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R e s u m o i

RESUMO

ANJOLETTE, F.A.P. Análise proteômica comparativa das secreções das glândulas
parotoides e mucosas do sapo Rhinella schneideri e avaliação, in vitro, da atividade
antimicrobiana. 2015. 140 f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de
Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2015.

Nas secreções glandulares de anfíbios, muitos dos compostos isolados apresentam ação antifúngica
e/ou antibacteriana, cuja função é protegê-los contra infecções, uma vez que estes animais habitam
ambientes inóspitos. Os peptídeos têm-se destacado dentre os compostos com atividade
antimicrobiana isolados de venenos de diversos animais. Além disso, compostos de natureza não
proteica presentes nestas secreções têm demonstrado ação antimicrobiana. O objetivo deste estudo foi,
primeiramente, isolar e caracterizar, estruturalmente, compostos com atividade antifúngica relevante.
Em um segundo momento, foi realizar um estudo comparativo, através de técnicas ômicas, dos
compostos presentes nas secreções das glândulas mucosas e parotoides. Os ensaios antimicrobianos, in
vitro,  foram  realizados  com  fungos,  leveduras  e  bactérias.  O  material  de  baixa  massa  molecular  da
água de diálise das secreções das glândulas parotoides apresentou atividade antimicrobiana sobre,
principalmente, os fungos filamentosos. Este mesmo material foi submetido a uma filtração em gel,
resultando em 11 frações as quais foram testadas contra Microsporum canis no ensaio de diluição
seriada. A fração 9 mostrou atividade antifúngica e foi submetida a uma cromatografia de fase reversa,
resultando em 9 frações, as quais foram  testados contra M. canis.  Destas  frações,  as  frações  1  e  9
demonstraram, respectivamente, atividade fungicida e fungistática contra M. canis. No segundo
momento, as secreções de ambas as glândulas foram analisadas por nanocromatografia líquida de ultra
eficiência acoplada a um espectrômetro de massas de alta resolução. Desta análise, foram obtidos
11.034 compostos, distribuídos entre as secreções de ambas as glândulas. Todos os íons obtidos foram
fragmentados (MS/MS) e submetidos à análise no programa PEAKS 6. Foram obtidas 511 sequências
de peptídeos e/ou sequências parciais de proteínas das secreções das glândulas mucosas, enquanto que
para as secreções das glândulas parotoides foram obtidas 110 sequências. Nas secreções das glândulas
mucosas, a maior parte das sequências de aminoácidos são de compostos com massas moleculares
entre 1 e 3 kDa, o que corresponde a 82% das sequências obtidas. Já para as secreções das glândulas
parotoides, a maioria das sequências de aminoácidos são correspondentes aos peptídeos/proteínas com
massas moleculares entre 1 e 2 kDa, o que representa 55% do total de sequências obtidas para esta
secreção. As sequências foram analisadas pelo BLAST e revelou que um peptídeo presente nas
secreções das glândulas parotoides apresenta 66,7% de identidade com o peptídeo antimicrobiano
conhecido como ponericin-G2. Entre as sequências encontradas para as secreções das glândulas
mucosas, o destaque foi para o precursor do peptídeo brevinin-1, com identidade de 31,2%. Todas as
frações obtidas da filtração em gel das secreções das glândulas mucosas e parotoides foram
direcionadas à análise por espectrometria de massas MALDI-TOF, o que resultou em maiores
informações  sobre  a  natureza  dos  compostos  presentes  nestas  frações.  A  fração  8  das  secreções  das
glândulas mucosas foi fracionada por cromatografia de fase reversa, resultando em 7 frações
denominadas Pep1-Pep7. O composto denominado Pep7 teve sua massa molecular (6,012 kDa)
determinada através da espectrometria de ressonância ciclotrônica de íons por transformada de Fourier
com ionização por electrospray. Os peptídeos Pep4, Pep6 e Pep7 foram sequenciados pelo método de
degradação de Edman. Estes peptídeos mostraram identidades com peptídeos antimicrobianos das
famílias das tigerinin, shepherin e microcin e brevinins, respectivamente. Este estudo demonstrou que
há compostos com atividade antimicrobiana significativa nestas secreções, principalmente para fungos
filamentosos. Além disso, foi o primeiro a fazer uma análise comparativa dos compostos presentes nas
secreções das glândulas mucosas e parotoides de R. schneideri, destacando a presença de peptídeos
antimicrobianos.

Palavras-chave: antimicrobianos, espectrometria de massas, proteoma, R. schneideri, secreções das
glândulas mucosas e parotoides.



CAPÍTULO I

Avaliação, in vitro, da atividade antimicrobiana das secreções das
glândulas mucosas e parotoides do sapo Rhinella schneideri
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1. INTRODUÇÃO

1.1. Anfíbios

Atualmente, são conhecidas 7.131 espécies de anfíbios, das quais 6.478 espécies

(88%) pertencem à ordem Anura (sapos, rãs e pererecas), 648 (9%) são Caudata e 192 (3%)

são Gymnophiona (AMPHIBIAWEB SPECIES NUMBERS, 2014; POUG; JANIS; HEISER,

2008).

Os anuros datam do período Jurássico (150 milhões de anos) e estão amplamente

distribuídos entre os mais diversos habitats, apesar do modo de reprodução aquático e da pele

permeável à água (HICKMAN; ROBERTS; LARSON, 2002). A ordem Anura é composta

por 55 famílias, distribuídas em 430 gêneros. As maiores famílias são Hylidae (948 espécies),

Strabomantidae (613 espécies) e Bufonidae (590 espécies) (AMPHIBIAWEB SPECIES

NUMBERS, 2014).

A família Bufonidae está distribuída em todos os continentes, exceto na Antártica.

Espécies dessa família foram introduzidas no Caribe, Oceania (Austrália e países vizinhos) e

Filipinas  (VITT;  CALDWELL,  2014)  como  alternativa  para  o  combate  de  pragas  (controle

biológico).

O gênero Rhinella, pertencente à família Bufonidae, é composto por 88 espécies com

ampla distribuição nas regiões neotropicais. No Brasil, são descritas, aproximadamente, 40

espécies e, entre elas, a espécie Rhinella schneideri, presente em todas as regiões brasileiras

(Fig. 1) (MACIEL et al., 2010). Por ser uma espécie abundante e pouco explorada quanto às

toxinas presentes em suas secreções glandulares, essas secreções tornaram-se objeto deste

estudo.

