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Resumo 
 
 

 Metaloproteases/desintegrinas (MD) isoladas de venenos de serpentes são potentes inibidores de 

agregação plaquetária e de adesão celular, processos envolvidos em doenças como trombose e 

câncer. As MD pertencem a classe PIII das SVMPs (´snake venom metalloproteinases´) que são 

constituídas por três domínios: metaloprotease (M), tipo-desintegrina (D) e rico em cisteína (C). 

A função dos três domínios nas atividades das moléculas ainda não é totalmente conhecida, e 

estudos com o objetivo de esclarecer suas funções são importantes para o desenvolvimento de 

novos fármacos.  Algumas proteínas da classe PIII apresentam elevada atividade auto-proteolítica 

(liberando peptídeo constituído dos domínios D e C) enquanto que em outras PIII esta atividade 

não é menos evidente. Neste trabalho nós estudamos MD isoladas de veneno de Bothrops 

jararaca  (bothropasina) e Bothrops alternatus (alternagina) em relação aos seus processos de 

autólise. Alternagina e bothropasina apresentaram diferentes comportamentos em relação à auto-

proteólise, apesar do elevado grau de identidade entre as duas moléculas. Nesse trabalho, 

caracterizamos a estabilidade química e o comportamento de desenovelamento da proteína 

alternagina nativa pela guanídina HCl usando emissão de fluorescência intrínseca em combinação 

com espectroscopia de dicroísmo circular ´far´-UV. As amostras de alternagina, purificadas do 

veneno liofilizado, foram monitoradas por dicroísmo em comprimento de onda de 220nm e os 

resultados mostraram estruturas intermediárias no processo de desnaturação da proteína. Estudos 

semelhantes foram feitos com a bothropasina, com o objetivo de relacionar seus diferentes 

comportamentos auto-proteolíticos com os processos de desnaturação. Nas duas proteínas 

ocorreu uma alta correlação entre os estudos de auto-proteolise e de desnaturação.  

As MD isoladas de B. jararaca, jararagina e bothropasina, são isoformas descritas na literatura 

como isoláveis através de diferentes cromatografias. Neste trabalho, utilizamos os diferentes 

protocolos descritos para verificar a porção da isoforma majoritária no veneno. As amostras de 

proteína serão analisadas por espectrometria de massas, uma vez que a região N-terminal das 

proteínas está bloqueada. 

 
 
Palavra-chave: Metaloprotease, Desintegrina, Autólise, Dicroísmo circular, Fluorescência.  

 
 

 
 



     

Abstract 
 

 

Metalloproteinases/disintegrin (MD) isolated from snake venom are potent inhibitors of platelet 

aggregation and cell adhesion, processes involved in illnesses as cancer and thrombosis. MD 

belong to the PIII class of the metalloproteinase/disintegrin gene family and they are  constituted 

by three domains: the catalytic domain, metalloprotease; disintegrin-like (D) and cysteine-rich 

(R). Some MD proteins are rapidly processed (producing the disintegrin-like/ cysteine-rich 

domains), while others MD are processed slowly. In this work, we studied the autolysis process 

of the MD isolated from the venom of Bothrops jararaca (bothropasin) and Bothrops alternatus 

(alternagin). Despite high sequence identity, alternagin and bothropasin showed different 

autolysis processes. The processing of the alternagin produces an intermediate with molecular 

mass of 43kDa whereas in the processing of the bothropasin this intermediate is almost not 

observable.  

 In this work we studied alternagin and bothropasin under the viewpoint of chemical stability and 

the unfolding process to guanidine hydrochloride (Gnd-HCl) using dichroism circular and 

fluorescence spectrometry. The CD spectra (220nm) of the alternagin purified from the 

lyophilized venom showed an intermediate structure in the unfolding process. These studies were 

performed on bothropasin with the goal to relate the autolysis and unfolding process. These 

studies revealed a high correlation between both proteins . 

The MD isolated from B. jararaca, jararagin and bothropasin, are isophorms purified from 

different chromatograph processes reported in the literature. In this work, different purification 

processes were used to check the major isophorm. Due to the blocked N-terminal region, these 

proteins will be assessed by mass spectrometry.  
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Capítulo 1 – Introdução 
 

A investigação científica tem enfocado o estudo dos venenos de serpentes, seu isolamento 

e a caracterização de seus componentes. Os venenos viperídicos são compostos de misturas 

complexas de centenas de moléculas ativas farmacologicamente, incluindo componentes 

orgânicos e minerais (histamina e outros alergênicos, poliaminas, alcalóides), peptídeos pequenos 

e proteínas (MARKLAND, 1998; FRY, 1999; MÉNEZ, 2002).  

Um dos sistemas mais suscetíveis aos venenos viperídicos é o vascular, porque nesses 

venenos são encontradas metalo e serinoproteases de complexa variação na especificidade pelo 

substrato. Estas proteínas recebem a classificação de proteases, podendo agir de diferentes 

formas, com propriedades procoagulantes (SELISTRE; GIGLIO, 1987), hemorrágicas 

(SELISTRE et al., 1990; JOHNSON; OWNBY, 1993; MARSH, 1994), anticoagulantes 

(SELISTRE et al., 1990), fibrinolíticas (GUAN et al., 1991), ativadoras de plaquetas (SERRANO 

et al.,1995) e inibidora de agregação plaquetária ( KINI; EVANS, 1991; FUJIMURA et al., 

1995). Além disso, os venenos de serpentes apresentam outros efeitos patológicos nas funções 

vitais, incluindo aqueles no sistema cardiovascular, função renal e sistema complemento 

(OUYANG et al., 1992, ESTEVÃO-COSTA, 2000). 

  Picadas de serpentes de membros do gênero Bothrops representam um importante 

problema de saúde estando envolvidos com 90% dos acidentes humanos com picadas de 

serpentes na América do Sul. O veneno deste gênero possui ações proteolítica, procoagulante e 

hemorrágica, sendo os distúrbios hemostáticos e os sinais locais como edema, hemorragia e 

necrose as principais manifestações clínicas observadas (MARUYAMA et al., 1990; SANCHEZ 

et al., 1992). O processo inflamatório causado pelas moléculas proteolíticas do veneno 

caracteriza-se clinicamente por edema e dor na região da picada. A necrose, manifestação local 
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mais importante, limita-se ao tecido subcutâneo, mas pode comprometer estruturas mais 

profundas, como tendões, músculos e ossos, podendo causar distrofias e deixar seqüelas 

(LOMONTE et al., 1990; SELISTRE et al., 1990). Hemorragias sistêmicas e locais são 

complicações que comumente acontecem em acidentes com venenos de Bothrops, por suas 

toxinas procoagulantes. A ação das hemorraginas (metaloproteases) sobre a parede dos vasos 

contribui potencialmente para essas hemorragias (KAMIGUTI et al., 1996).  

O único tratamento disponível para os acidentes causados por Bothrops consiste na 

administração do soro poliespecífico (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003). A quantidade de 

antiveneno administrada ao paciente varia conforme a gravidade do caso, que é classificado em 

leve, moderado e grave, de acordo com as manifestações clínicas (CARDOSO et al., 1993). Este 

tratamento neutraliza eficientemente os efeitos sistêmicos observados, porém pouca neutralização 

é observada sobre os efeitos locais (GUTÍERREZ et al., 1981), devido ao rápido 

desenvolvimento da lesão. 

 
1.1-Integrinas e Desintegrinas  

 

 As integrinas são glicoproteínas essenciais para a ligação entre o citoesqueleto de uma 

célula e a matriz extracelular e são expressas na superfície da célula (HYNES, 1992). As 

integrinas estão presentes em diversos organismos desde mamíferos, aves e até existem estudos 

em Drosophila. Estas são definidas como moléculas de adesão celular Ca+-dependentes 

(WOLPERT, 2000). A adesão celular é importante para determinação da forma da célula, na 

manutenção da função adequada e integridade dos tecidos. 

             Estruturalmente, as integrinas são proteínas heterodiméricas formadas por duas 

subunidades, α e β , associadas não covalentemente e codificadas por diferentes genes 
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(WOLPERT, 2000; HYNES, 1987). De acordo com a similaridade seqüencial, o sistema de 

nomenclatura proposto para as integrinas categoriza as subunidades de cada heterodímero como α 

(120 a 180 kDa) e β (90 a 110 kDa), ambas do tipo transmembrânicas, cujas combinações 

definem as propriedades adesivas e de sinalização. 

             A maior parte da molécula de integrina está exposta ao meio extracelular, enquanto que o 

citoesqueleto de actina e o maquinário de sinalização estão associados a um pequeno domínio 

citoplasmático (DZAMBA et al., 2001). Existem cerca de 22 heterodímeros de integrinas 

constituídos de 17 formas de subunidades α e 8 formas da subunidade β (PENTIKAINEN et al., 

1999) e elas podem combinar-se para formar proteínas com diversas especificidades ligantes e 

atividades biológicas (PETRUZELLI et al., 1999). Na Tabela 1-1 encontram-se algumas dessas 

subfamílias e seus ligantes. 
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Tabela 1-1- Combinações de subunidades alfa(α) e beta(β) de integrinas e seus 
ligantes.(PETRUZZELLI et al., 1999) 

Subunidades  Ligantes 

Beta 1 Alfa 1 Colágeno, laminina 

 Alfa 2 Colágeno, laminina 

 Alfa 3 Colágeno, laminina, fibronectina 

 Alfa 4 Fibronectina, molécula 1 de adesão celular vascular 

 AlfaV Fibronectina 

 Alfa 6ª, 6B, 7 Laminina 

Beta 2 Alfa L Molécula de adesão intercelular 1-2 

 Alfa M Componentes de complemento C3b 

 Alfa X Fibrinogênio, Componentes de complemento C3b 

Beta 3 Alfa 11b Fibrinogênio, fibronectina, fator de von Willebrand 

 Alfa V Vitronectina, fibronectina 

Beta 4 Alfa 6ª, 6B Laminina, Kalanina 

Beta 5 Alfa V Vitronectina 

Beta 6 Alfa V Vitronectina 

Beta 7 Alfa 4 Fibronectina 

 Alfa E Caderina 

Beta 8 AlfaV Vitronectina 

 
 
  Quase toda célula expressa uma ou várias integrinas. O domínio citoplasmático das 

integrinas β está ligado aos filamentos de actina através de proteínas de ligação (talina, vinculina 

e actinina α) (WOLPERT, 2000). 

Em muitas culturas de células, a adesão mediada por integrinas ocorre em locais 

específicos de adesão, os chamados contatos focais. Nesses locais, proteínas estruturais e de 

sinalização tais como as integrinas, proteínas de citoesqueleto e quinases se mostraram 

concentradas nesses sítios (LAFLAMME et al., 1996). A agregação de receptores e fosforilação 

da tirosina das integrinas, mediada pela quinase, são eventos chaves que resultam em diversos 
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processos como a migração e diferenciação celular, remodelagem de tecidos, proliferação celular, 

angiogênese, invasão celular tumoral e metástase (HYNES, 1992; JULIANO, 1993). 

Foi evidenciado que durante a progressão tumoral há uma alteração no padrão de 

expressão da integrina α3β1, caracterizada por um aumento da expressão em melanomas 

metastáticos e em células metastáticas de carcinoma mamário (MORINI et al., 2000). Também 

foi encontrada uma correlação entre a presença desta integrina e da integrina α2β1, além da 

habilidade de diferentes tipos de células tumorais aderirem ao osso cortical para metastatizá-lo 

(LUNDSTRÖM et al., 1998). 

