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Purificação e caracterização de inibidores de proteases do veneno de Bitis
gabonica rhinoceros com potencial farmacológico
Tamara Mieco Fucase
RESUMO
Os venenos de serpentes são complexas misturas de proteínas e
peptídeos que apresentam uma variedade de atividades biológicas. Estudos
apontam para uma rica diversidade de moléculas bioativas de baixa massa
molecular nos venenos, como a crotamina, miotoxina A, peptídeos potenciadores
de bradicinina (BPPs) inibidores do tipo Kunitz de serinopeptidases e tripeptídeos
inibidores de metalopeptidases. O interesse nestas moléculas está relacionado ao
potencial uso como agentes terapêuticos contra diversas patologias, como
distúrbios da coagulação e modulação da atividade de metalopeptidases,
moléculas estas envolvidas com tumorigenêse e outros processos patológicos
como inflamação crônica e distúrbios neurológicos. O veneno da serpente Bitis
gabonica rhinoceros provoca alterações fisiopatológicas como severa desordem
na coagulação sanguínea e danos teciduais seguidos de necrose. No presente
estudo foram isoladas e caracterizadas metalopeptidases e serinopeptidases,
além de componentes de baixa massa molecular como inibidor do tipo Kunitz e
BPPs. Estes peptídeos foram testados quanto a sua capacidade inibitória frente
as peptidases endógenas e sequenciados por espectrometria de massa. Os
nossos dados mostram que as peptidases isoladas degradam caseína e não tem
atividade sobre colágeno. A serinopeptidase tem atividade β-fibrinogenolítica e o
inibidor tipo Kunitz isolado apresenta maior capacidade de inibir a quimotripsina,
com valor de Ki= 0,07 µM, mostrando-se um promissor substituto ao fármaco
aprotinina. Este peptídeo apresentou também atividade citotóxica em células
B16F10 e tênue atividade antimicrobiana. Dentre os BPPs identificados, o
peptídeo que possui sequência não canônica apresentou a capacidade de
potencializar a ação da bradicinina tanto em ensaio edematogênico quanto de
inibição da atividade enzimática da enzima conversora de angiotensina. Esses
resultados indicam o potencial de peptídeos de venenos animais para o
desenvolvimento de novos agentes terapêuticos para o tratamento de
enfermidades como hipertensão e distúrbios de coagulação.
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Purification and characterization of proteases inhibitors of Bitis gabonica
rhinoceros venom with pharmacological potencial
Tamara Mieco Fucase
ABSTRACT

Snake venoms are complex mixtures of proteins and peptides with a wide array of
activities. Some studies point towards a vast diversity of low molecular mass
bioactive molecules in venoms such as crotamine, myotoxin A, bradykinin
potentiating peptides

(BPPs), Kunitz type serine peptidase inhibitors and

tripeptides inhibiting metallopeptidases. The interest on these molecules is related
to their potential use as therapeutic drugs against several pathologies such as
coagulation disturbs and modulation of the activity of metallopeptidases, involved
in tumorigenesis and other disease like chronical inflammation and neurological
disorders. The venom of Bitis gabonica rhinoceros promotes severe blood clotting
disorders and tissular damages followed by necrosis. In the present study we
isolated and characterized metallo and serine-peptidases, as well as as low
molecular mass components such as Kunitz inhibitors and BPPs. Those peptides
were assayed for their ability to inhibit the venom ednogenous peptidases and
were sequenced by mass spectrometry. Our data indicate that the isolated
peptidases hydrolyze casein, but not gelatin, indicating that they have no activity
on collagen. The isolated serine protase has β-fibrinogenolytic activity and is not
inhibited by the endogenous Kunitz peptide isolated from the venom. The Kunitzlike peptide inhibits preferentially chymotrypsin with a Ki of 0.07 µM and appears
as a promising substitute for the commercial drug aprotinin. Among the three
bradykinin potentiating peptides, two displayed non-canonical sequences, a fact
that might represent an interesting field for new studies for the development of
new anti-hypertensives. Although displaying mutations in highly conserved
regions, the non-canonical BPP potentialized bradykinin in both edematogenic and
angiotensin converting enzyme inhibition assays. These results indicate the
potential of animal venom peptides for the development of new drugs against
Diseases such as hypertension and coagulopathies.
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1. INTRODUÇÃO
1.1 Toxinas de serpentes
Os venenos de serpentes são os fluidos secretórios mais concentrados
que se conhece (Stocker, 1991). São constituídos de uma mistura complexa de
substâncias orgânicas e inorgânicas que apresentam diferentes estruturas e
atividades e causam uma variedade de efeitos biológicos (Porto, et.al., 2007).
Dentre