Figura 1. Distribuição geográfica da espécie
Rhinella schneideri na América do Sul.  A
região em verde destaca a vasta distribuição
deste anuro pelo Brasil e por alguns países da
América do Sul, como Argentina, Bolívia e
Paraguai. Imagem adaptada de Maciel et al.
(2010).
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Ainda que não seja totalmente eficiente para prevenir a morte, os anfíbios

apresentam  a  forma  de  defesa  passiva  (JARED;  ANTONIAZZI  et  a.,  2009).  A  pele  dos

anfíbios é importante para a maior parte das funções vitais (respiração, contra dessecação,

contra diversos microrganismos, etc). As inúmeras glândulas distribuídas por toda a superfície

corpórea do animal produzem e secretam quantidades pequenas e constantes de veneno

(JARED;  ANTONIAZZI  et  al.,  2009).  Atualmente,  as  secreções  desses  animais  têm  sido  o

foco de inúmeras pesquisas, resultando em importantes contribuições relacionadas,

principalmente, à identificação de toxinas com significativas ações farmacológicas. Técnicas

sofisticadas para o isolamento de compostos presentes nos venenos de anfíbios têm permitido

a obtenção de várias toxinas inéditas (DORNELLES; MARQUES; RENNER, 2010).

Dois tipos de glândulas são encontrados na pele dos anfíbios: as glândulas

granulares, também denominadas serosas ou venenosas (responsáveis pela defesa passiva do

animal), que produzem secreções tóxicas a um grande número de vertebrados, e as glândulas

mucosas que são menores que as glândulas granulares e produzem secreções de natureza

química diferenciada. As glândulas granulares são divididas em parotoides (agregado de

glândulas formando duas protuberâncias nas porções pós-orbitais) e lombares (DORNELLES;

MARQUES; RENNER, 2010). Já as glândulas mucosas situam-se dorsalmente e são mais

numerosas do que as glândulas parotoides (Fig. 2) (VITT; CALDWELL, 2014). Alguns

estudos revelam que, além da defesa contra predadores, a secreção das glândulas dos anfíbios

exerce outra função importantíssima: proteção contra microrganismos do ambiente (MONTI;

CARDELLO, 1994). Se porventura a pele do animal ficasse livre das secreções dessas

glândulas, o animal poderia ser acometido por infecções e este quadro certamente acabaria

evoluindo para o óbito (MONTI; CARDELLO, 1994).

De acordo com Almeida e colaboradores (2007), as glândulas mucosas secretam

substâncias claras, aquosas e/ou viscosas, que auxiliam na lubrificação da pele do animal,

além de exercerem efeito bacteriostático. Já as glândulas granulares produzem uma secreção

esbranquiçada, que é mais tóxica do que a produzida nas glândulas mucosas e é responsável

pela proteção contra infecções bacterianas e fúngicas, além de auxiliar na defesa contra

predadores.
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Figura 2. Rhinella schneideri (Rs). Destaque para as glândulas mucosas e glândula serosa/granular
ou venenosa (parotoide). Acervo de fotos do Laboratório de Toxinas Animais (LTA) – Faculdade de
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – FCFRP-USP.

1.2. Toxinas de anfíbios

Os compostos presentes nas secreções glandulares de anfíbios (Tab. 1) são objetos de

inúmeros estudos que vêm crescendo desde o final da década de 80 (HABERMEHL, 1981).

Na secreção bruta das glândulas dos anfíbios, há uma variedade de substâncias como, por

exemplo, aminas biogênicas (adrenalina, noradrenalina e dopamina), peptídeos, esteroides e

alcaloides (DALY et al., 1987; ERSPAMER, 1971; HABERMEHL, 1981; JARED;

ANTONIAZZI et al., 2009; LAI et al., 2003; MONTI; CARDELLO, 1994).

Farmacologicamente, esses compostos podem ser miotóxicos, neurotóxicos, cardiotóxicos,

hemotóxicos, colinomiméticos ou simpatomiméticos, vasoconstritores, entre outros

(HABERMEHL, 1981; JARED; ANTONIAZZI et al., 2009). Substâncias derivadas das

secreções da pele de sapos podem ser usadas como analgésicos, como medicamentos em

problemas cardíacos, na terapêutica contra neoplasias e contra bactérias resistentes à diversos

antimicrobianos (GARG; HIPPARGI; GANDHARE, 2008).

De acordo com Sakate e Lucas de Oliveira (2000), sinais clínicos de envenenamento

são observados principalmente em animais de pequeno porte, como por exemplo, cães e

gatos. Irritação da mucosa oral e salivação são considerados sinais clínicos de envenenamento

Glândula Serosa ou Granular ou Venenosa
(Exemplo: Glândula Parotoide)

Glândulas Mucosas
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leve. O quadro de envenenamento moderado é caracterizado por depressão, fraqueza, ataxia e

movimentos  em  círculos,  anormalidades  no  ritmo  cardíaco,  defecação  e  uremia,  além  da

irritação da mucosa oral e salivação. No envenenamento grave, adicionalmente a estes

sintomas, observam-se dor abdominal, depressão respiratória, pupilas não responsivas à luz,

convulsões, sinais de edema pulmonar e cianose, culminando, muitas vezes, com a morte.

Tabela 1: Toxicidade e efeitos dos componentes presentes nas secreções de anfíbios.

COMPOSTOS CLASSE ESPÉCIE EFEITOS DL50
( g/kg)*

Batracotoxina Alcaloide esteroidal Phyllobates aurotaenia Cardio e neurotóxico 2

Zetekitoxina AB Alcaloide Atelopus spp. Convulsivante e cardiotóxico 11

Serotonina Amina biogênica Hyla spp. Vasoconstritor 300

Bufotoxina Esteroide Rhinella spp. Cardiotóxico 400

Pumiliotoxina C Alcaloide Dendrobates spp. Miotóxico 1200

Pumiliotoxina B Alcaloide Dendrobates spp. Miotóxico 1500

Samandarina Alcaloide esteroidal Salamandra spp. Convulsivante 1500

Pumiliotoxina A Alcaloide Dendrobates spp. Miotóxico 2500

Norepinefrina Amina biogênica Bufo spp. Hipertensivo 5000

Dehidrobufotenina Alcaloide Leptodactylus spp. Convulsivante 6000

O-metil-bufotenina Alcaloide Bufo spp. Alucinógeno 75000

   * DL50: dose letal 50, dose capaz de levar a óbito 50% da população de camundongos à qual a dose foi
administrada (HABERMEHL, 1981).