Estudos demonstram que durante a cicatrização de ferimentos a expressão da integrina 

α1β1 em fibroblastos é diminuída, enquanto que a expressão da integrina α2β1 apresenta-se 

sensivelmente aumentada (HENO, 2000). Isto ocorre devido à ação de fatores de crescimento tais 

como o TGF- β (Fator de crescimento transformante do tipo beta) e PDGF (Fator de crescimento 

derivado de plaqueta). A integrina α2β1 estaria relacionada com a cicatrização e formação de 

fibrose tecidual, juntamente com o colágeno. Sua função também estaria envolvida no 

recrutamento de leucócitos polimorfonucleares para o local de inflamação através da ligação com 

o colágeno. A comprovação foi obtida através de experimentos onde a locomoção de leucócito 

polimorfonuclear pôde ser inibida in vitro e in vivo pelo bloqueio desta integrina com anticorpo 

anti-subunidade- α2 (WERR et al., 2000). Outro fato que confirmou este resultado foi o de que 

esta integrina não foi detectada na superfície de leucócitos polimorfonucleares circulantes no 

sangue, sendo somente detectada quando estes extravasavam para dentro da pele ou cavidade 

peritoneal (WERR et al., 2000). Ivana e Heno (IVANA; HENO, 2000) também mostraram que a 

regulação da produção de MMPs (Mammal  metaloproteases) pelas integrinas é muito importante 

na migração celular, na cicatrização tecidual e na invasão dos tecidos por células tumorais. 
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 Integrinas α11bβ3 ligam-se a fibrinogênio na superfície das plaquetas, mediando a 

agregação plaquetária. Integrina αVβ3 é predominantemente expressa em células endoteliais e 

desempenha um importante papel na angiogênese. Integrina α5β1 é bem distribuída em uma 

variedade de células; desempenha um papel crítico na adesão à matriz extracelular, bem como na 

formação de tecidos e órgãos durante o desenvolvimento embrionário (CLARK, 1996).  

A maioria das integrinas reconhece a seqüência tripeptídica arginina-glicina-ácido 

aspártico (RGD) nos ligantes tais como colágeno, laminina, fibronectina, fibrinogênio, fator de 

von Willebrand, vitronectina (RUOSLAHTI, 1987). Assim, essa seqüência é reconhecida por 

muitas integrinas como sítio de adesão, apesar de outras seqüências também funcionarem como 

sítios de reconhecimento celular nessas proteínas de alto peso (GRAF et al., 1987; TASHIRO et 

al., 1989; KLOCZEWIAK et al., 1984).  

A ligação reversível célula-matriz extracelular mediada pela integrina pode ser 

interrompida por pequenos peptídeos chamados “desintegrinas”. Estes pequenos peptídeos 

contêm um domínio RGD que se liga às integrinas e competitivamente evitam a ligação mediada 

por integrina, das células com a laminina, a fibronectina e outras proteínas da matriz extracelular. 

Desintegrinas, por exemplo, participam da fusão dos gametas feminino e masculino durante a 

fertilização (Fig. 1-1) e fusão dos mioblastos durante o desenvolvimento muscular (WOLPERT, 

2000). 
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Figura 1-1 - Interação entre desintegrina (fertilina) e a integrina α3 β1durante a fusão do 

espermatozóide com o óvulo (WOLPERT, 2000). 
 

O termo desintegrina foi usado pela primeira vez em 1989 para descrever um grupo de 

peptídeos de baixo peso molecular (5 a 9 kDa), ricos em cisteínas, derivado de venenos de 

serpentes, que interagem com integrinas na superfície da célula (DENNIS et al., 1989; GOULD 

et al., 1990; NIEWIAROWSKI et al., 1994). Foi proposto que as desintegrinas resultam do 

processamento proteolítico dos precursores homólogos a metaloproteases de venenos de 

serpentes (´snake venom metaloprotease´-SVMPs) de classe PII, compostos pelos domínios pré, 

pró, metaloprotease e desintegrina (BJARNASON; FOX, 1994; AU et al., 1991). Muitas 

desintegrinas são potentes inibidores de agregação plaquetária por agir como antagonista da 

ligação do fibrinogênio à plaqueta αIIbβ3 (receptor integrina) devido ao motivo RGD em sua 

seqüência de aminoácidos (HUANG et al., 1987, MARUYAMA et al., 1997). Desintegrinas 

RGD são também potentes inibidores de adesão celular dependentes de integrinas e diversos 

trabalhos têm demonstrado resultados animadores na inibição do desenvolvimento de metástases, 
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sugerindo que estas moléculas possam ser de grande valor na terapia do câncer (BEVIGLIA et 

al., 1995; DANEN et al., 1998). Resultados semelhantes foram obtidos com relação à prevenção 

de trombose em experimentos in vivo (SHEU; HUANG, 1994; SHEU et al., 1995). O estudo 

estrutural de diferentes desintegrinas tem fornecido resultados importantes na elucidação do 

mecanismo de ação destas proteínas e na especificidade com relação aos diferentes tipos de 

integrinas (SAUDEK et al., 1991). 

Desta forma, as desintegrinas de venenos de serpentes apresentam um enorme potencial 

para estudos básicos de reconhecimento celular em malignidade e trombose, bem como potencial 

terapêutico (SHEU; HUANG, 1994; SHEU et al., 1994; CHIANG et al., 1994; CHIANG et al., 

1995; BEVIGLIA et al., 1995). 

 

1.2-Metaloproteases 

 

 Metaloproteases de venenos viperídicos têm sido descritas como responsáveis por muitas 

atividades, principalmente alguns processos fisiológicos como a fibrinólise e a coagulação. 

Também estão envolvidas na migração de células, organogênese, reparo tecidual, 

desenvolvimento embrionário, formação óssea, reprodução. E ainda são relacionadas a efeitos 

patológicos como a artrite e o câncer (HOOPER, 1994).  

 Estas enzimas pertencem, geralmente, à classe das zinco-metaloproteases e possuem em 

comum o sítio de ligação de zinco, caracterizado pela seqüência de aminoácidos 

HEXXHXXGXXHD (GOMIS-RUTH et al., 1993; BODE et al., 1993). Em adição ao sítio de 

ligação do zinco, estas glicoproteínas possuem ainda uma outra estrutura característica, também 
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envolvida na ligação ao zinco, denominada “Met-Turn”, representada pela seqüência de consenso 

CI/VM (HOOPER, 1994; BODE, et al., 1993).   

Baseado na sua estrutura e função, as metzincinas podem ser agrupadas em quatro 

subfamílias (STONE; KROEGER; SANG, 1999): as astacinas (isoladas de um tipo de camarão 

de água doce), as matrixinas (MMPs- matrix metalloproteases), as reprolisinas (fazem parte desta 

subfamília as SVMPs- snakes venom metalloproteases e as ADAMs- a disintegrin-like and 

metalloprotease domain ou MDCs- metalloprotease/desintegrin /cystein domain) (BLOBEL, 

1997), e as serralisinas (proteases bacterianas). As enzimas que constituem a família das 

metzincinas possuem uma organização multimodular com grande variabilidade, cujas funções e 

os tamanhos destas proteases são dependentes das combinações entre os diferentes domínios. 

Todas as reprolisinas apresentam um pró-domínio e são ativadas pelo mecanismo 

“cysteine switch”, encontrado em metaloproteases de degradação de matriz (NAGASE, 1999).  

As ADAMs, presentes em mamíferos e outros organismos, têm o mesma organização de 

domínios das metaloproteases de veneno adicionado o domínio EGF-like na porção C-terminal, 

sendo este um domínio transmembrânico e potencialmente sinalizador da cauda citoplasmática. 

Essas proteínas possuem propriedades adesivas e anti-adesivas; propriedades adesivas incluem a 

fusão do espermatozóide com o óvulo e a fusão muscular, e as propriedades anti-adesivas 

incluem a inibição do destino das células neurais em diferentes fases da embriogênese e extensão 

axônica em Drosophila (BLOBEL, 1997). Elas estão envolvidas em mecanismos derivados da 

atividade catalítica encontrado na conversora da enzima TNF-α, TACE (ADAM 17) ( BLACK et 

al., 1997). 

As SMVPs são sintetizadas na forma de precursores inativos ou zimogênicos, em que a 

região pró-enzima é relativamente grande (cerca de 200 aminoácidos), altamente conservada, e 
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com uma seqüência de consenso (PKMCGVT) para ativação pelo mecanismo de “cysteine-

switch” como proposto para metaloproteases matriciais (GRAMS et al., 1993). Esses precursores 

são rapidamente processados, na própria glândula, para tornarem-se enzimas funcionais 

(BJARNASON; FOX, 1994; HITE et al., 1994; SHIMOKAWA et al., 1996). Essas proteínas 

foram divididas em 4 classes (PI a PIV), de acordo com sua massa molecular e organização de 

domínios (Fig. 1.2). A classe PI inclui as SMVPs pequenas, com massa molecular aproximada de 

24.000Da, e baixa ou nenhuma atividade hemorrágica. A classe PII inclui as proteínas de 

tamanho médio (BJARNASON; FOX, 1994) e libera as desintegrinas RGD no processamento 

proteolítico (YAMADA et al., 1999), com média atividade proteolítica.  

 

 
Figura 1.2 - Diagrama esquemático das estruturas das classes das metaloproteases de veneno de serpente 
(SVMPs). Os domínios não estão proporcionais ao tamanho real. (Extraído e adaptado de BJARNASON; 
FOX, 1994; COMINETTI, 2004) 

 

Alguns estudos com os peptídeos de RGD mostram que esses induzem a quebra na região 

de contato em células do melanoma e rompimento do citoesqueleto de actina (CASTEL, 2000). 

Algumas desintegrinas RGD apresentam a capacidade de inibir tumores nas células da matriz 

extracelular de adesão (SHEU, 1994) e diminuição do número experimental de metástases. 

(TRIKHA, 1994; DANEN, 1998). Estas ligam-se preferencialmente as integrinas α5β1 ou αvβ3 em 

diferentes tipos de células causando a inibição da adesão celular a fibronectina.(TRIKHA, 1994). 
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Acutina e triflavina, duas desintegrinas RGD dos venenos de Angkistrodon acutus e 

Trimeresurus flavoviridis, respectivamente, inibem a angiogênese e induzem apoptose nas células 

endoteliais (YEH, 1998; SHEU, 1997).  

A classe PIII é representada por hemorraginas grandes (aproximadamente 55 kDa) que 

provavelmente são as toxinas de maior atividade hemorrágica (BJARNASON; FOX, 1994). Elas 

têm um domínio tipo-desintegrina e um domínio rico em cisteína adicional, ao C-terminal do 

domínio tipo-desintegrina, que não é encontrado nas desintegrinas RGD. No domínio tipo-

desintegrina, o motivo RGD é substituído por um motivo D/ECD. Essas proteínas PIII inibem a 

agregação induzida por colágeno (ZHOU et al., 1995; DE LUCA et al., 1995). Alguns poucos 

membros da classe PIII têm sido descritos incluindo jararagina de veneno de Bothrops jararaca, 

atrolisina A e catrocollastatina de veneno de Crotalus atrox, alternagina de veneno de Bothrops 

alternatus (HITE et al., 1994; ZHOU et al., 1995; PAINE et al., 1992; SOUZA et al., 2000) e 

VAP1 e VAP2B (IGARASHI, 2007; TAKEDA, 2006). O termo tipo-desintegrina foi introduzido 

para diferenciar este grupo de proteínas das desintegrinas RGD. Essas proteínas tipo-

desintegrinas não se ligam a integrinas αIIbβ3, αvβ3 ou α5 β1, mas eles interagem com os receptores 

de colágeno, a integrina α2 β1 e inibem a adesão celular ao colágeno I (SOUZA et al., 2000) 

A proteína VAP1 (proteína indutora de apoptose vascular) isolada do veneno Crotalus 

atrox é uma metaloprotease /desintegrina (classe PIII) que induz a apoptose vascular (ARAKI, 

2002). A VAP1 liga-se a integrina αvβ3 dependente de RGD, inibindo a sinalização de 

proliferação de células endoteliais durante o crescimento de novos vasos sanguíneos (BROOKS, 

1994; FRIEDLANDER, 1995).  

A função dos três domínios nas atividades das moléculas da classe PIII ainda não é 

totalmente conhecida, e estudos com o objetivo de esclarecer suas funções são importantes para o 
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desenvolvimento de novos fármacos. Algumas proteínas da classe PIII apresentam elevada 

atividade auto-proteolítica (liberando os domínios D e C), enquanto que em outras PIII esta 

atividade não é muito alta. Exemplos de autólise das P-III SVMPs isoladas, incluem a HR1A e 

HR1B da Trimeresurus flavoviridis, HT-1 do veneno de Crotalus ruber ruber , e brevilisina H6 

da Gloydius halys brevicaudus, todas produzindo um homólogo do domínio tipo-desintegrina 

/rico em cisteína fragmentado(TAKEYA, 1993; FUJIMURA, 2000).  