os

componentes

orgânicos

podemos

citar:

aminoácidos

livres,

carboidratos, lipídios, principalmente fosfolipídios, e aminas biogênicas, além de
peptídeos e proteínas (Rajendra, et.al., 2004).
Dentre os componentes inorgânicos, são encontrados o ferro, cobre,
cálcio, manganês, magnésio, entre outros. Algumas destas moléculas como o
zinco, podem exercer uma função de atuar em domínios catalíticos de enzimas
como as metalopeptidases (Bjarnason & Fox, 2004).
Cerca de 90% a 95% do peso seco do veneno são constituídos de
proteínas e peptídeos que são biologicamente ativos, com elevado potencial
terapêutico (Markland, 1998; Bennacef-Heffar & Laraba-Djebari, 2003).
Uma boa parte dos compostos destes venenos mimetiza estrutura e
funcionalmente moléculas endógenas da presa envolvidas na homeostase
escapando, porém aos mecanismos de regulação que modulam estas atividades,
levando assim a exarcebação de processos fisiológicos normalmente benéficos.
Assim, o envenenamento pode ser considerado um distúrbio agudo dos
mecanismos de regulação da homeostase, levando a um colapso das funções
fisiológicas que resulta em morte da presa ou efeitos severos em acidentados.
Os venenos de viperídeos são constituídos de variados componentes,
que podem ser agrupados em famílias de proteínas, incluindo enzimas como
fosfolipases A2 (PLA2), serinopeptidases (SVSP), metalopeptidases (SVMP), laminoácido-oxidases (LAAOs), nucleotidases e hialuronidases assim como
proteínas não enzimáticas como disintegrinas, lectinas tipo C, peptídeos
natriuréticos, miotoxinas, toxinas CRISP, fatores de crescimento endotelial e
neuronal, cistatinas e inibidores de peptidase do tipo Kunitz (Fry, 2005 e Calvete,
2007).
As fosfolipases A2 são enzimas que catalisam a hidrólise de
fosfolípidios na ligação éster do carbono 2, liberando lisofosfolipídios e ácidos
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graxos (araquidônico). O íon Ca2+ é essencial como cofator e o resíduo de ácido
aspártico na posição 49 é necessário para que ocorra a catálise. Sua atividade
catalítica sobre a membrana celular em tecidos específicos sugerem um
importante papel dessas enzimas na toxicidade do veneno (Samy, et.al., 2012).
Estas proteínas são encontradas em vários tecidos de diferentes
animais como mamíferos, serpentes, escorpiões e abelhas. Com base na sua
origem, atividade catalítica, sequência de aminoácidos, comprimento da cadeia e
os padrões de ligação dissulfeto, elas são divididas em 16 grupos (Murakami,
et.al. 2006), sendo que 10 grupos são PLA2 secretadas (sPLA2) (Schaloske &
Dennis, 2006; Burk & Dennis, 2009).
As fosfolipases secretadas são proteínas de baixa massa molecular (13
a 15 kDa), que apresentam uma grande variedade de efeitos, além de auxiliar na
digestão da presa, como anticoagulante, miotóxico, inibição de agregação
plaquetária, neurotóxico e edema (Kini, 2005). Somente dois grupos foram
identificados em serpentes (GI e GII). No GI, estão incluídas as svPLA2 (snake
venom phospholipase A2) de Elapinae e de Hydrophiiniae com 115 a 120
aminoácidos, que são homólogos as PLA2 GIB do pâncreas de mamíferos. Os
grupos GIIA e GIIB com 120 a 125 aminoácidos, compreendem as svPLA2 de
Crotalinae e Viperinae (Burk & Dennis, 2009). As enzimas pertencentes ao grupo
IIA, apresentam semelhanças moleculares e estruturais com as fosfolipases
encontradas em exsudatos inflamatórios de mamíferos (Schaloske & Dennis,
2006). Assim, essas similaridades podem ser utilizadas como uma ferramenta
farmacológica importante para o entendimento da função dessas enzimas em
doenças inflamatórias crônicas como a artrite reumatoide, asma e aterosclerose.
As serinopeptidases hidrolisam a ligação peptídica e apresentam papel
importante em diversos processos biológicos como digestão e controle e
regulação da coagulação sanguínea, sistema imune e inflamação (Neurath, 1984;
Kang, et.al., 2011). Essas substâncias provavelmente evoluíram a partir de
enzimas digestivas que sofreram duplicação gênica que levaram variabilidade de
funções e especificidades ao substrato (Birktoft & Blow, 1972; Kang, et.al., 2011).
Elas são agrupadas em seis clãs e subdivididas em famílias baseadas na
sequência e similaridades funcionais (MEROPS, http://merops.sanger.ac.uk).
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As SVSP (Snake Venom Serine Peptidases) são exclusivas do clã SA
e pertencentes a família S1, sendo responsáveis por promover alterações na
cascata da coagulação sanguínea e sistema fibrino(geno)lítico. Apesar de