Na maioria dos venenos e/ou peçonhas, há uma complexa mistura de peptídeos,

geralmente com as mais diversas e seletivas aplicações farmacológicas (LEWIS; GARCIA,

2003). Peptídeos bioativos têm sido utilizados em muitos ensaios como, por exemplo,

contração uterina, alteração da pressão sanguínea, contração da vesícula biliar e muitas outras

(BEVINS; ZASLOFF, 1990). Vários peptídeos bioativos da pele de anfíbios, entre eles os

peptídeos antibacterianos, foram isolados e bem caracterizados (PRATES; BLOCH JR, 2000;

WEI et al., 2015). Os peptídeos antimicrobianos são amplamente encontrados na natureza em

inúmeras bactérias, protozoários, plantas e animais (CARRANZA et al., 2015;

ZELEZETSKY et al., 2004). Muitos destes peptídeos antimicrobianos têm sido isolados da
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peçonha de aranhas, marimbondos, abelhas e serpentes (DE OLIVEIRA JUNIOR et al., 2013;

KRISHNAKUMARI et al., 1997; YAN; ADAMS, 1998).

Diversos estudos mostram que já foram isolados inúmeros peptídeos (Tab. 2),

caracterizados principalmente por sua natureza catiônica e capacidade de lisar membranas de

microrganismos. Os diversos peptídeos isolados são provenientes de indivíduos de diferentes

gêneros, pertencentes ou não à mesma subfamília. Como exemplo, a bombinina, presente nas

secreções glandulares de Bombina variegata, foi descrita em 1970 como peptídeo

antibacteriano e hemolítico (PRATES; BLOCH JR., 2000; SIMMACO et al., 2009).

Os peptídeos antimicrobianos presentes nas secreções de pele de sapos são capazes

de lisar muitas bactérias patogênicas, vírus, protozoários, leveduras e fungos (PAPO; SHAI,

2003; SIMMACO et al., 2009). Estes peptídeos possuem propriedades químicas

características como, por exemplo, tamanho relativamente pequeno (20 a 46 resíduos de

aminoácidos), natureza básica (ricos em lisina ou arginina) e propriedades anfipáticas

(NICOLAS; MOR, 1995; VRIES et al., 2015).

Com o aumento da resistência de fungos e bactérias aos antimicrobianos disponíveis

no mercado, a descoberta de novos medicamentos torna-se importante. A adaptação e rápida

multiplicação dos microrganismos acabam tornando mais fácil o processo de disseminação de

doenças (DORNELLES; MARQUES; RENNER, 2010). Diversas áreas da medicina têm

pesquisado a utilização de peptídeos antibióticos, porém apenas um pequeno número destes

peptídeos encontra-se em fase pré-clínica, dada a complexidade de pesquisas nesta área. A

principal forma de utilização desses peptídeos é no tratamento contra infecções locais

(DORNELLES; MARQUES; RENNER, 2010).

A maioria dos estudos descritos até hoje abordam ensaios referentes à atividade

antibacteriana (ZASLOFF, 2002). Poucos peptídeos foram estudados frente à atividade

antifúngica. Como exemplo, tem-se a drosomicina, o primeiro peptídeo com propriedades

antifúngicas, isolado de inseto (MICHAUT et al., 1996).
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Tabela 2. Principais peptídeos com atividade antimicrobiana encontrados nas secreções da
pele ou em outros órgãos de anfíbios.

PEPTÍDEOS ANUROS PEPTÍDEOS ANUROS

Bombininas Bombina sp. Levitídeo (fragmento precursor) Xenopus laevis

Brevininas Rana brevipoda Maculatinas Litoria genimaculata

Buforina Bufo bufo Magaininas Xenopus sp.

Caerinas Litoria sp. PGLa Xenopus laevis

Ceruleína Litoria cerulea Pipininas Rana pipiens

Ceruleína (fragmento precursor) Xenopus laevis Ranalexinas Rana catesbeiana

Dermaseptinas Phyllomedusa sp. Rugosinas Rana rugosa

Esculentinas Rana esculenta Temporinas Rana temporaria

Frenatina Litoria infrafrenata Xenoxinas Xenopus sp.

Gaegurinas Rana rugosa Xenopsina (fragmento precursor) Xenopus laevis

Adaptado de Prates e Bloch Jr (2000).

Além dos peptídeos antimicrobianos presentes nas secreções de anfíbios, outros

compostos com atividade antimicrobiana também foram identificados. Os Bufodienolídeos

(compostos esteroidais), marinobufaginas e telocinobufaginas, encontrados na secreção de

pele do sapo Bufo rubescens (atualmente Rhinella rubescens), apresentam atividade

antimicrobiana contra Staphylococcus aureus e Escherichia coli (CUNHA-FILHO,  et  al.,

2005). Em outro estudo, os alcaloides cis-2-metil-6-trans-n-undecacilpiperidina e

pumiliotoxina, isolados de anfíbios, mostraram atividade bactericida e antifúngica (DALY;

SPANDE; GARRAFFO, 2005).

Estes estudos reforçam que as atividades antimicrobianas, observadas em secreções

de anfíbios, não são únicas e exclusivas dos peptídeos. Há uma gama de compostos que ainda

necessitam de melhores estudos quanto às suas propriedades antimicrobianas. Na figura 3

estão apresentados alguns destes compostos não proteicos encontrados, principalmente, em

gêneros do sapo Rhinella.

Adicionalmente, moléculas bioativas das secreções das peles de anfíbios apresentam

grande potencial terapêutico para o desenvolvimento de novos fármacos, considerando que os

mesmos apresentam atividade cardiotônica, antiarrítmica, antidiabética, imunomodulatória,
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antimicrobiana, antiparasitária, antiviral, antineoplásica, analgésica, contraceptiva, endócrina,

entre outras (GOMES et al., 2007, 2011; TEMPONE et al., 2008).

Figura 3. Bufodienolídeos. Esteroides cardioativos (Bufodienolídeos) presentes nas secreções
glandulares de anfíbios, principalmente no gênero Rhinella (CHEMSPIDER SYNTHETIC PAGES,
2015).