 

1.3-Jararagina e Bothropasina 

 
 Jararagina e bothropasina são duas SVMPs da classe PIII isoladas do veneno de Bothrops 

jararaca que apresentam alto grau de identidade, o que as caracteriza como isoformas. Estas 

proteínas apresentam, geralmente, a região N-terminal bloqueada por um resíduo de glutamil 

ciclizado (ácido piroglutâmico) e não é possível, portanto, caracterizá-las através de 

sequenciamento de N-terminal por degradação de Edman. Segundo a literatura, a jararagina e a 

bothropasina são obtidas do veneno através de diferentes protocolos de purificação. 

 A jararagina foi isolada pela primeira vez por Paine e colaboradores (PAINE et al., 

1992) e é uma metaloprotease tipo-desintegrina (motivo ECD-Glu-Cys-Asp) com massa 

molecular calculada de 46,8 kDa, da classe PIII, com 421 aminoácidos na proteína após a 

modificação pós-traducional, que tem seu sítio catalítico dependente do zinco (Zn+). Ela se liga 

ao domínio I da cadeia α2 e cliva a cadeia β1 das integrinas de plaquetas que contribui para a 

inibição da agregação plaquetária induzida por colágeno (KAMIGUTI et al., 1996; MOURA-

DA-SILVA et al., 2001). Devido à atividade fibrinolítica, a jararagina possui um efeito inibitório 

na agregação plaquetaria in vitro e induz o desligamento das células endoteliais vasculares e da 

membrana basal vascular (KAMIGUTI et al., 1991, 1994). Injeções subcutâneas de jararagina 
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têm causado hemorragia sistêmica junto com trombocitopenia (redução do número de plaquetas 

no sangue) em experimentos animais (KAMIGUTI et al., 1991). Esses achados, juntos com a 

observação de ineficácia da jararagina na inibição do plasma (KAMIGUTI et al., 1994), sugere 

que essa metaloprotease age não somente no local, mas numa hemorragia sistêmica. Estudos 

recentes têm mostrado uma forma proteoliticamente estável (a jararagina completa) e uma forma 

instável (forma processada sem o domínio metaloprotease, conhecida como jararagina-C). A 

Jararagina C é um potente inibidor de agregação plaquetária estimulada pelo colágeno (MOURA-

DA-SILVA et al., 2003; USAMI, 1994). 

 A bothropasina foi isolada pela primeira vez por Mandelbaun (MANDELBAUM et al., 

1982) e também é uma metaloprotease/ tipo-desintegrina da classe PIII, constituída de 421 

resíduos e com massa molecular estimada de 46,8 kDa. Essa proteína também apresenta atividade 

hemorrágica (MANDELBAUN et al., 1982), seguido por mionecrose e necrose arterial em 

experimentos em ratos (QUEIROZ, 1985). Por não ser possível seqüênciar o N-terminal, a 

seqüência de aminoácidos conhecida da jararagina é a deduzida a partir do cDNA. A seqüência 

de aminoácidos da bothropasina foi determinada através da resolução da estrutura da proteína 

(MUNIZ, 2007) (Fig. 1.3). As proteínas jararagina e bothropasina apresentam aproximadamente 

95% de identidade seqüencial, determinada através do alinhamento entre suas seqüências de 

aminoácidos (Fig. 1.4). 
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Figura 1.3 - Estrutura da bothropasina complexada com o inibidor POL647. Estrutura revelando a 
presença de três domínios: o domínio catalítico (M); o domínio tipo-desintegrina (D) e o domínio rico em 
cisteínas (C). Os domínios M, D e C estão representados nas cores cian, amarela e rosa, respectivamente. 
(MUNIZ, 2007) 
 
                                                                                                               Domínio catalítico (M) 
Jararagina         EQQRYDPYKYIEFFVVVDQGTVTKNNGDLDKIKARMYELANIVNEIFRYLYMHVALVGLEIWSNGDKITVKPDVDYTLNSFAEWRKTDLéLTRKKHDNAQLLTAIDF                106 
Bothropasina    EQQKYNPFRYVELFIVVDQGMVTKNNGDLDKIKARMYELANIVNEILRYLYMHAALVGLEIWSNNGDKITVKPDVDYTLNSFAEWRKTDLLTRKKHDNAQLLTAIDF             106 
                                                    Ca2+- Sítio I                                                                                                                                                                                                               Ca2+- Sítio I 
  
                                                                             Domínio catalítico(M)                                                                                                                                                                                Domínio desintegrina(D) 
Jararagina          NGPTIGYAYIGSMCHPKRSVGIVQDYSPINLVVAVIMAHEMGHNLGIHHDTGSCSCGDYPCIMGPTISNEPSKFFSNCSYIQCWDFIMNHNPECIINEPLGT   DIISPPVCG             217 
Bothropasina     NGPTIGYAYIGSMCHPKRSVAIVEDYSPINLVVAVIMAHEMGHNLGIHHDTDFCSCGDYPCIMGPTISNEPSKFFSNCSYIQCWDFIMKENPQCILNEPLGT  DIVSPPVCG            217 
                                                                                                                           Sítio de ligação ao Zn2+                                                                                                                                          Ca2+- Sítio I 
 
                                                                        Domínio desintegrina (D)                                                                                                                                                            Dominio rico em cisteína (C) 
Jararagina          NELLEVGEECDCGTPENCQNECCDAATCKLKSGSQCGHGDCCEQCKFSKSGTECRASMSECDPAEHCTGQSSECPADVFHKNGQ   PCLDNYGYCYNGNCPIMYHQCY           323 
Bothropasina     NELLEVGEECDCGTPENCQNECCDAATCKLKSGSQCGHGDCCEQCKFSKSGTECRASMSECDPAEHCTGQSSECPADVFHKNGQ   PCLDNYGYCYNGNCPIMYHQCY           323 
                                Ca2+- Sítio II                                                                                                                                              Ca2+- Sítio III 
    
                                                                                         Domínio rico em Cisteína ( C )  
Jararagina          ALFGADVYEAEDSCFKDNQKGNYYGYCRKENGKKIPCAPEDVKCGRLYCKDNSPGQNNPCKMFYSNDDEHKGMVLPGTKCADGKVCSNGHCVDVATAY                             421 
Bothropasina     ALFGADVYEAEDSCFKDNQKGNYYGYCRKENGKKIPCAPEDVKCGRLYCKDNSPGQNNPCKMFYSNDDEHKGMVLPGTKCADGKVCSNGHCVDVATAY                             421 

 
 

Figura 1.4: Alinhamento entre as seqüências da jararagina e bothropasina. Quando comparadas em um 
alinhamento, 19 resíduos de aminoácidos se diferenciam entre elas (mostrado por letras verdes e azuis). 
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1.4-Alternagina 

 

A Alternagina é uma proteína da classe PIII das SVMPs, contendo os domínios 

metaloprotease/tipo-desintegrina e rico em cisteína, isolada do veneno de Bothrops alternatus 

(SOUZA et al.,2000). Alternagina-C (Alt-C) é a resultante do processamento da alternagina, e é 

constituída pelos domínios tipo-desintegrina e domínio rico em cisteína. Foi demonstrado que 

alternagina-C é um potente inibidor da ligação do colágeno à integrina α2β1 em células K562 e 

induz a expressão do fator de crescimento do endotélio vascular (vascular endothelial growth 

factor- VEGF) do fibroblasto e nas células proliferativas do endotélio (COMINETTI et al., 

2004). Além disso, a alternagina possui uma alta atividade edematogênica e miotóxica e, apesar 

de ter uma fraca atividade proteolítica, ela é capaz de degradar o fibrinogênio. Logo, essa enzima 

contribui na ação do envenenamento bothrópico (GAY et al., 2005). 

Ramos e colaboradores (RAMOS et al., 2007) apresentaram pela primeira vez a atividade 

proangiogênica das proteínas do grupo das desintegrinas da classe PIII das toxinas de veneno de 

serpente. É possível que outros membros possam ter atividades miméticas a da Alt-C.  

Quando imobilizada em placa, alt-C promove a adesão às integrinas α2β1 transfectadas das 

células K562, mas não controla a adesão das células. Alt-C não se liga às integrinas αIIbβ3, α5β1, 

αvβ3, α1β1, α9β1 e α4β1 (SOUZA et al., 2000). Em neutrófilos humanos, alt-C pode induzir 

migração via sinalização das integrinas, com ativação da adesão localizada da quinase (FAK) e 

essa associação com a fosfatidilinositol 3-quinase (PI3-quinase), direcionando um aumento na 

translocação nuclear da F-actina e Erk-2 (MARIANO-OLIVEIRA, 2003).  
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Capítulo 2- Objetivos 

 

 A motivação para o desenvolvimento deste projeto foi o fato de que as 

metaloproteases/desintegrinas, proteínas pertencentes à classe PIII das SVMPs, embora bastante 

estudadas, ainda apresentam diversos aspectos a serem elucidados. Ainda não são conhecidos, 

por exemplo, qual é o domínio que exerce a função de ligação com integrinas e o motivo 

seqüêncial/estrutural que fornece especificidade a essas proteínas.  

Os objetivos gerais deste projeto foram os estudos, com diferentes abordagens, de 

metaloproteases/desintegrinas oriundas de venenos de serpentes. As proteínas estudadas foram a 

jararagina e bothropasina, isoladas de veneno de B. jararaca e alternagina, isolada de 

B.alternatus. 

Os objetivos específicos foram: 

• Estudos de autólise da bothropasina e da alternagina. O objetivo foi verificar a autólise 

sofrida pelas proteínas e fazer uma comparação de seus processos de autólise. 

• Estudos de aspectos físico-químicos e estruturais de bothropsina e alternagina em solução, 

através de técnicas espectroscópicas (dicroísmo circular e fluorescência). O objetivo foi 

verificar se as proteínas apresentam comportamentos semelhantes frente a agentes 

desnaturantes, tentando correlacionar com os resultados dos estudos de autólise. 

• Estudos das metaloproteases/desintegrinas isoladas de veneno de B. jararaca em diferentes 

procedimentos cromatográficos descritos na literatura. O objetivo foi verificar a 

possibilidade, descrita na literatura, de que a separação das isoformas bothropasina e 

jararagina possa ser determinada pelos protocolos de purificação. 

 

 
 



Capitulo 3     34

Capítulo 3 - Metodologia 

 

3.1-Purificação das proteínas 

 

3.1.1-Purificação da alternagina 

 

O veneno liofilizado de Bothrops alternatus foi gentilmente fornecido pelo Laboratório de 

Herpetologia do Instituto Butantan, a partir de diversas amostras extraídas de diferentes 

exemplares de serpentes. 

A purificação da alternagina foi realizada conforme metodologia padronizada por Souza e 

colaboradores (SOUZA et al., 2000) com algumas modificações. Para tal, 50 mg de veneno 

liofilizado de B. alternatus foi solubilizado em 1,2 ml de tampão fosfato de sódio 10 mM pH 7,2, 

e aplicado em coluna cromatográfica contendo resina de troca iônica ANX Sepharose Fast Flow- 

(GE Life Science-1 ml), previamente equilibrada com a mesma solução tamponante. A coluna 

estava acoplada a um sistema HPLC automatizado (GE Life Science), o qual permaneceu a 6oC 

durante todo o processo de purificação da proteína. Antes de ser aplicada na coluna, a amostra foi 

centrifugada por 20 minutos a 10.000 rpm, para retirar partículas que não foram solubilizadas.  

A eluição das proteínas não aderidas à resina da coluna foi realizada com 10 mL do 

tampão acima descrito em fluxo de 0,5 mL/min. O processo de eluição foi um gradiente 

composto por dois estágios: gradiente linear de 30 vezes o volume de coluna (30 ml) até 100% de 

Cloreto de sódio (NaCl) 0,3 M em mesmo tampão e 10 ml de solução a 100% de NaCl. 