apresentarem sequências muito similares (50-70%), as SVSP exibem alta
especificidade em distintos substratos (Murakami & Arni, 2005), atuando no
sistema fibrino(geno)lítico, exibindo atividade pró e/ou anticoagulante e podem
também promover a agregação plaquetária.
Estas peptidases com massa molecular entre 25 kDa e 35 kDa,
apresentam uma tríade catalítica (His57, Asp102 e Ser195), posicionados na
junção entre duas estruturas secundárias do tipo beta-barril e catalisar a hidrólise
de ligações peptídicas. Por exemplo, peptidases semelhantes à tripsina, que
hidrolisam ligações peptídicas de aminoácidos básicos como arginina (Arg) e
lisina (Lis) e atuam promovendo diversos efeitos fisiológicos como, alterações no
sistema hemostático (Rawlings & Barrett, 1994).
Algumas SVSP são conhecidas como trombina-símile, pela capacidade
de tornar o sangue incoagulável devido a depleção dos estoques de fibrinogênio
(Bortoleto, et.al., 2002). Na última década, essas enzimas tem sido estudadas
devido ao seu potencial terapêutico. Por exemplo, o Ancrod e Batroxobin
(Reptilase) que são utilizados para o tratamento de doenças cardiovasculares
(Marsh, 1998).
As metalopeptidases de veneno de serpentes (SVMP- Snake Venom
Metallopeptidase) são hidrolases do tipo endopeptidases pertencentes à família
M12 da superfamília das metzincinas, que possui o motivo “Met-turn” constituído
por aminoácidos conservados HEXXHGXXH e são subdivididas em três classes:
PI, PII e PIII. As toxinas do tipo PI consistem em proteínas que apresentam
somente o domínio metalopeptidase e geralmente apresentam pouca ou
nenhuma atividade hemorrágica. As PII possuem os domínios metalopeptidase e
disintegrina na porção C-terminal e são subdivididas em PII, PIIa e PIIb de acordo
com as modificações pós translacionais e formação de proteínas diméricas (Fox &
Serrano, 2008). A classe PIII, apresenta o domínio disintegrina e rico em cisteína,
sendo consideradas as mais hemorrágicas e são subdivididas em PIIIa a PIIId,
sendo que a PIIId possui o domínio lectina tipo C na porção C-terminal, ligado
através de uma ponte dissulfeto ao domínio rico em cisteína (Bjarnason & Fox,
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1994) que atua em receptores de adesão plaquetária e glicoproteínas. O domínio
metalopeptidase apresenta uma sequência de aminoácidos conservados
HEXXHGXXH e no sítio ativo um íon Zn2+ ligado, que ativa uma molécula de água
e age como um nucleófilo ao atacar a carbonila peptídica. (Berg, et.al., 2004;
Escalante & Serrano, 2005,). Seus efeitos tóxicos estão associados a distúrbios
hemostáticos, incoagulabilidade pela interferência na cascata de coagulação e
hemorragia local e sistêmica através de danos vasculares e trombose (Escalante
et.al, 2011).
A maioria das PI são produtos de genes do tipo PIII que apresentam
um códon de parada ao final da região do transcrito, que representa o domínio
metalopeptidase traduzido. Portanto, a diferença entre os RNA mensageiros de PI
e PIII não é a ausência da sequência que codifica a disintegrina, mas sim a
presença de um códon de parada entre os domínios. As SVMP são sintetizadas a
partir de zimógenos, que são constituídos de um peptídeo sinal e um pró-domínio.
A ativação enzimática é mediada pela interação da sulfidrila da cisteína,
localizada no pró-domínio e o íon zinco presente no domínio catalítico (Howard,
et.al.,1996).
As L-aminoácido-oxidases (LAOOs) são flavoenzimas que catalisam a
deaminação oxidativa específica de l-aminoácidos em α- cetoácidos com a
produção de amônia e peróxido de hidrogênio. Esta enzima exibe uma
preferência por aminoácidos aromáticos e hidrofóbicos como a fenilalanina (Phe)
e leucina (Leu) (Kang, 2011).
Vários estudos indicam que as LAOOs contribuem para a toxicidade do
veneno. Entretanto, não existe um consenso sobre o papel desta proteína e seu
mecanismo de ação. Alguns sugerem que a enzima inibe a agregação plaquetária
(Takatsuka, et.al., 2001). Outros reportam que a agregação plaquetária é induzida
pela enzima e que o efeito antibacteriano é causado pela produção de H2O2 (Li
et.al., 1994; Ianzer, et.al., 2004).
Na glândula de veneno, as toxinas permanecem armazenadas durante
vários meses e existem mecanismos endógenos que protegem os tecidos
glandulares da ação auto-proteolítica (Odell, et.al., 1998). Fatores físico-químicos
como pH, força iônica e concentração de pequenas moléculas como o citrato
(Odell et.al., 1998), secreção de enzimas inativas na forma de precursores