C a p í t u l o  I :  I n t r o d u ç ã o 8

1.3. Peptídeos antimicrobianos

Peptídeos antimicrobianos (PAMs) ou Antimicrobial peptides (AMPs) são peptídeos

produzidos por uma grande variedade de organismos, quer como parte da sua linha de defesa

primária (eucariotos), quer como estratégia de competição por nutrientes e por espaço

(procariotos). Estes peptídeos são, geralmente, pequenos (10 a 100 resíduos de aminoácidos) e

com carga positiva (+2 a +9), apesar de existirem alguns peptídeos com cargas negativas

(aniônicos). São peptídeos anfipáticos e já foram isolados de diversas bactérias, plantas e

animais, incluindo o homem (ANDREU; RIVAS, 1998; BAHAR; REN, 2013; JENSSEN et

al., 2006; LEE et al., 2015; NGUYEN et al., 2011).

Conhecer a estrutura dos peptídeos antimicrobianos é importante para o design de

novos medicamentos. Estruturalmente, os PAMs são caracterizados de acordo com a sua

estrutura secundária, sendo classificados em quatro tipos de estruturas secundárias: alfa hélice

-hélice), folha/fita beta (folha/fita ), estendidos e com loops. Entre estas estruturas, as -

hélice e folha/fita  são as mais comuns, encontradas na grande maioria dos PAMs

caracterizados (BAHAR; REN, 2013; HEGEDÜS; MARX, 2013; JENSSEN et al., 2006;

LEE et al., 2015; NGUYEN et al., 2011; POWERS; HANCOCK, 2003; VAARA, 2009).

Geralmente, na atividade antimicrobiana dos PAMs não estão envolvidos

mecanismos enzimáticos. Os mecanismos de ação podem variar de acordo com o tipo do

PAM, sua concentração e o organismo com o qual ele interage. O mecanismo pelo qual os

PAMs causam danos à membrana plasmática baseia-se nas interações eletrostáticas. Os

modelos de mecanismos de ação propostos para os PAMs que interagem com a membrana

plasmática são: modelo “tábua de barril” (Barrel-stave); modelo “tapete” (Carpet); modelo

“poro toroidal” (Toroidal pore); modelo “eletroporação molecular” (Molecular

electroporation) e o modelo de perfuração “jangada lipídica” (Lipid raft). Além destes

modelos, outros modelos estão associados com a inibição da síntese de ácidos nucleicos,

proteínas e parede celular, assim como inibição da atividade de algumas enzimas (ANDREU;

RIVAS, 1998; BAHAR; REN, 2013; BRADSHAW, 2003; DAWSON; LIU, 2008; JENSSEN

et al., 2006; NGUYEN et al., 2011; POWERS; HANCOCK, 2003).

No modelo “tábua de barril”, os PAMs catiônicos interagem uns com os outros sobre

a  superfície  da  membrana,  formando  um  complexo.  Os  PAMs  deste  complexo  se  orientam

perpendicularmente ao plano da membrana, permitindo que a região hidrofóbica do peptídeo

interaja com a região hidrofóbica da membrana, deixando a região hidrofílica do peptídeo
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orientada para dentro, formando um canal (canal hidrofílico) que se expande ao longo da

membrana. Assim, o canal (poro) formado provoca a saída de solutos que, eventualmente,

resulta na lise celular (BAHAR; REN, 2013; ZHAO et al., 2005).

O modelo do “tapete” propõe que os PAMs catiônicos se ligam aos fosfolipídios na

camada externa da membrana, concentrando-se como um “tapete” na superfície, sem qualquer

inserção na membrana. No início, os peptídeos estão paralelos à superfície da membrana.

Após atingir uma concentração crítica dos PAMs na superfície, estes rodam e reorientam-se

para o núcleo hidrofóbico da membrana, resultando na formação de micelas que,

consequentemente, levam ao colapso da membrana. Neste modelo, o estágio inicial é baseado

nas interações eletrostáticas entre as cargas positivas dos PAMs com as cargas negativas das

cabeças dos fosfolipídios, enquanto que, no segundo estágio, a formação dos poros é resultado

da interação entre as regiões hidrofóbicas dos PAMs com o centro hidrofóbico da membrana.

Este modelo explica o mecanismo de ação da maioria dos PAMs menores que 23 ou 24

resíduos de aminoácido que não atravessam a membrana plasmática (BAHAR; REN, 2013;

SHAI, 1995; ZHAO et al., 2005).

No modelo “poro toroidal”, inicialmente os PAMs catiônicos se orientam

paralelamente  à  superfície  da  membrana  e  se  ligam  às  regiões  das  cabeças  polares  dos

fosfolipídios. Quando a concentração crítica destes PAMs sobre a superfície é ultrapassada, os

peptídeos são reorientados perpendicularmente ao plano da superfície da membrana e, em

conjunto com vários lipídios que o cercam, eles se invertem em direção ao interior da região

hidrofóbica da membrana. Como resultado, há a formação de um complexo chamado

“complexo dinâmico peptídeo-lipídio supramolecular” que causa a ruptura irreversível da

membrana (BAHAR; REN, 2013; HUANG et al., 2000; SHAI, 1995; ZHAO et al., 2005).

No modelo da “eletroporação molecular”, os PAMs catiônicos associados à

membrana do microrganismo geram uma diferença de potencial elétrico através dela, levando

à formação de um poro. Este poro é formado quando a diferença de potencial atinge 0,2 V

(BAHAR; REN, 2013; DAWSON; LIU, 2008; ZHAO et al., 2005).

O modelo “jangada lipídica” propõe que a ligação dos PAMs causaria um

desequilíbrio de massas (peso) e, consequentemente, um aumento da curvatura da membrana,

o que proporcionaria uma força suficiente para eles se translocarem através da membrana.

Assim, as associações entre os PAMs levariam a um afundamento da membrana, gerando um

poro transitório (BAHAR; REN, 2013; ZHAO et al., 2005).
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Na figura a seguir (Fig. 4) estão apresentados os principais modelos de mecanismo

de ação dos PAMs que interagem com a membrana plasmática (modelo “tábua de barril”;

modelo “tapete” e modelo “poro toroidal”).