As amostras contendo proteína com massa molecular aproximada de 55 kDa, estimada 

por SDS-PAGE (LAEMMLI, 1970) foram reunidas, concentradas a 1 mL e aplicada em uma 
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coluna de exclusão molecular Superdex 75 (GE Life Science, 1,6 cm x 60 cm, 120 mL), 

equilibrada com tampão 10 mM de fosfato de sódio pH 7,2 e 0,3 M de NaCl. A eluição das 

proteínas foi realizada a um fluxo constante de 0,5 ml/min e foram coletadas frações de 1ml. As 

cromatografias foram monitoradas pela leitura de absorbância a 280 nm. 

As frações de alternagina foram analisadas quanto à pureza das amostras através de 

eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE), condições desnaturantes, e com β-

mercaptoetanol, condições redutoras (LAEMMLI, 1970).  

  A massa molecular aparente das proteínas de interesse foi estimada através de um padrão 

utilizando proteínas de massa molecular conhecidas, de 20,1 a 66 kDa, preparado no nosso 

laboratório com as proteínas soroalbumina bovina (BSA), ovoalbumina, anidrase carbônica 

bovina e inibidor de tripsina de soja, todas obtidas da Sigma.  

 As amostras eluídas da coluna Superdex75 contendo a alternagina (MM aproximadamente 

55 kDa) foram reunidas, levadas à diálise contra tampão Tris 20 mM pH8,0 e 20 mM de NaCl 

(duas trocas de tampão) e concentradas a 250 μl para medidas de dicroísmo circular e 

fluorescência. Para estudos de autólise, as amostras usadas foram as eluídas da coluna Superdex 

75 contendo majoritariamente a banda de 55 kDa do SDS-PAGE,  que corresponde à alternagina. 

 

3.1.2- Purificação de  metaloprotease/desintegrina (MD) do veneno de B. jararaca 

   

O veneno liofilizado de B. jararaca foi gentilmente fornecido pelo Laboratório de 

Herpetologia do Instituto Butantan, a partir de diversas amostras extraídas de diferentes 

exemplares de serpentes. 
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A purificação da MD foi realizada seguindo três metodologias diferentes: a padronizada 

por Mandelbaun e colaboradores (MANDELBAUN et al., 1982), a metodologia descrita por 

Muniz (MUNIZ, 2007) e ainda a descrita por Paine e colaboradores (PAINE et al., 1992).  

No primeiro método foi usado 100 mg de veneno liofilizado de B. jararaca que foi 

solubilizado em 10 ml de tampão 0,9% (0,154 M) de NaCl e lentamente foi sendo adicionado 

2,91 g de sulfato de amônio (saturação de 50%). Para misturar bem o sulfato de amônio com a 

solução contendo proteína foi deixada, em gelo, por dez minutos com agitação constante. Após 

misturar, a amostra foi centrifugada a 20.000g por 20 minutos. O sobrenadante foi separadado em 

um tubo tipo falcon e o “pellet” foi ressuspendido em 2 ml de tampão 0,05 M de Tris-HCl pH7,5 

contendo 1 mM de CaCl2. A solução com o “pellet” foi aplicada em coluna contendo resina troca 

iônica DEAE-cellulose (GE Life Science -1,0 cm x 20 cm), equilibrada com solução tamponante. 

A coluna estava acoplada a um sistema HPLC automatizado (GE Life Science) e permaneceu a 

6oC durante o processo de purificação da proteína.  

A remoção das proteínas não aderidas à resina da coluna foi realizada com 140 ml do 

tampão acima descrito e o fluxo de 1 mL/min. O processo de eluição foi um gradiente composto 

por dois estágios: 3 vezes o volume de coluna (total de 60 ml) de 20% de NaCl 0,5 M em mesmo 

tampão e 40 mL de solução a 40% de 0,5 M NaCl em 0,05 M de Tris-HCl pH7,2 contendo 1 mM 

de CaCl2. As amostras contendo proteína com massa molecular aproximada de 55 kDa (estimada 

por SDS-PAGE) foram aliquotadas (500μL) e congeladas no -80°C. 

No método de Muniz (MUNIZ, 2007) usou-se 50mg de veneno de B. jararaca 

solubilizado em 1,2ml de tampão 20mM de Tris-HCl pH8,0 e centrifugado por 20 minutos a 

10.000rpm. O sobrenadante foi aplicado na DEAE sepharose Fast-Flow (GE Life Science, 

volume de 70ml), já equilibrada com tampão anterior.    
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As proteínas que não aderiram na resina da coluna foram removidas com 

aproximadamente, 210ml do tampão de equilíbrio. A fase de eluição foi um gradiente de três 

fases: gradiente linear de 700ml a 40% de NaCl 0,5M em mesmo tampão; rápido gradiente linear 

de 40 a 100%de 20mM de Tris-HCl pH 8,0 e 0,5M de NaCl e 120mL de solução a 100% de  

20mM de Tris-HCl pH 8,0 e 0,5M de NaCl. Após esse passo, parte das amostras foram 

congeladas no -80°C para os experimentos de espectrometria de massas.  

A cromatografia foi realizada em fluxo constante de 3mL/min e as frações contendo 

proteínas com massa molecular de aproximadamente 55kDa (estimada por SDS-PAGE), foram 

reunidas e concentradas a 1mL, para aplicação em uma coluna superdex 75 (GE Life Science, 

120mL), equilibrada com o tampão 20mM de Tris-HCl pH 8,0 e 0,5M de NaCl. A eluição das 

proteínas foi realizada a um fluxo de 0,5mL/min, em temperatura de 4°C e foram coletadas 

frações de 1ml. 

  As amostras eluídas da coluna Superdex75 contendo a MD (massa molecular 

aproximadamente 55kDa) foram reunidas, levadas à diálise contra tampão Tris-HCl 20mM pH8,0 

e 20mM de NaCl (duas trocas de tampão) e concentradas a 250μl para medidas de dicroísmo 

circular e fluorescência. Para estudos de autólise as amostras usadas foram as eluídas da coluna 

Superdex 75 contendo a proteína mais pura. 

 Na metodologia de Paine e colaboradores (PAINE et al., 1992), a proteína foi purificada a 

partir de 10mg do veneno e ressuspendido em 1,2ml de tampão 20mM de TRis-HCl pH 7,4 e 2M 

de sulfato de amônio. Essa amostra foi aplicada numa coluna de interação hidrofóbica Phenyl-

Superose (GE- Life Science -HR5/5-1ml), equilibrada com o mesmo tampão da amostra, e as 

proteínas que não ligaram na coluna foram removidas com 7ml desse tampão. A eluição foi feita 

num gradiente linear de 20ml até 100% de tampão 20mM de Tris-HCl pH7,4 e 10ml de 100% de 
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solução a 100% de tampão 20mM de Tris-HCl pH7,4. A cromatografia foi realizada a um fluxo 

constante de 0,5ml/min e foram separadas as frações que tinham proteínas com peso molecular 

aproximado de 55kDa, essas foram aliquotadas em 500μl e congeladas no -80°C. 

 

3.2-Dosagem de proteína 

 

As proteínas foram dosadas pelo método de Bradford (BRADFORD, 1976) no qual é 

usado o corante Coomassie Brilliant Blue G-250 para verificar a presença da proteína. Em média 

usou-se 10 μl de amostra e misturado com 200 μl de Bradford e 790 μl de água miliQ. Depois foi 

medido a absorção em 595nm e partir daí foi calculada, a partir de valores de uma curva padrão, 

sua concentração. A interação do corante com a proteína é completada em dois minutos, 

permanecendo estável por aproximadamente uma hora.  

  

3.3- Preparação das amostras para espectrometria de massa. 

 

 As amostras resultantes dos métodos de purificações de Mandelbaun (MANDELBAUN et 

al., 1982), Muniz (MUNIZ, 2007) e de Paine (PAINE et al., 1992) foram descongeladas do -80°C 

em gelo. Após descongelar completamente, as amostras foram preparadas para serem aplicadas 

em gel de eletroforese. As amostras foram aplicadas em SDS-PAGE e após corar com corante 

Comassie Blue e descorar com ácido acético 10%, as bandas referentes às proteínas, com 

aproximadamente 55kDa, foram cortadas e as proteínas foram eluídas do gel com 100μL de água 

miliQ. As proteínas eluídas dos géis serão digeridas com tripsina e analisadas pelo espectrômetro 

de massas em colaboração com o Prof. Dr. José César Rosa do Departamento de Biologia Celular 
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e Molecular e Bioagentes Patogênicos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo. 

 

 3.4-Autólise da alternagina e da bothropasina 

 

 Após os processos de purificação da alternagina pelo método modificado de Souza e 

colaboradores (SOUZA et al., 2000), e da M/D de B. jararaca pelo protocolo de Muniz (MUNIZ, 

2007), nomeada pelo autor de bothropasina, foram medidas a concentração das proteínas. 

Soluções das duas proteínas foram mantidas iguais em aproximadamente 0,138mg/mL. Os 

processos de autólise da alternagina e da bothropasina foram analisados a 25oC e a 6°C, 

temperaturas usadas geralmente no processo de purificação e em diferentes intervalos de tempo 

(1h, 6h, 8h, 11h, 24h, 33h, 2, 3, 4, 7, 11, 15 dias). Nessas condições, alíquotas de 30μL foram 

retiradas e analisadas em SDS-PAGE. 

 As amostras que sofreram autólise foram aplicadas em gel SDS-PAGE e as bandas do 

gel foram transferidas para uma membrana de nitrocelulose e analisadas por imunoblotting. O 

anticorpo utilizado foi o anticorpo contra alt-C produzido em coelho, fornecido pela Profa. Dra. 

Heloisa Selistre-de-Araújo, do Departamento de Ciências Fisiológicas da Universidade Federal 

de São Carlos. Após a reação com o anticorpo específico, a membrana reagiu com IgG de coelho. 

Ao final do processo a membrana foi revelada com kit da Biorad específico.  

 

3.5-Medidas de dicroísmo circular 

 

 As medidas foram realizadas em um espectropolarímetro Jasco (modelo J-715) num 

intervalo de comprimento de onda de 215 a 250 nm. As amostras continham aproximadamente 
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0,14 mg/mL de proteína e utilizou-se uma cubeta cilíndrica de 0,1 cm de caminho óptico. O 

parâmetro variado foi a concentração de hidrocloreto de guanidina no intervalo de 0 M a 7 M. 

Para realização das medidas as amostras das proteínas alternagina e M/D, isolada por Muniz 

(MUNIZ, 2007) intitulada de bothropasina, ambas em solução tampão 20 mM Tris pH 8,0 e 20 

mM de NaCl, foram incubadas por o período de uma hora em diferentes concentrações de 

hidrocloreto de guanidina e em seguida o espectro foi medido. A desnaturação foi acompanhada 

pela mudança na elipsidade em 220 nm induzida pelo aumento da concentração de hidrocloreto 

de guanidina. As elipsidades das diferentes concentrações de hidrocloreto de guanidina, 

monitoradas em comprimento de onda de 220nm, foram normalizadas, com menor elipcidade 

valendo 0 e maior elipcidade considerada 1. A partir dessa normalização foram encontradas a 

frações de proteína desnaturada em função da concentração do agente desnaturante. 

  

3.6 - Medidas fluorimétricas 

 

 Os espectros de emissão de fluorescência foram monitorados no intervalo de 

comprimento de onda de 290 a 450 nm quando a excitação foi realizada em 280 nm. Quando a 

excitação foi realizada em 295 nm, os espectros de fluorescência foram medidos no intervalo de 

comprimento de onda de 300 nm a 450 nm. As cubetas utilizadas tinham 0,5 cm de caminho 

óptico e volume de 0,5 mL. As amostras utilizadas para as medidas de fluorescência e dicroísmo 

circular foram às mesmas. As medidas de fluorescência eram feitas subsequentemente após as 

análises de dicroísmo. Todas as medidas foram feitas em triplicatas. O espectrofluorímetro 

utilizado foi um ISS (mod. K2). A desnaturação foi monitorada através da variação do centro de 

massa do espectro, expressa em termos de fração de proteína desnaturadas (fd), em função da 
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concentração de hidrocloreto de guanidina em mesmo tampão. O centro de massa (λCM ) foi 

calculado de acordo com a seguinte equação (BOTELHO et al, 2003)  

 

 

onde λ é o comprimento de onda de emissão e I(λ) representa a intensidade da emissão no 

comprimento de onda λ. 

