 e apenas 2 citam o termo Rhinocerophis (www.pubmed.com)] e como o 

portal do ministério da Saúde e Sisan (http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/) 

também não utilizam essa classificação optamos, no presente trabalho, pelo uso do 

termo Bothrops para o gênero da serpente Bothrops alternatus. 
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Seguindo a classificação antiga, dentre as famílias de serpentes existentes no 

Brasil, são quatro os gêneros de serpentes peçonhentas: Bothrops (jararaca, 

jararacuçu, urutu, caiçaca), Crotalus (cascavel), Lachesis (surucucu) e Micrurus 

(coral-verdadeira). As serpentes deste gênero compreendem cerca de 30 espécies, 

distribuídas por todo território nacional. Uma das espécies mais conhecidas são as 

Bothrops alternatus, popularmente conhecida como “Urutu” ou “Urutu cruzeira”, a 

qual está distribuída principalmente ao sul do país, nos estados de Matogrosso do 

Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do sul. Essa 

serpente é característica pelo padrão de cor, possui manchas “em forma de 

ferradura” no dorso, enquanto a parte inferior de seu corpo é esbranquiçada ou 

creme. Essas serpentes são agressivas, possuindo hábitos noturnos ou 

crepusculares e vivem em ambientes úmidos como matas ou plantações 

(TOKARNIA; PEIXOTO, 2006). 

A sazonalidade é característica marcante, relacionada a fatores climáticos e a 

atividade humana no campo, que determina um predomínio de incidência nos meses 

quentes e chuvosos, em indivíduos do sexo masculino e faixa etária de 15 a 49 

anos. A letalidade geral é baixa (0,4%), maior no acidente crotálico (1,9%) em 

relação aos demais (laquético: 0,9%, botrópico e elapídico: 0,3%). Por outro lado, a 

frequência de sequelas, relacionada a complicações locais, é bem mais elevada, 

situada em torno de 10% nos acidentes botrópicos, associada a fatores de risco 

como o uso de torniquete, picada em extremidades (dedos de mãos e pés) e retardo 

na soroterapia (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). 

É interessante ressaltar que essas sequelas, principalmente as que levam à 

perda parcial ou amputação de total de membros, além de serem um problema de 

saúde pública, são um problema social, pois pode levar o indivíduo acometido por 

esse problema à diversos transtornos, dentre eles à invalidez no trabalho. 

As peçonhas de serpentes são, provavelmente, as mais complexas de todas 

as peçonhas animais conhecidas, contendo 20 ou mais componentes diferentes, 

sendo que mais de 90% do peso seco é constituído por proteínas, com uma grande 

variedade de enzimas, e uma parte não protéica composta por carboidratos, 

lipídeos, metais, aminoácidos livres, nucleotídeos, entre outros (VARANDA; 

GIANINNI, 1999). 
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Os componentes das peçonhas de serpentes incluem citotoxinas, 

cardiotoxinas, fatores de crescimento de nervos, lectinas, inibidores enzimáticos e 

várias enzimas, como fosfolipases A2 (PLA2s), metaloproteases, serinoproteases, 

fosfodiesterases, colinesterases, aminotransferases, L-aminoácido oxidases, 

catalases, ATPases, hialuronidases, etc (TU, 1996). 
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1.2 Fosfolipases A2 (PLA2s) 

As fosfolipases A2 (PLA2s; E.C.3.1.1.4) são enzimas envolvidas no 

metabolismo de fosfolipídeos. Estas enzimas catalisam especificamente a hidrólise 

de fosfolipídeos na ligação éster do carbono 2, liberando lisofosfolipídeos e ácidos 

graxos, em uma reação dependente de cálcio (ARNI; WARD, 1996; KUDO; 

MURAKAMI, 2002). As PLA2s apresentam um importante papel em várias funções 

celulares incluindo manutenção dos fosfolipídeos celulares, geração de 

prostaglandinas (PG) e leucotrienos, proliferação celular e contração muscular. Além 

disso, sabe-se que estas enzimas estão envolvidas em processos inflamatórios 

humanos (DENNIS et al.,1991). 

Estas enzimas são amplamente distribuídas na natureza e apresentam elevado 

interesse médico-científico dado ao seu envolvimento em várias doenças inflamatórias 

humanas e em envenenamentos por serpentes e abelhas. São encontradas em uma 

variedade de fluídos biológicos e células, como bactérias, plantas, tecidos de mamíferos 

(pulmão, fígado, baço, coração), eritrócitos, plaquetas e leucócitos polimorfonucleados. 

No entanto, as mais conhecidas e amplamente estudadas são aquelas encontradas nos 

tecidos pancreáticos de mamíferos e nas peçonhas de répteis e insetos (DENNIS, 

1994; SOARES; GIGLIO, 2003; SOARES et al., 2004a;b). 