Figura 4. Principais modelos de mecanismos de ação dos peptídeos antimicrobianos (PAMs). (A)
Modelo “tábua de barril”. (B) Modelo “tapete”. (C) Modelo “poro toroidal”.

A descoberta de novos peptídeos antimicrobianos em diversos organismos

transformou estas moléculas naturais nos compostos básicos para o design de novas e

potentes gerações de medicamentos contra inúmeras doenças. Atualmente, alguns PAMs

sintéticos foram introduzidos em ensaios de fase clínica e pelo menos 15 peptídeos ou

compostos miméticos estão em ensaios clínicos como agentes antimicrobianos ou

imunomoduladores (FJELL et al., 2012; LEE et al., 2015).

1.4. Resistência aos antimicrobianos

A resistência aos antimicrobianos é um problema mundial e vem aumentando nas

últimas décadas. Diversos estudos apontam para o crescimento da resistência antimicrobiana

aos atuais medicamentos disponíveis na clínica médica (CENTERS FOR DISEASE
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CONTROL AND PREVENTION, 2014; MOELLERING-JR, 2011; VANDEPUTTE;

FERRARI; COSTE, 2012).

 Muitos microrganismos resistentes são capazes de cruzar países e se espalhar entre

os continentes com enorme facilidade. A velocidade com que estes microrganismos se

espalham tem despertado preocupações em inúmeros líderes mundiais, os quais têm

considerado esta resistência como “uma ameaça catastrófica” às pessoas de todos os países.

Diversos  estudos  do  CDC  (Centers for Diseases Control and Prevention) estimam 23.000

mortes causadas por doenças relacionadas à resistência antimicrobiana para,

aproximadamente, 2.000.000 de pessoas com doenças que apresentam microrganismos

resistentes (Centers for Diseases Control and Prevention) (CENTERS FOR DISEASE

CONTROL AND PREVENTION, 2014).

O desenvolvimento da resistência antimicrobiana entre os anos de 1940 e 2011 é

apresentado na figura 5, passando pela introdução da penicilina em 1943 e da ceftarolina em

2010.

No Brasil, a introdução da ceftarolina (ceftarolina fosamila) no combate a infecções

complexas da pele, foi aprovada pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)

somente em janeiro de 2014, após 4 anos de sua aprovação pelo FDA (Food and Drug

Administration) (BRASIL, 2014).



                                                          C a p í t u l o  I :  I n t r o d u ç ã o  12

Figura 5. Desenvolvimento da resistência microbiana. Linha do tempo dos principais eventos-chave do desenvolvimento da resistência microbiana entre os anos de 1940 e
2011. XD: extensivelly drug; PD: pan drug. Imagem adaptada do CDC (CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2014).
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De  acordo  com  a  Organização  Mundial  da  Saúde  (OMS),  um  em  cada  três

tratamentos de saúde têm apresentado resistência à antimicrobianos (BOUCHER et al., 2009).

Esta resistência observada é devida, principalmente, ao uso indiscriminado de

antimicrobianos (prescrição inadequada e automedicação), o que promove a seleção de cepas

resistentes (BOUCHER et al., 2009).

Os principais mecanismos da resistênciai microbiana incluem modificação molecular

do alvo (transformação enzimática), ativação da bomba de efluxo, expressão de genes de

resistência, além da alteração na permeabilidade da membrana (Fig. 6). A resistência surge de

forma passiva (resultado de mecanismos inatos pré-existentes) ou de forma ativa através da

aquisição de novo material genético por meio de elementos genéticos móveis (plasmídeos ou

transposões) (LEVY; MARSHALL, 2004; ODDS; BROWN; GOW, 2003; WRIGHT;

SUTHERLAND, 2007). Esse fato tem despertado uma grande preocupação que cresce a cada

dia frente à escassez de novos medicamentos disponíveis à terapêutica (INFECTIOUS

DISEASES  SOCIETY  OF  AMERICA,  2010;  MOELLERING-JR;  2011).  O  aumento  do

número de casos de pacientes imunocomprometidos, pacientes em tratamento quimioterápico

e/ou pacientes em terapia com imunossupressores tem contribuído para um quadro geral de

resistência  aos  antimicrobianos,  assim  como  o  uso  indiscriminado  de  antibióticos  de  amplo

espectro (PEREA; PATTERSON, 2002; VANDEPUTTE; FERRARI; COSTE, 2012).

Figura 6. Principais mecanismos biológicos de resistência microbiana.  Na  imagem  é  possível
observar os principais mecanismos biológicos de resistência para bactérias (transformação enzimática,
ativação da bomba de efluxo, presença de genes que conferem resistência e produção de enzimas
capazes de degradar antimicrobianos). Imagem adaptada de Levy e Marshall (2004).
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Além da preocupação com os microrganismos resistentes, há uma emergente difusão

de bactérias altamente resistentes, chamadas de “superbactérias” ou, em inglês, “superbugs”

(LOWY, 2007; MORRIS, KELLNER; LOW, 1998; QUEIROZ, 2011; WRIGHT, 2000).

Entre as superbactérias mais conhecidas estão: MRSA (Methicilin Resistante Staphylococcus

aureus),  KPC  (Klebsiella penumoniae carbapenemase, produção da enzima carbapenemase

que confere resistência), NDM-1 – (New Delhi Metallobetalactamase-1, produção da enzima

metalobetalactamase que confere resistência à Escherichia coli), MDR-TB (Multidrug-

resistant tuberculosis). No Brasil, todas as superbactérias citadas foram isoladas e

identificadas (MONTEIRO et al., 2009; OLIVEIRA; FARIA; LEVY, 2001; PEIRANO et al.,

2009; ROZENBAUM et al., 2009; SUTHAR et al., 2012; TEIXEIRA et al., 2001; VALIM et

al., 2000).

Com os avanços na identificação de novas fontes de compostos antimicrobianos,

novos medicamentos serão desenvolvidos, resultando em uma ampliação das estratégicas

terapêuticas atualmente empregadas (WRIGHT; SUTHERLAND, 2007). O número de

agentes antimicrobianos aprovado pelo FDA (Food and Drug Administration) tem diminuído

nos últimos 30 anos. Em 2012, menos de 4 agentes antimicrobianos foram aprovados pelo

FDA (Fig. 7), o que demonstra a necessidade do desenvolvimento de novas classes de

antimicrobianos e de destinar maiores investimentos para estudos das atuais classes, já que as

mesmas apresentam um perfil de segurança conhecido (SHLAES et al., 2013; SPELLBERG

et al., 2004).