 As medidas de centro massa em diferentes concentrações foram normalizadas, 

considerando o maior valor com 1 e o menor como 0. A partir da normalização foram 

encontradas as frações de proteínas desnaturadas.
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Capítulo 4-Resultados e discussão 

 
4.1-Estudos de Isolamento de metaloproteases/desintegrinas (MD) de veneno de B. jararaca. 

  

Recentemente, o nosso grupo de pesquisa estudou a estrutura tridimensional de uma MD 

isolada de veneno de B. jararaca (MUNIZ, 2007), a partir de proteína purificada segundo a 

metodologia descrita na literatura para o isolamento da jararagina (PAINE et al., 1992). No 

entanto, os mapas de densidade eletrônica mostraram que se tratava da molécula da isoforma da 

jararagina, a molécula de bothropasina. As isoformas bothropasina e jararagina, isoladas do 

veneno da B. jararaca, diferenciam-se somente por dezenove resíduos de aminoácidos. As duas 

proteínas apresentam o N-terminal bloqueado por um resíduo de glutamil ciclizado, por isso não 

é possível caracterizá-las por degradação de Edman. Estudos da literatura indicam que as formas 

usadas para obter as duas isoformas são diferentes métodos cromatográficos (PAINE et al., 1992; 

MANDELBAUM et al., 1982). Devido à alta identidade entre as duas isoformas (95,4%) e aos 

valores semelhantes de ponto isoelétrico das mesmas (5,04 para bothropasina e 5,08 para 

jararagina), parece surpreendente que o uso de resinas cromatográficas consiga levar ao 

isolamento de uma das isoformas em detrimento de outra. É possível que alguma das isoformas 

seja majoritária quando uma metodologia específica é utilizada.  

 Assim, nosso objetivo neste trabalho foi utilizar as diferentes metodologias descritas na 

literatura e verificar qual é a isoforma isolada em maior proporção em cada uma das 

metodologias. Também utilizamos duas diferentes fontes de veneno, um fornecido pelo Instituto 

Butantan e outro fornecido pelo Prof. Dr. Andreimar M. Soares do Departamento de Análises 

Clínicas, Toxicológicas e Bromatológicas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 
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Preto da Universidade de São Paulo. Assim, a técnica de espectrometria de massas poderia ser 

uma ótima alternativa para a caracterização das proteínas isoladas nos diferentes métodos. Para 

facilitar (agilizar) os processos de análise das proteínas isoladas nos diferentes processos nós 

fizemos as primeiras etapas de purificação seguindo a literatura e utilizamos, para a análise por 

espectrometria de massas, a metodologia de retirar amostra de gel de poliacrilamida já que a 

técnica requer baixa quantidade de amostra para ser sequenciada.  

Existem na literatura dois trabalhos citando o isolamento de bothropasina. Um dos 

métodos é o descrito por Mandelbaum e colaboradores (MANDELBAUM et al., 1982). Seguindo 

esse procedimento para o isolamento o veneno bruto de B. jararaca foi ressuspendido em tampão 

0,9% de NaCl e levado à precipitação com solução com 50% de sulfato de amônio. Após a 

precipitação, o precipitado foi ressuspendido com tampão 0,05M de Tris pH7,5, 1mM de CaCl2 e 

a solução foi aplicada em coluna de troca iônica DEAE cellulose. A figura 4.1 ilustra o perfil 

cromatográfico desta etapa e o gel SDS-PAGE correspondente às frações eluídas da coluna. As 

frações contendo proteína com massa molecular próxima a 55kDa (indicadas na figura 4.1), 

continham a MD de B. jararaca.  
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M/D 

(a)  (b)                                                

Figura 4.1: Análise do processo de purificação da bothropasina pelo método de Mandelbaum e 
colaboradores (MANDELBAUM et al., 1982). (a) Perfil cromatográfico da coluna DEAE cellulose, onde 
tampão A é o tampão 0,05M de Tris-HCl, 1mM de CaCl2 pH 7,5 e tampão B é o tampão de A acrescido 
de 0,5M de NaCl (a linha azul representa os gradientes de concentração de NaCl usados) :(b) Gel SDS-
PAGE das frações eluídas na coluna DEAE cellulose, coluna 1, padrão de massa molecular; colunas 2 e 3, 
pellet e sobrenadante da precipitação com sulfato de amônio, respectivamente; colunas 4 e 5, frações 
eluídas da coluna com tampão A; colunas 6 e 7, frações eluídas com 20% de tampão B e colunas 8, 9 e 10, 
frações eluídas da coluna cromatográfica com 40% de tampão B. A seta mostra as colunas com uma banda 
de 55kDa. 
 

 Recentemente, outra metodologia para isolar bothropasina foi descrita na literatura e 

utilizada neste trabalho (MUNIZ, 2007). Neste método, o veneno bruto de B. jararaca 

ressuspendido em tampão 20mM de Tris-HCl pH 8,0 foi aplicado em coluna de troca iônica 

DEAE sepharose. A figura 4.2 ilustra o perfil cromatográfico desta coluna e o SDS-PAGE 

correspondente às frações eluídas. As frações contendo proteína com massa molecular próxima a 

55kDa (indicadas na figura 4.2), correspondem à proteína estudada.  
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M/D 

(a)               (b) 

Figura 4.2: Análise do processo de purificação da bothropasina pelo método de Muniz (MUNIZ, 2007). 
(a) Perfil cromatográfico da coluna DEAE sepharose, onde se usa tampão 20mM de Tris-HCl com pH8,0 
(a linha azul representa o gradiente salino utilizado) ; (b) SDS-PAGE das frações da figura 4.2 (a): coluna 
1, padrão de massa molecular; coluna 2, veneno bruto (50mg/ml); colunas 3 a 6, frações eluídas até com 
100% de tampão 0,5M de NaCl e colunas 7 a 10, frações eluidas com 100% de tampão 0,5M de NaCl. 
  

 A purificação da isoforma jararagina é descrita na literatura por Paine e colaboradores 

(PAINE et al., 1992). Esta isoforma tem sido bastante estudada sob o ponto de vista de atividade 

biológica e todos os trabalhos usam o procedimento de Paine para o isolamento da jararagina. 

Utilizando esse método, o veneno de B. jararaca foi ressuspendido em tampão 20mM de Tris-

HCl pH 7,4, 2M de sulfato de amônio e aplicado em resina hidrofóbica phenyl-superose. O perfil 

cromatográfico desta coluna e o gel correspondente a essa cromatografia estão representados na 

Figura 4.3. As frações contendo proteína com massa molecular próxima a 55kDa (indicadas na 

figura 4.3), correspondem à proteína estudada.  
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   (a)                                                                     (b) 

Figura 4.3: Análise do processo de purificação da jararagina, segundo o método de Paine e colaboradores 
(PAINE et al.,1992). (a) Perfil cromatográfico da coluna com a resina hidrofóbica phenyl-superose, onde 
se usa tampão 20mM de Tris-HCl com pH7,4 (a linha azul representa gradiente linear de 100 a 0% de 
tampão com 2M de sulfato de amônio): 10mg de veneno de B. jararaca aplicados na coluna; (b) SDS-
PAGE das frações da figura 4.3 (a): coluna 1, padrão de massa molecular; coluna 2, veneno bruto 
(10mg/ml); colunas 3 a 8, frações eluídas até com 0% de tampão 2M de sulfato de amônio e colunas 9 e 
10, frações eluidas com 0% de tampão com 2M de sulfato de amônio. A seta no perfil cromatográfico 
indica o pico, que as amostras com 55 kDa foram eluídas e no SDS-PAGE estão indicadas as bandas dessa 
proteínas. 

M/D 

 

 Após essa etapa de purificação, as amostras de proteínas com massa molecular 

aproximada de 55kDa provenientes das três purificações (e que correspondem, teoricamente, a 

bothropasina e jararagina) foram aplicadas em gel preparativo de poliacrilamida, extraídas do gel 

e dosadas. As amostras serão analisadas por espectrometria de massas em colaboração com o 

Prof. Dr. José César Rosa do Departamento de Biologia Celular e Molecular e Bioagentes 

Patogênicos, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP.  

 Após essas análises, espera-se poder confirmar qual isoforma é a majoritária em cada um 

dos três diferentes métodos utilizados para isolamento de metaloproteases/desintegrinas dos 

venenos de B. jararaca. 
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4.2- Estudo comparativo dos processos de autólise de Metaloproteases/desintegrinas (MDs)  

 

 As MDs descritas na literatura apresentam um alto grau de identidade (70%, em média de 

acordo com SILVA, 2003) e, no entanto, tem sido observado que as mesmas apresentam 

diferentes comportamentos em relação ao processo de autólise. Todas MDs sofrem esse processo, 

que ocasiona a separação e liberação do domínio metaloprotease (catalítico), de massa molecular 

próxima a 25 kDa e dos domínios tipo-desintegrina e rico em cisteína, uma molécula de massa 

molecular aproximada de 30kDa.  

 Com o objetivo de verificar possíveis diferenças no processo de autólise, nós estudamos 

as MDs alternagina, isolada de veneno de B. alternatus (SOUZA et al., 2000), e a  bothropasina, 

isolada pelo método de Muniz (MUNIZ, 2007). Para que os processos de autólise fossem 

realizados as duas proteínas foram purificadas até o maior grau de pureza, seguindo etapas de 

purificação subseqüentes aquelas utilizadas nos estudos descritos no item 4.1 ou através de 

alterações das metodologias descritas na literatura.   

 A alternagina, uma SVMPs da classe PIII, foi purificada através de alteração do método 

padronizado por Souza e colaboradores (SOUZA et al., 2000). O veneno bruto de B. alternatus 

foi ressuspendido em tampão e aplicado na coluna com resina de troca iônica ANX Sepharose 

Fast Flow. O perfil cromatográfico e o SDS-PAGE das frações eluídas da coluna estão 

representados na Figura 4.4. A proteína de massa molecular aproximada de 55kDa foi eluída no 

intervalo de 0 a 0,3M de NaCl. As frações que correspondem ao pico mostrado na Figura 4.4 

foram reunidas e concentradas até 1ml.  Esta solução protéica foi aplicada em coluna com resina 

de exclusão de tamanho Superdex75. O perfil cromatográfico desta etapa de purificação e o SDS-

PAGE referente às frações eluídas desta coluna estão representados na figura 4.5. As amostras 

com maior grau de pureza com a proteína de 55 kDa foram reunidas e congeladas a -80ºC. 
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   (a)                   (b) 
Figura 4.4: Análise da primeira etapa da purificação da alternagina, partindo de 50 mg de veneno de B. 
alternatus em tampão 10mM de fosfato de sódio pH 7,2.(a) Perfil cromatográfico da coluna com resina 
ANX Fast Flow, a linha verde representa o gradiente linear de 0 a 100% de tampão com 0,3M de NaCl (b) 
SDS-PAGE referente a Fig.4.4(a): coluna 1, padrão de massa molecular; coluna 2, veneno bruto 
(50mg/ml); colunas 3 a 8, frações eluídas até com 67% de tampão 0,3M de NaCl e coluna 9 , frações 
eluidas acima de 67% de tampão com 0,3M de NaCl. Seta indica a alternagina. 

 

  
(a)      (b) 

Figura 4.5: Segunda etapa da purificação da alternagina, amostras que foram eluídas com tampão de 0,3M 
de NaCl na ANX Fast Flow; (a) Perfil cromatográfico da Superdex 75; (b)SDS-PAGE referente ao 
primeiro pico da Fig.4.5(a), coluna 1, padrão de massa molecular, coluna 2, amostra eluída da ANX e 
colunas 3 a 10, frações do primeiro pico da cromatografia. Seta indica alternagina. 
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Para obtenção da bothropsina pura, foi utilizado o método de Muniz (MUNIZ, 2007) com 

adição de mais uma etapa cromatográfica, para aumentar o grau de pureza. Após aplicação de 

veneno bruto de B. jararaca em coluna DEAE sepharose, como descrito no item 4.1 e ilustrado 

na Figura 4.2, as frações eluídas da coluna, contendo proteína de massa molecular aproximada de 

55kDa foram reunidas, concentradas e a solução concentrada foi aplicada em coluna de filtração 

a gel Superdex75. A figura 4.6 mostra o perfil cromatográfico da coluna Superdex75 e o SDS-

PAGE das frações eluídas da coluna. As frações com maior grau de pureza da proteína com 

aproximadamente 55kDa foram unidas e congeladas a -80°C. 