As PLA2s constituem uma superfamília de diferentes enzimas pertencentes a 

15 grupos e seus subgrupos, as quais estão divididas em cinco grandes tipos 

distintos: - PLA2s secretadas (sPLA2), dentre estas as PLA2 encontradas em 

peçonhas de serpentes, as quais possuem enzimas classificadas entre os grupos I a 

XIV; - PLA2s citosólicas (cPLA2), classificadas unicamente no grupo IV; - PLA2s Ca2+ 

independentes (iPLA2), distribuídas somente no grupo VI; - fatores ativadores de 

plaquetas acetil-hidrolases (PAF-AH), classificadas no grupo VII e VIII e - PLA2s 

lisossomais, as quais pertencem ao grupo XV  (SCHALOSKE; DENNIS, 2006). O 

sistema de classificação agrupa as PLA2s considerando a origem, sequência de 

aminoácidos, mecanismos catalíticos, características bioquímicas adicionais, 

funcionais e estruturais. 

As PLA2s provenientes de peçonhas de serpentes (svPLA2s) estão 

classificadas no grupo I e II, sendo que as enzimas das peçonhas de serpentes da 
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família Viperidae, estão classificadas no grupo IIA (SIX; DENNIS, 2000; SOARES et 

al., 2004a,b; RODRIGUES et al., 2004). As svPLA2s pertencentes ao grupo IIA, 

foram divididas em subgrupos, dos quais destacam-se: (i) PLA2s Asp49, enzimas 

que usualmente apresentam alta atividade catalítica, e (ii) PLA2s símiles (ou 

homólogas) Lys49 com baixa ou nenhuma atividade enzimática sobre substratos 

artificiais, entretanto, com alta atividade miotóxica (GUTIÉRREZ; LOMONTE, 1997; 

OWNBY et al., 1999; SOARES et al., 2004a). 

Como citado anteriormente, peçonhas de serpentes são ricas fontes de 

fosfolipases A2 e essas enzimas possuem uma grande variedade de efeitos 

farmacológicos e/ou tóxicos, como miotóxico, anticoagulante, inibição de agregação 

plaquetária, neurotóxico, cardiotóxico, hipotensor e indutor de edema (GUTIÉRREZ; 

LOMONTE, 1997; HARRIS et al., 2000; SINGH et al., 2000; SOARES et al., 

2004a;b; SANTOS-FILHO et al., 2008). 

As svPLA2 ainda não foram claramente caracterizadas, fazendo com que nos 

últimos anos crescesse o interesse em seus estudos. Várias pesquisas têm sido 

realizadas para um melhor entendimento de seus mecanismos de ação. A maioria das 

PLA2s isoladas e descritas até então são proteínas básicas com pI variando entre 7 a 10. 

Por exemplo, a Piratoxina III (PrTX-III) purificada a partir da peçonha de Bothrops pirajai 

(ANDRIÃO-ESCARSO et al., 2002), uma Asp49 com ponto isoelétrico de 8,5 e massa 

molecular de 13.867 Da, a qual apresenta atividade catalítica sobre fosfolipídeos, além de 

apresentar também atividade miotóxica e anticoagulante (TOYAMA et al., 1999). Outro 

exemplo clássico de enzimas PLA2 é o componente básico (CB) do complexo crotoxina 

(HENDON; FRAENKEL-CONRAT, 1971), isolada da peçonha da serpente Crotalus 

durissus terrificus, uma PLA2 Asp49 básica, cataliticamente ativa a qual apresenta 

também atividade anticoagulante. Essa enzima possui 122 resíduos de aminoácidos e Mr 

de 14.100. Outra PLA2 purificada a partir de peçonha de serpente do gênero Bothrops é a 

BthA-I-PLA2, isolada da peçonha de Bothrops jararacussu, sendo uma enzima ácida, com 

ponto isoelétrico de 4,5 e massa molecular de 13.700 Da (ANDRIÃO-ESCARSO et al., 

2002). Várias outras PLA2s já foram isoladas e caracterizadas, sendo que, pode-se 

observar similaridades significantes em suas estruturas tridimensionais, embora 

demonstrem diferentes propriedades farmacológicas, o que torna primordial o estudo dos 

seus mecanismos de ação e principalmente, as suas funções no envenenamento. 
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1.3 Miotoxinas 

De acordo com Lomonte e colaboradores (2003), miotoxinas podem ser 

definidas como componentes naturais (geralmente proteínas pequenas e peptídeos) 

de peçonhas, que induzem danos irreversíveis às fibras musculares esqueléticas 

(mionecrose) após injeção em animais. Algumas miotoxinas agem localmente, 

danificando fibras musculares no local da injeção, enquanto outras agem 

sistemicamente, causando lesão muscular em locais distantes. Mionecrose é uma 

importante complicação médica proveniente de picadas de serpentes e, em casos 

graves, a mionecrose local pode levar a sequelas drásticas, como a perda de tecido 

permanente, incapacidade ou amputação do membro (OTERO et al, 2002). Por 

outro lado, a miotoxicidade sistêmica generalizada (rabdomiólise) pode levar a 

mioglobinúria e insuficiência renal aguda (AZEVEDO-MARQUES et al., 1985), uma 

causa frequente de morte em vítimas de envenenamento. 