Figura 7. Agentes antimicrobianos aprovados pelo FDA. O número de novos agentes
antimicrobianos é mostrado a partir de 1983 até 2012. Imagem adaptada de Shlaes et al. (2013).
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Dada a importância do estudo de venenos e peçonhas animais para o

desenvolvimento de novos agentes terapêuticos e, considerando-se a necessidade de novas

alternativas  aos  antibióticos  e  antimicóticos  atualmente  em  uso,  este  projeto  visou,  em  um

primeiro momento, o isolamento e caracterização de novos compostos com ação

antimicrobiana, presentes nas secreções das glândulas do sapo Rhinella schneideri.



CAPÍTULO II

Análise comparativa das secreções das glândulas mucosas e
parotoides do sapo Rhinella schneideri por espectrometria de
massas
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5. INTRODUÇÃO

5.1.  Proteômica

A nomenclatura para as ciências ômicas incluem a genômica para variações de DNA,

transcriptômica para RNA mensageiros (RNAm) e proteômica para peptídeos e proteínas (Fig.

15) (BLANKENBURGO et al., 2009; ELLIS et al., 2007). O termo “proteoma” originou a

partir da fusão das palavras “proteína” e “genoma”. Este termo foi usado, pela primeira vez,

por Marc Wilkins em 1994 e representa o conjunto de proteínas codificadas pelo genoma de

um sistema biológico (célula, tecido, órgão, fluido biológico ou organismo) em um momento

específico sob determinadas condições (MISHRA, 2010; PHIZICKY et al., 2003).

Figura 15. Tecnologias ômicas. Visão geral dos campos das análises “ômicas”. A genômica fornece
informações do conjunto completo de genes de um sistema biológico complexo enquanto que a
transcriptômica fornece uma descrição completa dos RNAs mensageiros do genoma. A proteômica
oferece informações das proteínas expressas pelo genoma.

O proteoma varia com o estágio de desenvolvimento da célula, com estresse o qual o

organismo está sujeito, além de ser alterado devido à própria natureza do órgão ou tecido. A

análise proteômica permite o entendimento de toda função, estrutura e interação de todas as

proteínas contidas em um sistema biológico. Proteínas defeituosas são as principais causas de

doenças e, assim, podem servir como indicadores úteis no desenvolvimento de doenças
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específicas.  Como  as  proteínas  são  os  alvos  da  maioria  dos  medicamentos,  elas  tornam-se,

então, os principais alvos para o desenvolvimento de novos medicamentos (MISHRA, 2010;

PHIZICKY et al., 2003). Assim, as análises proteômicas têm um papel importante na

descoberta de novos fármacos e novos diagnósticos, além de fornecer diversas outras

ferramentas para a compreensão dos mecanismos envolvidos na conexão entre proteínas e

doenças (CUTLER et al., 1999; WASINGER; CORTHALS, 2002).

O transcriptoma e o proteoma são mais complexos do que o genoma, já que respostas

distintas podem ser atribuídas a partir do mesmo gene, além de diversas proteínas poderem ser

traduzidas a partir do mesmo RNAm (BERNOT, 2004; TWYMAN, 2004). O genoma é uma

fonte de informação estática, diferente do transcriptoma e do proteoma, os quais são fontes de

informações dinâmicas. Estes podem variar drasticamente sob diferentes condições devido ao

processamento de RNA, à regulação da transcrição, síntese proteica e a diversas modificações

na proteína (BERNOT, 2004). Diversos transcritos podem ser gerados por splicing

alternativo, promotor alternativo ou uso de sítios de poliadenilação. Modificações (como por

exemplo, glicosilação e fosforilação) podem ser realizadas de várias maneiras, durante ou

após a tradução, fazendo com que uma proteína possa ser modificada de muitas maneiras,

originando inúmeras variantes (TWYMAN, 2004).

A ampla diversidade de instrumentos comercialmente disponíveis para a análise

proteômica baseada na espectrometria de massas faz com que a escolha da instrumentação

seja complexa e difícil (THOMPSON; SCHAEFFER-REISS; UEFFING, 2008). A escolha

dos instrumentos para a análise depende principalmente do tipo do material a ser analisado

(peçonha, veneno, tecidos, células em cultura, organelas, fluidos) e da estratégia escolhida

para  a  identificação  dos  compostos  de  interesse  (THOMPSON;  SCHAEFFER-REISS;

UEFFING, 2008). Atualmente, a espectrometria de massas tornou-se o pilar principal entre os

métodos analíticos empregados nos estudos proteômicos para a identificação e caracterização

dos compostos proteicos presentes nos mais variados sistemas biológicos (THOMPSON;

SCHAEFFER-REISS; UEFFING, 2008).

Na análise proteômica, uma das principais vantagens está no estudo, em larga escala,

da expressão de proteínas em diversos sistemas biológicos complexos, em momentos e em

condições peculiares (BARBOSA et al., 2012).  A abordagem proteômica é um processo

analítico dividido em quatro etapas: 1. Condicionamento das amostras (crescimento de

células, coleta e armazenamento); 2. Preparação das amostras (extração, concentração e

purificação); 3. Separação (métodos cromatográficos e/ou eletroforese); 4. Quantificação e
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identificação de peptídeos/proteínas (espectrometria de massas, cromatografia líquida de alta

eficiência, focalização isoelétrica, eletroforese em gel de poliacrilamida, peptide mass

fingerprint e peptide fragmentation fingerprint) (DERACINOIS et al., 2013).  Geralmente, a

análise proteômica inicia-se de uma mistura heterogênea de proteínas. Desta mistura, as

proteínas são clivadas em peptídeos e estes são analisados em espectrômetros de massas a fim

de obter informações sobre a estrutura primária dos peptídeos (Fig. 16) (LIEBLER, 2002).

Figura 16. Fluxograma geral para análise proteômica. Abordagem proteômica realizada em 4
etapas. 1. Condicionamento da amostra (coleta do veneno/peçonha); 2. Preparação da amostra
(digestão); 3. Separação da amostra (extração, concentração e purificação). 4. Quantificação e
identificação de peptídeos/proteínas (análise por espectrometria de massas – MS).