14

zimógenos e a expressão de peptídeos endógenos como inibidores específicos
de enzimas presentes no veneno estão certamente envolvidos no processo
(Wagstaff,et.al., 2007).
As SVMP são altamente ativas contra os diferentes tecidos da presa ou
vítima, sem interferir nos componentes teciduais próprios. Sousa e colaboradores
em 2001, demonstraram um mecanismo de inibição frente as SVMP quando na
glândula, que é inativado quando ocorre a liberação do veneno.
1.2 Inibidores de peptidase e peptídeos
Além de enzimas, o veneno apresenta componentes não enzimáticos
que apresentam baixa massa molecular como as neurotoxinas, citotoxinas,
miotoxinas, cardiotoxinas, inibidores de peptidase e peptídeos potenciadores de
bradicinina (BPPs) (Kini, 1990).
Os inibidores de peptidase são agrupados inicialmente como inibidores
reversíveis e irreversíveis. Rawling et.al., 2004, descreveram um método de
classificação de inibidores de peptidase em 48 famílias baseando-se na
similaridade entre as sequências de aminoácidos. Alguns inibidores de peptidase
como os polipeptídeos aprotinina e ulinastatina, são utilizados atualmente como
fármacos, apresentando ação anti-hemorrágica (Guo, et.al., 2013).
Alguns autores consideram que tripeptídeos piroglutâmicos são
responsáveis pela inibição de SVMP na glândula de veneno (Robeva, et.al., 1991;
Gomis-Ruth, et.al., 1998). Esses peptídeos atuam basicamente por competir com
o substrato pelo sítio catalítico da enzima, impedindo a hidrólise. Esse mecanismo
pode ser dependente da conformação da enzima, o tripeptídeo <EKW perde
siginificativamente a habilidade de inibir a atividade da metalopeptidases como a
bothropasin em presença de 1 mM CaCl2 (Marques-Porto, et.al., 2008). Os
mesmos autores, demonstraram haver três mecanismos inibitórios presentes no
veneno de B. jararaca capazes de abolir de maneira tênue o funcionamento das
SVMP como: a ação quelante de citrato de cálcio, pH ácido e inibição competitiva
pelo tripeptídeo piroglutamato-lisil-triptofano. Porém, esses fatores quando atuam
de maneira sinérgica, tornam-se inibidores mais potentes capazes de agir contra
o veneno bruto e a metalopeptidase purificada. Entretanto, essa inibição é
totalmente revertida em solução com pH ótimo como o sangue.
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Muitos inibidores de serino peptidases foram isolados de serpentes
Viperidae e Elapidae. Alguns deles, são homólogos aos inibidores tipo Kunitz,
originados de inibidor de tripsina pancreática bovina (BPTI), cuja estrutura é
composta por dobramentos conservados em sua estrutura com aproximadamente
60 aminoácidos, estabilizados por três pontes dissulfeto, como indicado na figura
1. Esta conformação determina a capacidade de inibir uma ou mais
serinopeptidases como a tripsina, quimotripsina, elastase, trombina e ativador de
fator X (Earl, et.al., 2012; Qiu et al., 2013; Guo et al., 2013; Mourao & Schwartz,
2013; Mukherjee et. al., 2014).