As miotoxinas descritas em peçonhas animais podem ser classificadas em 

três grupos principais (HARRIS; CULLEN, 1990) incluindo: (1) pequenas moléculas 

com atividade miotóxica, por exemplo, a crotamina, purificada da peçonha da 

serpente Crotalus durissus terrificus; (2) cardiotoxinas e (3) enzimas PLA2s, como a 

Bothropstoxina II (BthTX-II), purificada a partir da peçonha da serpente Bothrops 

jararacussu e PLA2s símiles Lys49 e Bothrops toxina I (BthTX-I), também purificada 

a partir da serpente Bothrops jararacussu. As miotoxinas PLA2s e PLA2s-símile 

formam o maior grupo das miotoxinas purificadas a partir de peçonhas animais 

(principalmente peçonhas de serpentes) (LOMONTE et al., 2003). 

Como citado anteriormente, as PLA2s provenientes de peçonhas de serpentes 

são divididas em subgrupos, dos quais destacam-se: (i) PLA2s Asp49, enzimas que 

usualmente apresentam alta atividade catalítica, e (ii) PLA2s homólogas Lys49 com 

baixa ou nenhuma atividade enzimática sobre substratos artificiais (GUTIÉRREZ; 

LOMONTE, 1997; OWNBY et al., 1999; SOARES et al., 2004a). Esses subgrupos de 

PLA2s possuem exemplares com atividades miotóxicas, sendo que, as PLA2s-símile 

são de grande interesse para a pesquisa, pois como não apresentam atividade 

catalítica e suas propriedades miotóxicas são provavelmente provenientes de outros 

mecanismos de ação, independentes da hidrólise de fosfolipídeos. 
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Na busca de se elucidar qual a região dessas PLA2s-símile Ly49 seria 

responsável por essas atividades tóxicas (já que elas não possuem atividade 

catalítica, sugeriu-se que essas atividades eram independentes do sítio catalítico 

dessas moléculas), alguns segmentos dessas moléculas foram sintetizados e 

testados, demonstrando que um sítio de ligação de heparina na porção C-terminal 

dessas proteínas, na região entre os resíduos de aminoácidos 115-129 (numeração 

de RENETSEDER et al., 1985), poderia ser o responsável por essa toxicidade 

(LOMONTE et al., 1994). 

Além disso, outros trabalhos têm demonstrado ainda mais a importância 

dessa região da molécula na atividade tóxica dessas Lys49 PLA2-símile, sendo 

composta principalmente por resíduos de aminoácidos hidrofóbicos e catiônicos (por 

exemplo, a região entre os resíduos 115-129 da miotoxina II proveniente da peçonha 

da serpente Bothrops atrox, correspondente à sequência KKYRYYLKPLCKK), 

sobretudo na atividade citotóxica (LOMONTE et al., 2003; LOMONTE; ÂNGULO; 

MORENO, 2010; CINTRA-FRANCISCHINELLI et al., 2010; SANTOS-FILHO et al., 

2011) e atividade de mionecrose in vivo (NÚÑEZ et al., 2001; LOMONTE et al., 

2003). 

A necrose muscular é um efeito local relevante, induzido por muitas peçonhas 

de serpentes, podendo levar a uma perda permanente do tecido e da habilidade, 

requerendo a amputação do membro atingido (NISHIOKA; SILVEIRA, 1992). É 

sabido que essa necrose observada nos envenenamentos é causada por miotoxinas 

presentes nas peçonhas das serpentes.  

Atualmente, o principal tratamento das vítimas de envenamentos de 

serpentes é realizado através da administração intravenosa do soro antiofídico 

específico, derivado de equinos. Sabe-se, porém, que este tratamento possui várias 

limitações, como por exemplo, o risco de complicações provenientes da 

administração do soro (doença do soro) e a presença de componentes da peçonha 

que possuem uma alta toxicidade, mas uma baixa imunogenicidade (fosfolipases A2, 

por exemplo), não induzindo resposta imune em equinos, o que torna o soro pouco 

eficaz contra essas enzimas. Dessa forma, a busca de inibidores de toxinas de 

peçonhas de serpentes é de extrema importância para a produção de antivenenos 

mais eficientes ou para a complementação da soroterapia atualmente utilizada. 
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1.4 Inibidores de PLA2s (PLIs) 

É de conhecimento popular e científico que peçonhas e toxinas de peçonhas 

de serpentes são neutralizadas por diversos compostos, entre eles: anticorpos 

monoclonais e policlonais, agentes químicos, agentes sintéticos e compostos de 

origem animal e vegetal (BORGES et al., 2001; LIZANO; DOMONT; PERALES, 

2003; SOARES et al., 2004; OLIVEIRA et al., 2005; MARCUSSI et al., 2007). 