Organismos com genomas não sequenciados, incluindo a maioria dos animais

peçonhentos e venenosos, representam a maioria das espécies na biosfera. Assim, algumas

abordagens metodológicas, nestes casos, são realizadas iniciando-se com o fracionamento do

veneno ou da peçonha bruta por cromatografia líquida de alta eficiência, seguida pela inicial

caracterização de cada fração proteica por combinação de técnicas de SDS-PAGE ou

eletroforese bidimensional, sequenciamento N-terminal e espectrometria de massas

(CALVETE et al., 2009).

O elevado interesse nas análises proteômicas tem levado ao desenvolvimento de

novas tecnologias analíticas e aperfeiçoamento de muitas outras como eletroforese capilar

AAnnáálliissee ppoorr MMSS
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para separação de peptídeos, cromatografia de exclusão molecular como etapa de

fracionamento inicial, desenvolvimento de novas placas para MALDI para transferência de

analitos  a  partir  de  um  gel  de  eletroforese  bidimensional  diretamente  para  a  placa  e  muitas

outras (ARAKI et al., 2011; HU et al., 2007, 2010; TANAKA et al., 2009).

O uso da proteômica para o estudo de sistemas biológicos (peçonhas e venenos

animais) tem se destacado nos últimos anos. Diversas análises proteômicas, assim como

transcriptômicas, têm revelado uma vasta quantidade de compostos proteicos com grande

potencial farmacológico e biotecnológico (ABDEL-RAHMAN; QUINTERO-HERNANDEZ;

POSSANI, 2013; dos SANTOS et al., 2009; FOX; SERRANO, 2008; VEJAYAN; KHOON;

IBRAHIM, 2014).

Entre estas análises, destacamos o estudo proteômico das peçonhas de serpentes

(GONÇALVES-MACHADO et al.; LUNA et al., 2013), de escorpiões (FUZITA et al., 2015;

XU et al., 2014), de aranhas (JIANG et al., 2010; RICHARDSON et al., 2006), formigas

(AILI et al., 2014; COLOGNA et al., 2013; WIESE et al., 2006) e de muitos outros animais

venenosos e peçonhentos.

5.2. Proteômica das secreções de anfíbios

O  emprego  de  técnicas  ômicas  no  estudo  da  secreção  da  pele  de  rãs  tem  revelado

inúmeras famílias de peptídeos e proteínas com diversos efeitos, entre os quais podemos

destacar os analgésicos, neurotoxinas, antimicrobianos e inibidor de proteases (WU et al.,

2011). Além disso, a determinação da estrutura primária dos peptídeos e proteínas auxilia na

complementação de análises morfológicas e moleculares, contribuindo para o melhor

entendimento da taxonomia e filogenética dos anuros (CONLON; BEVIER, et al., 2007;

KING et al., 2013; MECHKARSKA et al., 2014).

As secreções de anfíbios são complexos proteomas, contendo inúmeros componentes

proteicos de famílias “distintas” (WANG et al., 2012).   Podem apresentar compostos

análogos a peptídeos reguladores endógenos de vertebrados, assim como compostos de

estrutura única e função desconhecida (WANG et al., 2012). De acordo com Bernot (2004), a

análise proteômica pode identificar um enorme número de proteínas, mas suas funções são

frequentemente desconhecidas, como por exemplo, apenas 8.000 proteínas humanas entre as

20.000 conhecidas têm alguma função conhecida.
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A análise proteômica (peptidômica) das secreções de anfíbios destaca-se pela busca

por peptídeos antimicrobianos (Tab. 13). Estes peptídeos mostraram atividade contra bactérias

gram-negativas e positivas e contra leveduras. Poucos exibem atividade contra fungos,

principalmente fungos filamentosos (CONLON, et al., 2007a; CONLON, et al., 2007b;

CONLON et al., 2015; GENG et al., 2015; HU et al., 2014; KING et al., 2013; RATES et al.,

2011; THOMPSON et al., 2007; WU et al., 2011).

 Além da busca por peptídeos antimicrobianos nos proteomas das peles de anfíbios,

busca-se peptídeos como a habilidade de estimular a liberação de insulina os quais poderão

ser utilizados para o desenvolvimento de novos medicamentos. A análise peptidômica das

secreções da pele de rãs Lithobates catesbeianus (bullfrog) revelou que o peptídeo

denominado de ranatuerin-2CBd é um promissor candidato ao desenvolvimento de um

valioso agente terapêutico para o tratamento de pacientes com diabetes do tipo 2. Assim como

este peptídeo, outros como a brevinin-2 e brevinin-2GUb demonstraram efeito significativo

sobre a taxa de liberação de insulina (MECHKARSKA et al., 2011).

Na proteômica da pele da salamandra gigante chinesa (Andrias davidianus), muitas

das proteínas encontradas estão envolvidas em diversas atividades fisiológicas, sendo

observada uma abundante expressão de colagenases, proteínas relacionadas à resposta

inflamatória, proteínas de adesão celular, proteínas relacionadas com a organização

extracelular da pele e muco (GENG et al., 2015). Peptídeos/proteínas com atividades

antimicrobianas não foram encontrados neste estudo, embora a maioria das análises

proteômicas referentes a anfíbios, particularmente as rãs, revelam uma ampla diversidade de

compostos proteicos antimicrobianos.

A  maioria  dos  estudos  proteômicos  de  anfíbios  estão  baseados  nas  análises  das

secreções das glândulas de rãs, o que torna o banco de dados para sapos quase inexistente. Há

poucas informações sobre peptídeos e proteínas de sapos, especificamente o sapo Rhinella

schneideri. Neste sentido, o objetivo deste capítulo é a análise proteômica comparativa das

secreções das glândulas mucosas e parotoides deste sapo, já que não há um estudo desta

natureza para este animal.
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Tabela 13. Principais peptídeos antimicrobianos encontrados através da análise proteômica das secreções de anfíbios.