Figura 1: modelo da estrutura tridimensional da bitisilin-2 (BPTI/Kunitz) encontrado no veneno de
Bitis gabonica.A: estrutura tridimensional completa. B: estrutura tridimensional destacando as
pontes dissulfeto entre os aminoácidos cisteína.Rosa: 56-77; Azul: 40-64 e verde:31-81.Extraído
de Protein Model Portal.

Estes inibidores Kunitz/BPTI são moléculas ubíquas, presentes em
uma variedade de microorganismos, plantas e tecidos animais, onde exibem uma
variedade de funções biológicas, como o bloqueio de canais iônicos, alterações
na coagulação sanguínea, inflamação e fibrinólise (Mukherjee et. al., 2014). Além
disso, o veneno pode conter alguns inibidores de serino peptidase associados a
complexos proteicos de maneira não-covalente (Mukherjee, et. al., 2014).
Assim, baseando-se nas suas funções, os inibidores tipo Kunitz de
serpentes podem ser divididos em dois grupos: Inibidores de Tripsina (Ti) e
Quimotripsina (Chi), que são referidas como não-neurotóxicas, e os seus
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homólogos, com atividade neurotóxica, se incluem no grupo Kunitz/BPTI
neurotóxico (Cardle & Dufton, 1997).
A textilinina-1, inibidor de serinopeptidase do tipo Kunitz, isolada do
veneno de Pseudonaja textilis textilis, indicou ser um seletivo e potente inibidor de
plasmina. Ensaios in vivo e in vitro, mostraram que esta molécula foi igualmente
efetiva e mais segura que a aprotinina, indicando ser um forte candidato a
substituto deste fármaco como um agente antifibrinolítico (Earl, et.al., 2012).
Os Kunitz/ BPTI neurotóxicos, como as dendrotoxinas e calcicludina
são conhecidas por bloquear canais de Ca2+ ou K+ (Gilquin, et.al., 1999). Além
disso, esses inibidores podem ser encontrados ligados de maneira covalente a
PLA2, como no caso das β-bungarotoxinas, cuja toxicidade é caracterizada pelo
bloqueio neuronal, obtida pela ação lipolítica da fosfolipase, direcionada para a
membrana pré-sinaptica pelo domínio do inibidor tipo Kunitz (Kwong, et.al., 1995).
Em 1965, Sérgio Ferreira, observou a presença de peptídeos que
alteravam significativamente a contração da musculatura lisa induzida por
bradicinina. Estes peptídeos nomeados peptídeos potenciadores de bradicinina
(BPP) reprimem a degradação do peptídeo hipotensor e a formação de
Angiotensina II, pela inibição da atividade da Enzima Conversora de Angiotensina
I (ACE), promovendo a redução da pressão sanguínea, afetando tanto o sistema
Renina-Angiotensina, como o sistema Calicreína-Cininas.
Em 1970, Ferreira et.al., identificaram a estrutura primária do primeiro
BPP descrito, sendo a molécula Bj-BPP-5a, de sequência (<EKWAP).
Os BPPs são considerados os inibidores da ACE e são constituídos
estruturalmente por 5 a 14 resíduos de aminoácidos, com o resíduo de
Piroglutamato na região N-terminal e um resíduo de Prolina no C-terminal. A
maioria dos peptídeos apresentam aspectos semelhantes que incluem muitos
resíduos de prolina e o tripeptídeo Ile-Pro-Pro no C-terminal (Ianzer, et.al., 2004;
Gomes et.al., 2007).
A ACE preferencialmente se liga a substratos que apresentam resíduos
hidrofóbicos como os aromáticos ou de cadeia ramificada no tripeptídeo Cterminal (Cheung, et.al., 1980). A relação existente entre a estrutura e a atividade
dos diferentes peptídeos inibidores da ACE indica que a ligação dessa enzima é
predominantemente influenciada pela sequência do tripeptídeo C-terminal do
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substrato e/ou inibidor, interagindo com os subsítios S1, S1´e S2´do sítio ativo da
enzima (Pan, et.al., 2011).
Devido a sua capacidade de promover a redução da pressão arterial,
esses peptídeos são considerados possíveis agentes terapêuticos para o
tratamento da hipertensão (Ferreira, et.al., 1998).
Os BPPs são encontrados em diferentes espécies de serpentes como
a Bothrops jararaca (Ferreira, et.al., 1994; Ianzer, et.al., 2004), Agkistrodon
(Murayama, et.al., 2000; Munawar, et.al., 2016), Lachesis (Soares, et.al., 2005),
Naja (El Saadani & El Sayed, 2003), Crotalus (Higuchi, et.al., 2006) e Bitis
(Calvete, et.al., 2007). Além disso, alguns BPPs são mais seletivos para Cdomínio do que para o N-domínio da ACE, como destacado na tabela 1.
Tabela 1: Inibidores seletivos dos C e N- domínios para a ACE