Dois exemplos consagrados na literatura científica de agentes químicos, que 

são capazes de inibir a ação de PLA2s e miotoxinas são a heparina de baixo peso 

molecular e o Brometo de p-bromofenacila (BPB). A heparina é um polissacarídeo 

aniônico natural que se liga à região catiônica e hidrofóbica (região ligante de 

heparina) localizada na porção C-terminal de miotoxinas inibindo a atividade 

miotóxica e citotóxica dessas macromoléculas (SOARES et al., 2000; STÁBELI et 

al., 2006). Já o BPB, um inibidor sintético de PLA2s, age se ligando covalentemente 

à His48 do sítio catalítico dessas enzimas, inibindo assim sua atividade. A alquilação 

do resíduo His48 pelo BPB promove a perda total ou parcial da atividade de hidrólise 

de fosfolipídeos e adicionalmente pode induzir à diminuição dos efeitos tóxicos 

(SOARES; GIGLIO, 2003; MAGRO et al., 2005; MARCUSSI et al., 2007). 

Além disso, várias plantas são popularmente usadas contra envenenamentos 

por serpentes. O uso de extratos de plantas como antídoto para envenenamentos 

por serpentes é uma opção antiga de muitas comunidades carentes, que não têm 

acesso rápido à soroterapia. 

Observando o conhecimento popular, alguns cientistas estão estudando 

diversos extratos de plantas, em busca de compostos que podem neutralizar as 

toxinas de peçonhas de serpentes. Nesses estudos, algumas plantas têm 

demonstrado ação antiofídica, com biomoléculas capazes de neutralizar ou inibir 

parcialmente diversos efeitos locais e sistêmicos induzidos por diferentes peçonhas 

de serpentes (MORS et al., 2000; SOARES et al., 2005; SAMY et al., 2008, DA 

SILVA et al., 2005; 2007, DA SILVA et al., 2012). São exemplos de plantas com 

ação antiofídica: erva-botão (Eclipta prostata) (MELO et al., 1994; MELO; OWNBY, 

1999), guaçatonga (Casearia sylvestris) (BORGES et al., 2000; CAVALCANTE et al., 

2007), gloriosa (Gloriosa superba) (SAMY et al., 2008), erva-baleeira (Cordia 
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verbenacea) (TICLI et al., 2005) e pata-de-vaca (Bauhinia forficata) (OLIVEIRA et al., 

2005), Pracaxi (Pentaclethra macroloba) (DA SILVA et al., 2005; 2007), agrião-do-

brejo (Eclipta Alba) (DIOGO et al., 2009), fruta-de-sabão (Sapindus saponaria) (DA 

SILVA et al., 2012), entre outras. 

Além disso, alguns inibidores de PLA2s podem ser encontradas em outros 

organismos. Um exemplo é o Manoalide (A), um sesquiterpeno não-esteróide 

purificado a partir da esponja marinha Luffariella variabilis, o qual resultou no 

manoalide (B) sintetizado artificialmente com base em seu análogo natural. Estudos 

demonstraram que estes compostos promoveram efeitos inibitórios irreversíveis 

sobre PLA2s de várias serpentes, abelhas e mamíferos (LOMBARDO; DENNIS 

1985; REYNOLDS, et al., 1991; MARCUSSI et al., 2007). 

Além destes agentes neutralizadores de peçonhas de serpentes citados 

anteriormente, existem alguns exemplos de inibidores obtidos do soro de animais 

como, por exemplo, o complexo antibotrópico (CAB) de Didelphis albiventris e D. 

marsupialis (SOARES et al., 1997; TRENTO et al., 2001; ROCHA et al., 2002), e os 

inibidores isolados de plasma de serpentes (OHKURA et al., 1993; FORTES-DIAS et 

al., 1994; PERALES et al., 1995; LIZANO; DOMONT; PERALES, 2003; SOARES et 

al., 2003; OLIVEIRA et al., 2008; 2011; SANTOS-FILHO et al., 2011). Devido a 

esses fatores, diversas pesquisas têm sido realizadas em busca de inibidores 

naturais de PLA2s de serpentes. 

 



Introdução _________________________________________________________________ 10 

 

1.5 PLIs provenientes do plasma de serpentes 

As serpentes peçonhentas e não peçonhentas possuem proteínas inibidoras 

de PLA2s, denominadas PLIs, em seu soro sanguíneo (MARCUSSI et al., 2007; 

OLIVEIRA et al., 2008). Uma hipótese que poderia explicar a presença desses PLIs 

no soro de serpentes peçonhentas seria a auto-proteção contra as enzimas da 

própria peçonha, que eventualmente, poderiam alcançar o sistema circulatório 

(FAURE, 2000; FORTES-DIAS, 2002; MARCUSSI et al., 2007).  