Peptídeo Sequência de aminoácidos MT1 (Da) ME2 (Da) Anfíbio NA3 Referência

Pha-T1 RPPSWIPK 979.56 979.60 P. hypochondrialis azurea P84945 THOMPSON et al., 2007

Pha-T2-1 FPPWF-NH2 691.34 691.28 P. hypochondrialis azurea P84952 THOMPSON et al., 2007

Pha-T2-2 FPPWE-NH2 673.32 673.38 P. hypochondrialis azurea P84943 THOMPSON et al., 2007

Pha-T2-3 FPPWL-NH2 657.36 657.39 P. hypochondrialis azurea P84942 THOMPSON et al., 2007

Pha-T2-4 FPPWM-NH2 675.32 675.31 P. hypochondrialis azurea P84948 THOMPSON et al., 2007

Pha-T2-5 LPPWIG-NH2 680.40 680.40 P. hypochondrialis azurea P84941 THOMPSON et al., 2007

Pha-T2-6 KP-Hyp-WRL-NH2 810.52 810.46 P. hypochondrialis azurea P84946 THOMPSON et al., 2007

Pha-T2-7 KPWERL-NH2 826.48 826.43 P. hypochondrialis azurea P84947 THOMPSON et al., 2007

Pha-T2-8 KPWERE-NH2 842.44 842.47 P. hypochondrialis azurea P84953 THOMPSON et al., 2007

Pha-T2-9 VPPIGWF 814.43 814.40 P. hypochondrialis azurea P84944 THOMPSON et al., 2007

Pha-T3-1 pEDKPFWPPPIYIM 1613.80 1613.91 P. hypochondrialis azurea P84949 THOMPSON et al., 2007

Hyposin-HA1 LRPAVIRPKGK-NH2 1232.82 1232.89 P. hypochondrialis azurea P84954 THOMPSON et al., 2007

Hyposin-HA2 LRPAFIRPKGK-NH2 1280.82 1280.87 P. hypochondrialis azurea P84955 THOMPSON et al., 2007

Hyposin-HA3 LRPAVIVRTKGK-NH2 1335.88 1335.87 P. hypochondrialis azurea P84956 THOMPSON et al., 2007

Hyposin-HA4 FRPALIVRTKGTRL-NH2 1626.02 1626.12 P. hypochondrialis azurea P84957 THOMPSON et al., 2007

[Hyp] 6 -Dermorphin YAFGYPS-NH2 818.39 818.38 P. hypochondrialis azurea _____ THOMPSON et al., 2007

1 Massa Molecular Teórica; 2 Massa Molecular Experimental; 3 Número de Acesso (UniProtKB)
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Tabela 13. Principais peptídeos antimicrobianos encontrados através da análise proteômica das secreções de anfíbios (Continuação).

Peptídeo Sequência de aminoácidos MT (Da)1 ME (Da)2 Anfíbio NA3 Referência

TRP-HA1 VMYYSLPRPV-NH2 1222.65 1222.72 P. hypochondrialis azurea P84951 THOMPSON et al., 2007

GRP-HA1 pEQGEGGPYGGLSPLRFS 1731.82 1731.86 P. hypochondrialis azurea P84959 THOMPSON et al., 2007

PRP-HA1 FLFFAFPHPL-NH2 1233.67 1233.77 P. hypochondrialis azurea P84960 THOMPSON et al., 2007

Ascaphin-1M GFRDVLKGAAKEFVKTVAGHIAN-NH2 2426.3 2426.4 A. montanus _____ CONLON, et al., 2007a

Ascaphin-3M GFREVLKGAAKAFVKTVAGHIANI 2496.5 2496.4 A. montanus _____ CONLON, et al., 2007a

Ascaphin-4M GFKDWIKGAAKKLIKTVASNIANQ 2600.5 2600.5 A. montanus _____ CONLON, et al., 2007a

Ascaphin-5Ma GIKDWIKGAAKKLIKTVASSHIANQ 2589.9 2589.5 A. montanus _____ CONLON, et al., 2007a

Ascaphin-5Mb GIKDWIKGAAKTLIKTVASSHIANQ 2562.5 2562.5 A. montanus _____ CONLON, et al., 2007a

Ascaphin-7M GFKDWIKSAAKKLIKTVASNIANQ 2630.4 2630.5 A. montanus _____ CONLON, et al., 2007a

Ranalexin-HKa FLGGLIKIIPAAFCAVTKKC 2090.2 2090.2 R. heckscheri _____ CONLON, et al., 2007b

Ranatuerin-2HKa GLFLDTLKGAAKDIAGIALEKLKCKITGCKP 3212.8 3212.8 R. heckscheri _____ CONLON, et al., 2007b

Temporin-1HKa SIFPAIVSFLSKFL 1566.9 1566.9 R. heckscheri _____ CONLON, et al., 2007b

Ranalexin-OLa FMGGIMKAIPAMICAMTKKC 2142.0 2142.1 R. okaloosae _____ CONLON, et al., 2007b

Ranatuerin-2OLa GLFVDTLKGLAGKMLESLKCKIAGCKP 2817.6 2817.5 R. okaloosae _____ CONLON, et al., 2007b

Temporin-10La FLPFLKSILGKIL 1487.1 1487.0 R. okaloosae _____ CONLON, et al., 2007b

Temporin-20La GFLDIIKDTGKDFAVKILNNLKCKLAGGCPR 3344.5 3344.8 R. okaloosae _____ CONLON, et al., 2007b

1 Massa Molecular Teórica; 2 Massa Molecular Experimental; 3 Número de Acesso (UniProtKB).
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9. CONCLUSÕES

As secreções das glândulas mucosas e parotoides e o material da água de diálise das

glândulas parotoides foram capazes de inibir o crescimento de microrganismos (bactérias,

fungos e leveduras), indicando a presença de moléculas com grande potencial antimicrobiano.

Os componentes ativos que demonstrarm os melhores resultados nos testes realizados foram

obtidos do material da água de diálise das secreções das glândulas parotoides.

Este estudo foi o primeiro a demonstrar a inibição do crescimento de fungos

filamentosos dermatófitos por componentes presentes nas secreções das glândulas parotoides

de Rhinella schneideri.

A análise proteômica possibilitou a dedução de sequências de peptídeos que

apresentaram identidade com PAMs descritos na literatura, demonstrando, pela primeira vez,

a presença de prováveis PAMs nas secreções de Rhinella schneideri.

Este  foi  o  primeiro  estudo  proteômico  comparativo  entre  as  secreções  de  ambas  as

glândulas desta espécie de sapo.

Estas secreções ainda são pouco exploradas, mas se mostraram uma rica fonte de

novas moléculas com atividade antimicrobiana.
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1 Normatizado de acordo com ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: informação e
documentação: apresentação de citações em documentos. Rio de Janeiro, 2002.
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