  

 
   (a)                              (b) 
Figura 4.6: Segunda etapa do processo de purificação da bothropasina pelo método de Muniz (MUNIZ, 
2007). (a) Perfil cromatográfico da coluna de exclusão de tamanho, a superdex 75; (b) SDS-PAGE das 
frações eluídas da coluna: coluna 1, padrão de massa molecular; coluna 2, concentrado das frações do pico 
da DEAE sepharose que foi eluida com 100% de 0,5M de NaCl; coluna 3, fração do primeiro pico da Fig. 
4.6; colunas 4 a 7, frações eluídas referentes ao segundo pico do perfil cromatográfico. 
 

O estudo de autólise foi realizado incubando-se as duas proteínas (na mesma 

concentração), após serem completamente descongeladas, em diferentes temperaturas (25°C e 

6°C), retirando-se alíquotas em tempos determinados (1, 6, 8, 11, 24, 33, 48, 72 e 284 horas) e 

analisando-as em gel de poliacrilamida.  
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  Em temperatura ambiente (25oC), a alternagina (Fig.4.7) apresentou uma alta proteólise 

produzindo um fragmento polipeptídico de 30kDa, denominado alt-C (SOUZA et al., 2000), e 

também observamos uma forte banda de 43kDa. A formação de molécula de massa molecular de 

43kDa sugere que o processo de autólise para liberação dos domínios DC ocorre em mais de uma 

etapa (em pelo menos uma parte das moléculas de MD), com a clivagem ocorrendo em dois 

pontos diferentes da molécula de MD. A molécula de 43kDa deve ser constituída pelos domínios 

tipo-desintegrina e rico em cisteína (DC, de 30kDa) e uma parte da região C-terminal do domínio 

catalítico (13kDa). Com o passar do tempo, o produto de 43kDa pode também ser processado 

formando a alt-C, porque foi vista uma diminuição da banda de 43kDa, durante a autólise e 

aumento da banda de 30kDa. Observamos que o processo de autólise da alternagina a 25oC é 

bastante intenso e que nas primeiras 8 horas aproximadamente 50% das moléculas da proteína 

foram processadas em alt-C. Após esse período, a proteína continua sendo processada sendo que 

após três dias aproximadamente 80% das moléculas foram processadas a alt-C e o processo 

aparentemente estabiliza.   

 

 
Figura 4.7: Análise em SDS-PAGE da autólise da alternagina a 25°C. Coluna 1, padrão de massa 
molecular; coluna 2, processo autólise no tempo 0; coluna 3, autólise após uma hora; coluna 4, após 6 
horas; coluna 5, após 8 horas; coluna 6, após 11 horas; coluna 7, após 24 horas; coluna 8, após 33 horas; 
coluna 9, após 2 dias; coluna 10, após 3 dias; coluna 11, após 11 dias.    

 

 À temperatura ambiente, 25oC, o processo de autólise da bothropasina também produz 

moléculas de massa molecular de 43 e 30kDa (Fig.4.8), porém, a intensidade desta banda de 
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43kDa é bem mais fraca que a banda de 43kDa formada pela autólise da alternagina. Este fato 

sugere que o processo de formação da molécula de 43kDa é menos intenso na bothropasina do 

que na alternagina, e que a autólise ocorre diretamente entre os domínios M (catalítico) e DC 

(tipo-desintegrina e rico em cisteína). A molécula formada pelos domínios tipo-desintegrina e 

rico em cisteínas foi chamada por nós de bot-C. Após 8hs, observamos que aparentemente 50% 

das moléculas de bothropasina foram processadas, como observado na alternagina. Após 2 dias o 

processo de autólise parece ficar estável, com aproximadamente 80% das moléculas de 

bothropasina sendo reduzida aos domínios DC.   

 

 
Figura 4.8: Análise em SDS-PAGE da autólise da bothropasina a 25°C Coluna 1, o padrão de massa 
molecular; coluna 2, resultado das purificações tempo 0 de degradação; coluna 3, autólise após uma hora; 
coluna 4, após 6 horas; coluna 5, após 8 horas; coluna 6, após 11 horas; coluna 7, após 24 horas; coluna 8, 
após 33 horas; coluna 9, após 2 dias; coluna 10, após 3 dias; coluna 11, após 4 dias; coluna 12, após 7 
dias; coluna 13, após 11 dias. 
  

 Assim, nossas observações sobre os processos de autólise da alternagina e bothropasina, a 

25oC, são de que no final dos processos as duas proteínas apresentam características semelhantes 

e que ao final de 11 dias as duas proteínas são praticamente igualmente processadas. No entanto, 

as duas proteínas apresentam comportamentos diferentes no início do processamento 

autoproteolítico. A autólise da alternagina se processa com uma proporção elevada da molécula 

de 43kDa enquanto que a bothropasina é processada aos domínios DC, sem formar grande 

quantidade da molécula de 43kDa. 
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 O processo de autólise de outras proteínas pertencentes a classe das SVMPs PIII tem sido 

descrito na literatura. Esses estudos mostram que sem a adição de cálcio, proteínas PIII sofrem 

autólise produzindo uma molécula de massa molecular de 43kDa, que posteriormente libera os 

domínios DC (massa molecular de 30 kDa). Este comportamento foi observado para as proteínas 

brevilysin H6 (H6), uma PIII isolada do veneno da serpente Gloydius halys brevicaudus 

(FUJIMURA et al., 2000) para catrocolastatina, isolada do veneno de Crotalus atrox. 

(SHIMOKAWA et al., 1997) e para a jararagina, isolada do veneno de B. jararaca (MOURA-

DA-SILVA et al., 2003). No estudo da H6 os autores mostram, através do seqüenciamento do 

domínio processado, que a molécula de 43kDa é formada pela clivagem da ligação Leu98-Leu99, 

fato que corrobora a teoria de que a clivagem por metaloproteases ocorre geralmente em 

aminoácidos de ligações peptídicas adjacentes a resíduos hidrofóbicos, tais como Leu, Ile, Val, 

Met, Phe, Tyr (FUJIMURA et al., 2000). 

 A alternagina ainda não teve sua seqüência de aminoácidos determinada, mas a seqüência 

de resíduos da bothropasina foi determinada pela resolução da estrutura tridimensional da 

molécula (MUNIZ, 2007). A bothropasina apresenta uma ligação peptídica Leu-Leu (Fig. 4.9), 

em posição correspondente á ligação Leu98-Leu99 que é clivada na H6. Esta pode ser a ligação 

peptídica clivada também nessa proteína, uma vez que a massa molecular do produto formado, 

43kDa, é semelhante ao observado para a autólise da H6. 

 Moura-da-Silva e colaboradores (MOURA-DA-SILVA et al., 2003) estudaram a autólise 

da jararagina verificando que a ligação clivada na formação da molécula de 43kDa é a ligação 

Arg85- Lys86, formando, portanto, uma molécula de massa molecular um pouco maior do que a 

formada na autólise da H6. Os autores observaram, também, moléculas de jararagina-C (jara-C) 

iniciando com as seqüências ISPP (isolada do veneno), IISPP (isolada do veneno) e ISPP 
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(produto da autólise da jararagina), O fato de que a banda a 30kDa, correspondente a molécula 

jara-C, só aparecer em gel desnaturante mais o fato da presença das três diferentes formas de jara-

C deu subsídios para os autores proporem que a jararagina ocorra sob três formas distintas no 

veneno. Uma das formas seria proteoliticamente instável e seria rapidamente levada a jara-C no 

veneno. Uma forma não sofreria proteólise in vivo e autólise in vitro e seria, portanto, mantida 

com massa molecular de 55kDa. Outra forma seria susceptível a clivagem formando a molécula 

de massa molecular de 43kDa, na qual os domínios DC estariam ligados a uma parte do domínio 

M através de ligações dissulfeto, o que levaria, portanto, a formação de uma molécula com perfil 

de pontes dissulfeto diferente do perfil conhecido para SVMPs PIII. As pontes de dissulfeto da 

catrocolastatina e da bothropasina foram determinadas por clivagem seguida de detecção 

bioquímica das pontes e por determinação da estrutura tridimensional, respectivamente 

(CALVETTE et al., 2000; MUNIZ, 2007) e ambas apresentam o mesmo padrão de pontes 

dissulfeto.  

 Na adição de cálcio, a molécula de 43kDa não é observada nos estudos descritos na 

literatura para MPs e os autores citam que isto se deve ao fato de que, na adição de íons cálcio a 

proteína fica mais estável, não sofrendo o processo de autólise. A análise da estrutura 

tridimensional da bothropasina (MUNIZ, 2007) resultou na observação de três sítios de ligação 

de íons cálcio. Um dos sítios de ligação de cálcio encontra-se no domínio catalítico e já tem sido 

descrito na literatura como essencial para a estabilidade deste domínio e, conseqüentemente, para 

a atividade catalítica do domínio (GOMIS-RUTH et al., 1998). Os outros dois sítios de ligação de 

íons cálcio encontram-se no domínio tipo-desintegrina, sendo um dos sítios no início do domínio 

e o outro próximo ao motivo ECD, sendo inclusive estabilizado através de uma ligação do 

resíduo Glu do motivo ECD com o cálcio. Interessante observação é que a proteína bothropasina 
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utilizada para resolução da estrutura não foi tratada com íons cálcio, e, portanto, eles já estavam 

ligados à molécula no veneno.  

 Podemos prever que com a adição de íons cálcio leva ao perfeito enovelamento das 

moléculas e, conseqüentemente, à proteção do sítio de clivagem e a proteína fica mais resistente à 

autólise. Portanto, se para as mesmas condições experimentais de autólise nós encontramos que a 

alternagina se processa de forma mais intensa na molécula de massa molecular de 43kDa do que 

a bothropasina, podemos sugerir que a molécula de alternagina tenha a região do sítio de 

clivagem (Leu98-Leu99) mais susceptível a ação proteolítica. Talvez a molécula de alternagina 

tenha um enovelamento mais “aberto” nessa região, mas não é possível fazer essa afirmativa sem 

o conhecimento da estrutura da molécula de alternagina.  

 Nossos estudos de autólise da bothropasina e alternagina foram realizados sem a adição 

de íons cálcio, e, portanto podemos comparar nossos resultados com os descritos na literatura 

para outras MPs e particularmente com a jararagina, uma isoforma da bothropasina. Foi 

demonstrado que a jararagina, após 11 dias de autólise a 25oC manteve-se majoritariamente na 

forma não processada, com uma porcentagem aproximada de 10% de autólise. A Figura 4.10 

mostra os géis de eletroforese do processo de autólise da bothropasina, realizado nesse trabalho, e 

o processo da jararagina (MOURA-DA-SILVA et al., 2003). No caso da bothropasina e também 

para alternagina, nós encontramos um comportamento oposto, com a quase totalidade das 

moléculas sendo processada aos domínios DC (FIGURAS 4.7 e 4.8). Assim, embora a 

alternagina e bothropasina tenham comportamentos diferentes no início da autólise, ambas são 

majoritariamente processadas proteoliticamente à molécula de massa molecular de 30kDa 

correspondente aos domínios DC, enquanto que a jararagina permanece majoritariamente sem 

sofrer processamento.  
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Seqüência de aminoácidos da Bothropasina:  
EQQKYNPFRYVELFIVVDQGMVTKNNGDLDKIKARMYELANIVNEILRYLYMHAALVG
LEIWSNGDKITVKPDVDYTLNSFAEWRKTDLLTRKKHDNAQL↓LTAIDFNGPTIGYAYIG
SMCHPKRSVAIVEDYSPINLVVAVIMAHEMGHNLGIHHDTDFCSCGDYPCIMGPTISNEP
SKFFSNCSYIQCWDFIMKENPQCILNEPLGT↓DIVSPPVCGNELLEVGEECDCGTPENCQN
ECCDAATCKLKSGSQCGHGDCCEQCKFSKSGTECRASMSECDPAEHCTGQSSECPADVF
HKNGQPCLDNYGYCYNGNCPIMYHQCYALFGADVYEAEDSCFKDNQKGNYYGYCRKE
NGKKIPCAPEDVKCGRLYCKDNSPGQNNPCKMFYSNDDEHKGMVLPGTKCADGKVCS
NGHCVDVATAY. 
Figura 4.9 - Seqüência de aminoácidos da bothropasina, mostrando os sítios de autólise para formaçâo das 
moléculas de 43kDa (primeira seta em verde) e 30kDa (segunda seta verde).   
 