Estas proteínas inibidoras de PLA2s parecem ser produzidas no fígado das 

serpentes, como indicado pela análise de Northern blot e RT-PCR de material 

genético extraído de diferentes tecidos (NOBUHISA et al., 1997; LIZANO et al., 

2000;. OKUMURA et al., 1998, 2002; PERALES et al., 2002). Essa produção dos 

PLIs no fígado da serpente (e não nas glândulas de peçonha ou outro órgão) faz 

com que esses inibidores caiam na circulação sanguínea, já que o fígado é o 

principal órgão produtor de proteínas plasmáticas, melhorando e acelerando o 

mecanismo de proteção contra envenenamento acidental da própria serpente. No 

entanto, esta hipótese não explica a presença de PLIs no soro de serpentes não 

peçonhentas (DUNN et al., 2001). 

Até o momento, para o isolamento dos inibidores de PLA2s descritos na 

literatura, foram utilizados dois diferentes métodos. Uma dessas metodologias de 

purificação consiste no método de cromatografia por bioafinidade, a qual se baseia 

na imobilização de diferentes proteínas, neste caso PLA2s (como por exemplo 

BthTX-I e BthTX-II), em fase móvel, sendo a mais comumente utilizada a resina de 

sepharose, previamente ativada com brometo de cianogênio (OLIVEIRA et al., 2008; 

SANTOS-FILHO et al., 2011). Outro método utilizado na purificação desses PLIs 

provenientes de plasma de serpentes foi uma sequência de passos bioquímicos, 

como a filtração em gel, troca iônica e cromatografia hidrofóbica (FAURE, 2000). 

O sangue da serpente, utilizado para a separação do plasma, normalmente é 

coletado por punção cardíaca, através da veia caudal ou após a decapitação da 

serpente.  Vale ressaltar que nos últimos anos tem crescido a preocupação com a 

ética no uso de animais e por isso, o método menos agressivo e que não necessita 

do sacrifício do animal é o método de coleta do sangue da veia caudal da serpente, 
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sendo assim o mais indicado. Após a coleta do sangue, o plasma é separado e 

liofilizado para então ser armazenado. Durante a purificação, a atividade inibitória 

desses PLIs é monitorada por ensaios enzimáticos baseados na inibição das 

atividades das PLA2s e miotoxinas, dependendo do inibidor de interesse (RADVANYI 

et al., 1989; FAURE et al., 2000). 

Diferentes PLIs foram purificados a partir do plasma de diferentes espécies de 

serpentes, e suas estruturas primárias foram determinadas (FAURE et al., 2000; 

DUNN et al., 2001; FORTES-DIAS, 2002; MARCUSSI et al., 2007). Estes inibidores 

protéicos encontram-se no sangue destes animais mesmo antes de uma possível 

exposição aos componentes da peçonha. São glicoproteínas oligoméricas, 

globulares e ácidas, as quais formam complexos solúveis com PLA2s e miotoxinas, 

assim, inibindo a ação enzimática (OVADIA; KOCHVA, 1977; DOMONT; PERALES; 

MOUSSATCHÉ, 1991; THWIN; GOPALAKRISHNAKONE, 1998; DUNN; BROADY , 

2001; LIZANO; DOMONT; PERALES, 2003). 

Os inibidores de PLA2s, provenientes do plasma de serpentes, podem ser 

classificados em três tipos: α, β e γ de acordo com aspectos estruturais. No entanto, 

ainda não são conhecidos os seus mecanismos de ação inibitória, necessitando-se 

de maiores informações em nível estrutural e funcional (THWIN et al., 2002; THWIN 

et al., 2010).  

Os inibidores do tipo alfa (αPLIs) isolados do plasma de serpentes, como 

Trimeresurus flavoviridis (KOGAKI et al., 1989), Agkistrodon blomhoffii (OHKURA et 

al., 1993), Bothrops asper (LIZANO et al., 1997), Bothrops moojeni (SOARES et al., 

2003), Atropoides nummifer (QUIRÓS et al., 2007), Protobothrops flavoviridis 

(SHIMADA et al., 2008), Bothrops jararacussu (OLIVEIRA et al., 2008) e Bothrops 

alternatus (SANTOS-FILHO et al., 2011), são glicoproteínas ácidas constituídas por 

mais de duas subunidades e possuem similaridade estrutural com o domínio de 

reconhecimento de carboidrato (CRD) das lectinas tipo-C (INOUE et al., 1997) e da 

proteína surfactante pulmonar (SANTOS-FILHO et al., 2011). Além disso, esses 

αPLIs, principalmente os purificados a partir de plasma de serpentes do gênero 

Bothrops, possuem certa especificidade por miotoxinas PLA2s-símile Lys49, as quais 

possuem grande número de resíduos catiônicos e hidrofóbicos, contudo, o motivo 
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dessa especificidade e o tipo de interação entre os αPLIs/PLA2s ainda não foi 

elucidado.  

A característica mais comum entre os αPLIs é a presença de um domínio em 

suas sequências, homólogo ao domínio de reconhecimento de carboidratos (CRD) 

de lectinas Ca2+-dependentes (tipo C), representada pela proteína ligante de manose 

e apoproteína surfactante pulmonar SP-A (INOUE et al., 1997; SANTOS-FILHO, et 

al., 2011). Esta região abrange aproximadamente 67% de cada sequência primária 

dos monômeros dos PLIs e é a porção mais conservada dessas moléculas, com 

média de 46% de identidade de sequência entre as espécies (LIZANO et al., 2000). 

Nobuhisa e colaboradores (1998), através de mutagênese sítio dirigida 

observaram que a região CRD do αPLI de T. flavoviridis seria necessária para a 

ligação do inibidor com PLA2s homólogas da mesma serpente, mostrando a 

relevância dessa região no possível mecanismo de ação dos inibidores αPLI. Além 

disso, evidências do importante papel do CRD na ligação com PLA2s se dá com o 

estudo de outros ligantes dessas proteínas, como o receptor tipo M de mamíferos, o 

qual também contém a região CRD e se liga a várias PLA2s de diferentes classes.  

Estudos com receptores de PLA2s tipo M de coelhos têm mostrado que 

domínios CRD são responsáveis pela ligação com PLA2s (LAMBEAU et al., 1990). 

Também foi mostrado que outra proteína solúvel com domínio CRD, a proteína 

surfactante pulmonar A de mamíferos (SP-A), inibiu uma PLA2 da peçonha da 

serpente T. flavoviridis (FISHER et al., 1994).  

Em contraste com a característica das lectinas do tipo C, a ligação da CRD 

dos αPLIs com seus respectivos ligantes é Ca2+-independente (OHKURA et al., 

1993). Isso se reflete também pela falta de resíduos de aminoácidos essenciais para 

a ligação do Ca2+ nas regiões CRD de αPLIs (SANTOS-FILHO et al., 2011). Além 

disso, vários estudos têm mostrado que a porção de carboidratos presente nos 

αPLIs não é necessária para a ligação com as PLA2s (LIZANO et al., 2000; 

OLIVEIRA et al., 2008). 

Por todos esses dados apresentados anteriormente, acreditavam-se que o 

mecanismo pelo qual αPLIs neutralizavam o efeito tóxico das PLA2s de peçonhas de 

serpentes seria inteiramente dependente da região CRD, em particular CRD4, a qual 
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reconheceria e se ligaria à enzima, assim prevenindo sua atividade enzimática sobre 

membranas celulares (LIZANO et al., 1997). 

Atualmente, após vários estudos in silico e de mutações sítio-dirigidas, 

acredita-se que a região N-terminal dos αPLIs, principalmente a região 

correspondente entre os resíduos 13-36 (chamada de região pescoço), é de extrema 

importância para a manutenção das propriedades inibitórias dessas moléculas 

(OKUMURA et al., 2005; NISHIDA et al., 2010; SANTOS-FILHO et al., 2011). 

Entretanto não há dados até o momento que indiquem ao certo qual a região de 

interação desses inibidores com as PLA2s e pesquisas adicionais devem ser 

realizadas para uma maior compreensão desse mecanismo de ação. 

Os βPLIs, uma outra classe de PLIs, já foram isolados das espécies de 

serpentes Agkistrodon blomhoffii siniticus (OKUMURA et al., 1998) e Elaphe 

quadrivirgata e E. climacophora (OKUMURA et al., 2002; SHIRAI et al., 2009), as 

quais pertencem a família Viperidae e Colubridae, respectivamente. Esses inibidores 

possuem estruturas com repetições ricas em leucina e demonstram similaridade com 

a α2-glicoproteína humana (OKUMURA et al., 1998). βPLIs inibem somente PLA2s 

básicas do grupo II isoladas de peçonhas de serpentes (OKUMURA et al., 2002). 

O terceiro tipo de PLIs, conhecido como γPLIs é o mais encontrado até o 

momento. Os γPLIs são glicoproteínas ácidas com massa de 90-130 kDa compostos 

por 3-6 subunidades não covalentes de massa 20-31 kDa. Suas sequências de 

aminoácidos contêm dois conjuntos padrões de resíduos de cisteína, responsáveis 

pela formação dos motivos “três dedos” (three-finger motif) (ESTEVÃO-COSTA et 

al., 2008). Este tipo de inibidor foi relatado em diferentes serpentes, como Crotalus 

durissus terrificus (FORTES-DIAS et al., 1994; PERALES et al.,1995), Naja naja 

kaouthia (OHKURA et al., 1994a;b), Agkistrodon blomhoffii siniticus (OHKURA et al., 

1997), Trimeresurus flavoviridis (NOBUHISA et al., 1997), Laticauda semifasciata 

(OHKURA et al., 1999), Elaphe quadrivirgata e E. climacophora (OKUMURA et al., 

1999; SHIRAI et al., 2009), Cerrophidion godmani (LIZANO et al.,2000), Notechis 

ater (HAINS et al., 2000), Notechis ater serventyi (HAINS; BROADY, 2000), 

Oxyuranus scutellatus (HAINS; BROADY, 2000), Oxyuranus microlepidotus (HAINS; 

BROADY, 2000), Pseudonaja textilis (HAINS; BROADY, 2000), Python reticulates 

(THWIN et al., 2000), Notechis scutatus (HAINS et al., 2001), Lachesis muta muta 
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(FORTES-DIAS et al., 2003), Protobothrops flavoviridis (SO et al., 2008), Bothrops 

alternatus, B. erythromelas, B. jararaca, B. moojeni e B. neuwiedi (ESTEVÃO-

COSTA et al., 2008) e Bothrops jararacussu (OLIVEIRA et al., 2011), sendo que 

esses γPLIs parecem ser menos específicos, já que inibem PLA2s dos grupos I, II e 

III (INOUE et al., 1997; OHKURA et al., 1999; OKUMURA et al., 1999). 