 
 

         
(a) (b) 

Figura 4.10 – Análise comparativa do processo de autólise das MDs de B.jararaca:(a) 
bothropasina (feita nesse trabalho), (b) jararagina (MOURA-DA-SILVA et al., 2003); em SDS-
PAGE. As setas indicam o produto de 30kDa da autólise.  
 

 À temperatura de 6°C, verificamos, através da análise das amostras em gel de 

poliacrilamida (Figuras 4.11 e 4.12), que as diferenças entre os produtos formados para a autólise 

da alternagina e a bothropasina são menores do que a 25oC. A autólise da alternagina (Fig. 4.11) 

produz uma molécula de massa molecular de 43kDa, assim como a 25oC, porém a intensidade da 

banda observada no gel é mais fraca. Após 3 dias, o processo não tem continuidade e 

aproximadamente 50% da alternagina é reduzida a alt-C. Portanto, o abaixamento da temperatura 

de 25oC para 6oC inibiu o processo de autólise em aproximadamente 50%.  
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Figura 4.11: Análise em SDS-PAGE da autólise da alternagina em temperatura de 6°C. Coluna 1,  padrão 
de massa molecular; coluna 2, resultado das purificações tempo 0 de degradação; coluna 3, autólise após 
uma hora; coluna 4, após 6 horas; coluna 5, após 8 horas; coluna 6, após 11 horas; coluna 7, após 24 
horas; coluna 8, após 33 horas; coluna 9, após 2 dias; coluna 10, após 3 dias; coluna 11, após 4 dias; 
coluna 12, após 7 dias; coluna 13, após 11 dias.   

 

Para o processo de autólise da bothropasina a 6oC (Fig. 4.12), observamos um 

comportamento semelhante ao observado no processo a 25oC, com pouca formação da molécula 

de 43kDa. Assim como observado para a alternagina, a partir de 3 dias o processo aparentemente 

termina e aproximadamente 50% das moléculas foram processadas aos domínios DC.  

 

     
Figura 4.12: Análise em SDS-PAGE da autólise da bothropasina em temperatura de 6°C. Coluna 1,  
padrão de massa molecular; coluna 2, resultado das purificações tempo 0 de degradação; coluna 3, autólise 
após uma hora; coluna 4, após 6 horas; coluna 5, após 8 horas; coluna 6, após 11 horas; coluna 7, após 24 
horas; coluna 8, após 33 horas; coluna 9, após 2 dias; coluna 10, após 3 dias; coluna 11, após 4 dias; 
coluna 12, após 7 dias; coluna 13, após 11 dias. 
   

Portanto, o processo de autólise das proteínas alternagina e bothropasina é dependente da 

temperatura, sendo diminuido a temperatura de 6oC, fazendo que ao final de 11 dias somente 

50% das moléculas dessas proteínas sejam processadas, enquanto que a 25oC nesse mesmo 
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período de tempo aproximadamente 80% das moléculas sejam processadas. Isso se deve, 

provavelmente, porque com o abaixamento da temperatura o movimento das moléculas é menor 

o que não favorece o ataque proteolítico. 

As metaloproteases/desintegrinas processadas foram analisadas através de reação de 

immunobloting utilizando o anticorpo anti-alt-C, que foi obtido com a injeção de alt-C em 

camundongos (Souza et al., 2000). A Figura 4.13 mostra os resultados obtidos na reação de 

immunobloting para as proteínas isoladas com os métodos de Mandelbaum (MANDELBAUN et 

al., 1982) e Muniz (MUNIZ, 2007).  

 Analisando a membrana de imunoblotting vemos que os produtos da autólise tanto de 

30kDa, como de 45kDa reagem ao anticorpo de alt-C. A partir dessa informação, podemos 

afirmar que o produto de 30kDa são os domínios tipo-desintegrina e rico em cisteína e que o 

produto de 45kDa apresenta esses dois domínios mais uma parte do domínio metaloprotease.  

 

   
Figura 4.13: Análise dos produtos da autólise das metaloproteianses/desintegrinas por imunoblotting. 
Coluna 1: autólise da proteína purificada pelo método de Mandelbaum  (MANDELBAUN et al., 1982), 
colunas 2 e 3: autólise da proteína purificada pelo método de Muniz (MUNIZ, 2007) 
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4.3-Estudos do desenovelamento das proteínas alternagina e da bothropasina através das 

técnicas de Espectroscopia de Dicroísmo Circular e Fluorescência 

 

 Até 2006 não havia nenhuma estrutura de proteínas da classe PIII das SVMP´s depositada 

no PDB (Protein Data Bank) e poucas eram as informações sobre as estruturas dos diferentes 

domínios das moléculas e suas relações. Recentemente, com a determinação de algumas 

estruturas cristalográficas desta classe de proteínas (TAKEDA et al., 2006; IGARASHI et al., 

2007; MUNIZ, 2007) algumas questões começaram a ser elucidadas. No entanto, ainda restam 

muitas dúvidas de como os domínios interagem entre si e como os mesmos estão envolvidos nas 

atividades biológicas dessas proteínas. 

 Os diferentes resultados obtidos nos estudos de autólise da alternagina e bothropasina 

levaram ao questionamento sobre a estabilidade das duas proteínas. Embora sejam isoladas de 

fontes diferentes, a duas proteínas apresentam identidade seqüencial elevada (90%) e como 

mostrado no item 4.2 apresentam comportamentos diferentes frente ao processo de autólise. 

Assim, os estudos da estrutura secundária e terciária dessas moléculas podem levar a informações 

relevantes que auxiliem no entendimento desta questão.  

 Assim, o objetivo deste estudo foi analisar o comportamento de desenovelamento frente a 

agentes químicos das duas MDs, bothropasina e alternagina, a fim de verificar se há alguma 

correlação ou diferença entre os mesmos. Para isso, foram utilizadas duas técnicas diferentes, 

espectroscopia de dicroísmo circular e espectroscopia de fluorescência, que podem ser úteis no 

estudo da estabilidade estrutural de proteínas e de seus domínios. Os estudos de dicroísmo 

circular foram usados para analisar a estrutura secundária da alternagina e da bothropasina 

(isolada seguindo o método de Muniz (MUNIZ, 2007). As duas proteínas estavam solubilizadas 

nas mesmas soluções tampões (20mM de Tris pH 8,0 e 20mM de NaCl) e foram testadas em 
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diferentes concentrações (0 a 7M) do agente desnaturante (Hidrocloreto de Guanidina , Gnd-

HCl). Analisando as curvas de desnaturação química (Fig. 4.14) obtidos para as duas proteínas 

observamos que o comportamento das duas frente ao agente desnaturante são semelhantes. 

 

 
Figura 4.14: Curva de desnaturação química por hidrocloreto de guanidina (Gnd-HCl), monitoradas por 
dicroísmo circular, das proteínas bothropasina e a alternagina, no comprimento de onda de 220 nm: fração 
de proteína desnaturada (fd) em função da concentração de Gnd-HCl (M). 
 

Para uma melhor análise dos domínios, foram realizadas as mesmas medidas com a alt-C, 

o domínio processado DC da alternagina. A alt-C foi purificada usando o protocolo de Souza 

(SOUZA ET AL., 2000). Na alt-C só ocorre o início da desnaturação química significativa na 

curva a partir de 2 M de Hidrocloreto de guanidina, enquanto que na alternagina ocorre variação 

nas concentrações iniciais de hidrocloreto de guanidina. Ao analisarmos e compararmos as curvas 

de desnaturação química da alternagina e alt-C (Fig. 4.15 e 4.17), podemos inferir que a variação 

da fração de desnaturação (fd) observada no intervalo de 0 a 2M do agente desnaturante na curva 

obtida para a alternagina é resultante da desnaturação química do domínio metaloprotease. O 

comportamento da alt-C nessa região é diferente do obtido para alternagina, e uma vez que a 

única diferença entre as moléculas é a presença do domínio metaloprotease na alternagina, 
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podemos propor que essa diferença seja devido à desnaturação do domínio metaloprotease. A 

partir de 2 M de Hidrocloreto de guanidina o comportamento entre alternagina e alt-C é bastante 

semelhante.   

 
Figura 4.15: Curva de desnaturação química por cloreto de guanidina, monitoradas por dicroísmo circular, 
no comprimento de onda 220 nm, das proteínas alternagina e a alt-C: fração de proteína desnaturada (fd) 
em função da concentração de Gnd-HCl(M). 

 

Na comparação das curvas de desnaturação, analisadas por dicroísmo circular, da 

bothropasina e da bot-C (Fig. 4.16) foi observado um comportamento semelhante ao observado 

anteriormente para alternagina e alt-C. Nesse e no outro caso aparentemente o domínio 

metaloprotease sofre o processo de desnaturação até a concentração de 2 M de hidrocloreto de 

guanidina. 
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Figura 4.16: Curva de desnaturação química por hidrocloreto de guanidina, monitoradas por dicroísmo 
circular, no comprimento de onda 220 nm, das proteínas bothropasina e a bot-C: fração de proteína 
desnaturada (fd) em função da concentração de Gnd-HCl(M). 
 
  

A bot-C possui dois domínios: desintegrina e o rico em cisteína. Pela estrutura da 

Bothropasina (Fig.1.3), vimos a presença de um grande número de pontes dissulfeto, sete no 

domínio desintegrina e seis no domínio rico em cisteína, além de uma ponte entre esses dois 

domínios. Portanto, a região correspondente aos domínios desintegrina e rico em cisteínas são 

mais estáveis estruturalmente que o domínio metaloprotease, que apresenta apenas três pontes 

dissulfeto. Assim, os domínios DC apresentam uma maior estabilidade estrutural frente à 

desnaturação química por hidrocloreto de guanidina, sofrendo modificações na estrutura 

secundária somente a partir de 2 M de hidrocloreto de guanidina. É interessante observar que, 

embora o domínio tipo-desintegrina apresente baixo conteúdo de estrutura secundária regular, a 

estabilidade é alcançada pelo alto número de pontes dissulfeto que existem nos domínios.  

 A bothropasina possui os três domínios: metaloprotease, tipo-desintegrina e rico em 

cisteína. Pela análise da estabilidade da estrutura secundária (Figura 4.16), vemos que o domínio 

metaloprotease é mais suscetível à ação do desnaturante (hidrocloreto de guanidina), o que se 
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deve provavelmente a presença de poucas pontes dissulfeto (apenas três). Esse domínio apresenta 

um maior conteúdo de estrutura secundária regular. No espectro de dicroísmo circular da proteína 

inteira, isto é, constituída pelos três domínios MDC, é possível observar um espectro 

característico de polipeptídeos com uma mistura de elementos de estutura secundária (α-hélice, 

folhas beta e desordenado) (Fig.4.17). Esse comportamento não é encontrado no espectro da alt-

C, o que já era esperado, uma vez que esses domínios carecem de estruturas secundárias 

regulares. 

 
   (a)           (b) 

Figura 4.17 – Espectro de dicroísmo circular, elipcidade em função do comprimento de onda, das 
proteínas: (a) alternagina , (b) alt-C, sem a presença de agente desnaturante, com 3M e 6M de hidrocloreto 
de guanidina. 
 