Dessa forma, considerando a gravidade do envenenamento causado 

principalmente pelas miotoxinas, a baixa imunogenicidade dessas moléculas, a 

inespecificidade do soro antiofídico sobre essas toxinas e consequente baixa 

neutralização dos efeitos locais do envenenamento pelo soro, entre outros fatores, o 

estudo dos inibidores plasmáticos torna-se extremamente importante, devido às 

possíveis aplicações clínicas como, por exemplo, na complementação da 

soroterapia normalmente usada em casos de envenenamentos. Além disso, estes 

inibidores podem ser usados como ferramentas biológicas em estudos moleculares, 

com aplicações na indústria biotecnológica, estudos de mecanismo de ação de 

peçonhas, designers de inibidores sintéticos e compreensão de outras 

características de miotoxinas. 
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1.6 Complementação da soroterapia antiofídica 

Inicialmente, é interessante ressaltar que a produção de antiveneno 

específico foi iniciada por Vital Brazil por volta do ano 1900. Foi Vital Brazil quem 

também descobriu a eficácia do soro antiofídico polivalente (BRAZIL, 1907). Nesta 

época, o soro antiofídico era preparado do plasma bruto dos animais 

hiperimunizados. Contudo, como posteriormente foi descoberto que os anticorpos 

(imunoglobulinas) demonstram serem as moléculas ativas responsáveis pela ação 

terapêutica do antiveneno essas começaram a ser purificadas e utilizadas no soro 

antiofídico. Subsequentemente, as imunoglobulinas, ou fragmentos de 

imunoglobulina (F (ab') 2), purificadas a partir de soro foram usadas no antiveneno 

(OMS, 2008).  

Outro fato interessante é que apesar dos avanços na produção do soro 

antiofídico, essa produção ainda é semelhante aos métodos originalmente descritos 

por Vital Brazil. Embora a soroterapia reverta com bastante eficácia os efeitos 

sistêmicos da peçonha no organismo da vítima, conseguindo evitar por muitas vezes 

o óbito, ela apresenta algumas desvantagens como uma série de efeitos colaterais 

(choque anafilático e doença do soro, por exemplo). A ineficiência no combate dos 

efeitos locais do envenenamento (aumentando as chances de deixar sequelas no 

membro atingindo) e a necessidade de cuidados com a estocagem do soro e com o 

prazo de validade também são outros fatores limitantes (CARDOSO et al., 2003). 

Portanto, torna-se importante a busca por novos tratamentos que possam 

complementar e/ou ser uma alternativa o atual tratamento para neutralização dos 

efeitos biológicos e toxicológicos do veneno nas vítimas de acidentes com serpentes 

peçonhentas. Seguindo essa linha de raciocínio, como pode ser observado no 

presente estudo, a complementação da soroterapia por inibidores específicos de 

miotoxinas pode ser viável e sua utilização terapêutica pode ser um diferencial, 

principalmente em relação à prevenção das sequelas causadas pelas miotoxinas 

(enzimas pouco imunogênicas) presentes nas peçonhas de serpentes. 
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6. CONCLUSÕES 

 

No presente trabalho, foi isolado um αPLI do plasma da serpente Bothrops 

alternatus, denominado αBaltMIP, por coluna de afinidade, utilizando BthTX-I 

acoplada à resina Sepharose. Este inibidor possui massa molecular relativa de 

24.000 na presença do agente redutor β-mercaptoetanol e apresentou um excelente 

grau de pureza tanto em HPLC quanto em SDS-PAGE 12%.  

Com o intuito de analisar as propriedades inibitórias desta proteína, foram 

avaliadas as atividades miotóxica, citotóxica, fosfolipásica e anticoagulante na 

presença e ausência de αBaltMIP, a qual indicou que  BaltMIP apresentou inibição 

sobre diferentes PLA2s isoladas de peçonhas de serpentes. Os resultados obtidos 

demonstraram que o αBaltMIP apresenta maior afinidade sobre as PLA2s-símiles 

Lys49 como BthTX-I e PrTX-I, que sobre as Asp49 PLA2, mas, ainda assim, 

apresenta inibição sobre essas enzimas. 

Os espectros de DC dos complexos PLA2/αBaltMIP mostraram diferenças 

daqueles correspondentes às proteínas individuais e dados de deconvolução 

sugerem que os complexos tiveram um ganho relativo de elementos de estrutura 

helicoidal em relação às proteínas individuais, o que pode indicar uma estrutura mais 

compacta na formação do complexo.  