 A seqüência da alternagina completa não é conhecida, porém os domínios tipo-

desintegrina e rico em cisteina (alt-C) foram seqüenciados, por degradação de Edman. Análise 

comparativa das seqüências da alt-C e bot-C mostra que ambas possuem um alto grau de 

identidade (aproximadamente 90%). Os domínios metaloprotease dessas proteínas apresentam 

alta identidade, podemos inferir que a estrutura da alternagina deve ser muito parecida com a da 

bothropasina. As curvas de desnaturação, monitoradas pelo dicroísmo circular, da bothropasina e 
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da alternagina (Fig. 4.14) são muito parecidas, o que sugere um alto grau de semelhança da 

estabilidade da estrutura secundária. 

 A técnica de espectroscopia de fluorescência foi utilizada para acompanhar processos de 

desnaturação química das proteínas em estudo. Os domínios metaloproteases das proteínas 

alternagina e bothropasina possuem três triptofanos enquanto não há nenhum desse resíduo nos 

domínios DC. Assim, a técnica de espectroscopia de fluorescência intrínseca foi utilizada para 

acompanhar o processo de desnaturação das proteínas nas mesmas condições utilizadas nos 

estudos de dicroísmo circular. As medidas de fluorescência foram feitas com as mesmas amostras 

usadas nas medidas de dicroísmo circular com as proteínas alternagina e bothropasina. Os 

espectros de emissão de fluorescência medidos, com excitação em 295 nm (Fig. 4.19), têm como 

fluoróforo dominante o grupo indol do triptofano e o espectro com excitação em 280 nm (Fig. 

4.18) têm como principal fluoróforo a tirosina e também do triptofano durante o processo de 

desnaturação. A partir dos espectros de fluorescência, monitorando o centro de massa desses 

espectros e normalizando estes dados, resultou na curva de desnaturação. Analisando as curvas de 

desnaturação, obtidas pela técnica de fluorescência, com excitação de 280 nm e 295 nm obtidos 

para a alternagina, observamos que esses são bastante similares (Fig.4.20), mostrando que os 

triptofanos (3, no domínio M) da molécula se expõem ao solvente nas diversas concentrações de 

hidrocloreto de guanidina (até próximo a 5M), o que “mascara” a emissão das tirosinas(23 em 

toda a proteína). Essa exposição gradual dos triptofanos propõe que a desnaturação química do 

domínio metaloprotease ocorre até 5M de agente desnaturante. Este comportamento é visualizado 

na Figura 4.21, onde são comparadas as curvas de desnaturação químicas medidas por 

fluorescência (280 e 295 nm) e dicroísmo circular da alternagina: todas as curvas são similares e 
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mostram que modificações ocorrem somente em altas concentrações de hidrocloreto guanidina 

(Gnd-HCl). 

 

   (a)      (b) 

Fig.4.18 - Espectros de fluorescência, com excitação a 280nm, em diferentes concentrações de agente 

desnaturantes, hidrocloreto de guanidina, das proteínas : a)alternagina e b)bothropasina   

    

 

   (a)       (b) 

Fig. 4.19 - Espectros de fluorescência, com excitação a 295nm, em diferentes concentrações de agente 

desnaturantes, hidrocloreto de guanidina, das proteínas:a)alternagina e b)bothropasina 
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 A análise comparativa das curvas de desnaturação química, analisada por fluorescência 

em excitação de 280 nm e 295 nm da alternagina e bothropasina (Figura 4.22) mostra que as duas 

proteínas apresentam comportamento bastante semelhante em relação à exposição dos resíduos 

de triptofano ao meio no processo de desnaturação. A partir dos resultados, foi visto que a 

desnaturação química da estrutura terciária (visto nas medidas de fluorescência com excitação de 

280 e 295 nm) e da estrutura secundária (medidas de dicroismo circular) são semelhantes, o que 

era esperado. 

 
Figura 4.20 - Comparação entre as emissões de fluorescência com excitação de 280 nm e 295 nm da 

alternagina. A desnaturação foi monitorada através do centro de massa, expressa em fração de proteínas 

desnaturada (fu), em função da concentração de hidrocloreto de guanidina. 
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Figura 4.21 - Comparação entre curvas de desnaturação medidas por fluorescência (excitação a 280 nm e 

295 nm) e por dicroísmo circular da alternagina. A desnaturação foi monitorada através do centro de 

massa, expressa em fração de proteínas desnaturada (fu), em função da concentração de hidrocloreto de 

guanidina. 

  

 
(a)      (b) 

Figura 4.22. Curvas de desnaturação, monitoradas pela fluorescência, da alternagina e 

bothropasina em diferentes concentrações de Gnd-HCl com excitação de 280nm (a) e a 295nm 

(b). A desnaturação foi monitorada através do centro de massa, expressa em fração de proteínas 

desnaturada (fu) , em função da concentração de hidrocloreto de guanidina. 

 
 

 

 Portanto, os resultados obtidos de dicroísmo circular e fluorescência das proteínas 

alternagina e bothropasina sugerem que, a despeito do domínio metaloprotease sofrer 
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desnaturação em concentrações bem mais baixas de agente desnaturante que o domínio DC, os 

resíduos de triptofano que se encontram no domínio M são totalmente expostos ao solvente 

somente em altas concentrações (5M) do agente desnaturante. 
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Capítulo 5 - Conclusões 

 

 Neste trabalho foram realizados estudos das metaloproteases/desintegrinas (MDCs) 

isoladas de venenos de serpentes. A presença de isoformas nos venenos, e conseqüentemente a 

falta de homogeneidade, é um fato conhecido na literatura e tem sido descrito como um dos 

responsáveis pelas dificuldades encontradas em alguns estudos, como por exemplo na 

cristalização das proteínas. Observamos que os pesquisadores que estudam proteínas oriundas 

dos venenos desenvolvem metodologias para o isolamento das moléculas sem levar em conta, na 

maioria das vezes, que no final do processo as proteínas muito provavelmente não estarão de 

forma homogênea, principalmente por causa das propriedades físico-químicas semelhantes entre 

as moléculas de isoformas. Um dos aspectos estudados no presente trabalho foi a 

análise/identificação das proteínas obtidas através dos métodos descritos na literatura para MDCs 

isoladas de veneno de B. jararaca. Duas isoformas têm sido descritas para MDCs de B. jararaca, 

a jararagina e a bothropasina. Foi detectado no nosso Laboratório que a metodologia utilizada 

para isolamento de jararagina resultou na purificação da bothropasina. Assim, nós usamos dois 

métodos descritos para isolamento de bothropasina e o método mais utilizado na literatura para 

isolamento da jararagina. As amostras obtidas nos diferentes métodos seriam analisadas através 

da técnica de espectrometria de massas, pois a técnica mais acessível, o sequenciamento da 

região N-terminal das proteínas, não poderia ser utilizado uma vez que essas proteínas 

apresentam o N-terminal bloqueado. No entanto, devido a problemas no equipamento 

(espectrômetro de massas) do nosso colaborador, o Prof. Dr. José César Rosa, USP-Ribeirão 

Preto, as análises ainda não puderam ser realizadas. Uma vez que as MDCs sofrem 
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processamento, liberando os domínios metoprotease (M) e tipo-desintegrina e rico em cisteína 

(DC) as amostras de MDCs obtidas nos três diferentes protocolos foram levadas a autólise e os 

domínios DC serão analisados por sequenciamento da região N-terminal. 

   A outra abordagem utilizada nesse trabalho, foi o estudo do processamento autolítico das 

MDCs alternagina, isolada do veneno de B. alternatus,  e da bothropasina, isolada do veneno de 

B. jararaca. Nós observamos que as duas proteínas, embora tenham alta identidade seqüencial 

sofrem o processo autoproteolítico de maneiras diferentes. Os produtos da autólise das MDCs são 

os domínios M (de aproximadamente 25kDa) e DC (de aproximadamente 30kDa). Os estudos 

foram realizados em duas temperaturas diferentes, 25oC e 6oC. Observamos que a 25oC as duas 

proteínas, alternagina e bothropasina, apresentam o mesmo comportamento e aproximadamente 

80% das moléculas são processadas ao domínio DC ao final dos onze dias de autólise. No 

entanto, observamos que nessa temperatura o processo de autólise da alternagina passa pela 

formação do intermediário de 43 kDa (que seria a o domínio DC unido a região C-terminal do 

domínio M) de uma maneira muito mais acentuada do que a bothropasina. Com o passar do 

tempo, o intermediário de 43 kDa também é processado aos domínios DC. Esse resultado sugere 

que as proteínas alternagina e bothropasina possam ter regiões de clivagem mais e menos 

expostas, respectivamente. Comparando os resultados obtidos para as isoformas bothropasina 

(este trabalho) e jararagina (MOURA-DA-SILVA et al., 2003) a 25oC verificamos uma 

importante diferença no processamento, sendo que a jararagina ao final de 11 dias tem somente 

aproximadamente 20% das moléculas processadas enquanto que a bothropasina tem, 

aproximadamente, 80% das moléculas processadas. À temperatura de 6oC os mesmos 

comportamentos de formação do intermediário de 43 kDa foram observados, no entanto, o 
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processo é menos intenso e ao final de 11 dias somente cerca de 50% das moléculas de 

alternagina e bothropasina sofrem o processamento autoproteolítico. 

 A observação de que as MDCs estudadas, alternagina e bothropasina, tinham diferentes 

comportamentos sob o ponto de vista de autólise levou aos estudos de desnaturação das proteínas 

com acompanhamento com a técnica de espectroscopia de dicroísmo circular. A proteína alt-C, o 

domínio processado DC da alternagina, foi também estudadas. Através desses estudos, foi 

observado que o domínio metaloprotease é o mais instável apesar de apresentar estrutura 

secundária mais organizada. Os domínios tipo-desintegrina e o rico em cisteína não são atingidos 

pela autólise e só começam a sofrer modificações químicas na presença de 2 M do agente 

desnaturante. Não foram observadas diferenças de estabilidade estrutural nos processos de 

desnaturação das proteínas alternagina e bothropasina que pudessem ser relacionadas à formação 

do intermediário de 43 kDa observado no processo de autólise.  
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	1.1-Integrinas e Desintegrinas 
	 As integrinas são glicoproteínas essenciais para a ligação entre o citoesqueleto de uma célula e a matriz extracelular e são expressas na superfície da célula (HYNES, 1992). As integrinas estão presentes em diversos organismos desde mamíferos, aves e até existem estudos em Drosophila. Estas são definidas como moléculas de adesão celular Ca+-dependentes (WOLPERT, 2000). A adesão celular é importante para determinação da forma da célula, na manutenção da função adequada e integridade dos tecidos.
	             Estruturalmente, as integrinas são proteínas heterodiméricas formadas por duas subunidades, α e β , associadas não covalentemente e codificadas por diferentes genes (WOLPERT, 2000; HYNES, 1987). De acordo com a similaridade seqüencial, o sistema de nomenclatura proposto para as integrinas categoriza as subunidades de cada heterodímero como α (120 a 180 kDa) e β (90 a 110 kDa), ambas do tipo transmembrânicas, cujas combinações definem as propriedades adesivas e de sinalização.
	             A maior parte da molécula de integrina está exposta ao meio extracelular, enquanto que o citoesqueleto de actina e o maquinário de sinalização estão associados a um pequeno domínio citoplasmático (DZAMBA et al., 2001). Existem cerca de 22 heterodímeros de integrinas constituídos de 17 formas de subunidades α e 8 formas da subunidade β (PENTIKAINEN et al., 1999) e elas podem combinar-se para formar proteínas com diversas especificidades ligantes e atividades biológicas (PETRUZELLI et al., 1999). Na Tabela 1-1 encontram-se algumas dessas subfamílias e seus ligantes.
	Subunidades
	Vitronectina

	  Quase toda célula expressa uma ou várias integrinas. O domínio citoplasmático das integrinas β está ligado aos filamentos de actina através de proteínas de ligação (talina, vinculina e actinina α) (WOLPERT, 2000).
	1.2-Metaloproteases

	 Metaloproteases de venenos viperídicos têm sido descritas como responsáveis por muitas atividades, principalmente alguns processos fisiológicos como a fibrinólise e a coagulação. Também estão envolvidas na migração de células, organogênese, reparo tecidual, desenvolvimento embrionário, formação óssea, reprodução. E ainda são relacionadas a efeitos patológicos como a artrite e o câncer (HOOPER, 1994). 
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