Estudos estruturais teóricos e experimentais realizados sobre as 

características estruturais dos αBaltMIP indicam que esta molécula pode 

potencialmente trimerizar em solução, reforçando a hipótese já levantada por outros 

autores sobre oligomerização de PLIs do tipo α provenientes de plasma de 

serpentes.  

Além disso, foi realizada com sucesso a clonagem e expressão deste inibidor, 

denominado rBaltMIP. A expressão da proteína recombinante foi realizada em 

sistema heterólogo de expressão na levedura Pichi pastoris. As vantagens de 

expressão de proteínas recombinantes em leveduras, são conhecidas pois, como 

são seres eucariotos, esses sistemas são capazes de realizar modificações pós 

traducionais. Além disso, esses sistemas possuem a vantagem da ausência de 
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necessidade de se renovelar quimicamente a proteína de interesse, diminuindo 

assim a possibilidade de erros na expressão das macromoléculas, além de produzir 

moléculas secretadas e em grande quantidade, não necessitando a purificação de 

moléculas em corpos de inclusão, como em sistemas procariotos. A expressão de 

rBaltMIP possibilitará a obtenção desse inibidor em grandes escalas, e 

consequentemente, a realização de trabalhos mais aprofundados no que diz respeito 

à possível elucidação do mecanismo de inibição das PLA2s de serpentes, o qual 

ainda não foi totalmente esclarecido. Por outro lado, em futuros estudos, poderá ser 

realizada a cristalografia desse inibidor expresso bem como, a co-cristalização do 

inibidor/miotoxina, elucidando o mecanismo de interação entre essas duas 

moléculas. A técnica de cristalografia de proteínas se tornará viável com o inibidor 

expresso, pois essa metodologia exige uma grande quantidade dessas 

macromoléculas puras, o que seria complexo de se conseguir com a proteína nativa, 

devido à dificuldade de obtenção do sangue da serpente e do baixo rendimento de 

purificação dessas moléculas. 

A expressão heteróloga do rBaltMIP possibilitará a obtenção desse inibidor 

em grande escala, e consequentemente, a realização de trabalhos mais 

aprofundados no que diz respeito à possível elucidação do mecanismo de inibição 

das PLA2s de serpentes, o qual ainda não foi totalmente esclarecido. Além disso, 

novas informações em relação ao mecanismo de ação desses inibidores poderão 

ser conhecidas, na tentativa de melhor entender a aplicação destes, como novo 

modelo terapêutico com ação antiofídica na neutralização de diferentes tipos de 

Fosfolipases A2, na suplementação da soroterapia convencional e também na 

interação molecular com Fosfolipases A2. 

A caracterização bioquímica parcial e a caracterização funcional do inibidor 

expresso mostrou que o rBaltMIP foi purificado em  alto grau de pureza, 

apresentando 100% de identidade sequencial (N-terminal) com o inibidor nativo. 

Além disso, o  rBaltMIP foi capaz de diminuir parcialmente a atividade fosfolipásica 

de diferentes proteínas (PLA2s e PLA2s homólogas), o que mostra o grande sucesso 

da expressão heteróloga dessa proteína, pois foi purificada uma proteína com alto 

grau de pureza e na forma ativa. Por outro lado, quando utilizada proporções 

molares de 3:1 (inibidor:PLA2) o rBaltMIP demonstrou maior rendimento de inibição; 

resultado que corrobora com dados da literatura, que supõem que esses inibidores 
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tem uma taxa de complexação inibidor:PLA2  na proporção 3:1. Mostrou ainda, que o 

rBaltMIP inibiu as atividades miotóxica e citotóxica, de diferentes miotoxinas PLA2s 

tanto Lys49 quanto Asp49.  

Sabe-se, a mionecrose é uma importante complicação dos envenenamentos, 

principalmente os do gênero Bothrops e, em casos graves, essa mionecrose pode 

levar a seqüelas como a perda de tecido permanente, incapacidade ou amputação 

do membro, o que acarreta grande problema tanto para o indivíduo afetado, quanto 

para a saúde publica, pois pode incapacitar o individuo de trabalhar e diminui a 

qualidade de vida deste, além disso onera os cofres públicos, pois complica o 

atendimento de saúde, aumenta o tempo de internação e cirurgias, além do que, em 

alguns casos, pode levar a uma aposentadoria precoce. Com isso, a busca por 

proteínas que neutralizem miotoxinas em envenenamentos se torna de grande valia. 

Como se sabe que o soro antiofídico tradicional não é capaz de inibir os 

efeitos locais do envenenamento, causado principalmente pelas miotoxinas, uma 

complementação da soroterapia tradicional é proposta neste estudo, o que mais 

uma vez demonstra que o presente estudo identificou uma molécula de grande 

potencial terapêutico contra o envenenamento, com a inibição da atividade miotóxica 

das miotoxinas presentes nas peçonhas de serpentes do gênero Bothrops. 
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