Adaptado de Acharya et.al., 2003

Atualmente, o estudo de peptídeos de veneno é considerado uma área
de grande interesse, pois estes apresentam alta estabilidade e são resistentes à
degradação promovida por peptidases e são moléculas pouco imunogênicas. A
estabilidade de alguns peptídeos é resultado da formação de pontes dissulfeto e
modificações pós-traducionais (Pimenta & de Lima, 2005).
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Uma família bastante descrita na literatura é a das β-defensinas,
comumente conhecida por sua atividade antimicrobiana. A maioria dos peptídeos
antimicrobianos (AMPs) apresentam três, quatro ou cinco pontes dissulfeto, que
conferem alta estabilidade e rigidez estrutural a molécula. A β-defensina é um
desses peptídeos cisteína-estabilizados, que consiste de uma pequena alfa-hélice
e três folhas beta posicionadas de maneira anti-paralelas. São moléculas
pequenas, catiônicas, compostas por pontes dissulfeto pareados nos aminoácidos
1-5, 2-4 e 3-6 (Nicastro, et.al., 2003). Esses peptídeos são expressos em
diferentes tecidos e órgãos envolvidos na defesa do indivíduo contra
microorganismos invasores e estão presentes em diferentes organismos como
anêmonas do mar, serpentes e mamíferos. Membros dessa família apresentam
além da atividade antimicrobiana, atividades farmacológicas diversas como
analgésico e inibidor de canal iônico (Torres & Kuchel, 2004; Taylor, et.al., 2008).
Na literatura, são encontrados vários trabalhos que descrevem a
presença de β-defensinas símiles em diferentes organismos como no lagarto
Anolis carolinensis (Dalla Valle, et.al., 2012) em anêmonas do mar (Torres &
Kuchel, 2004), e lagartos Pogona barbata (Fry, et.al., 2006), assim como em
serpentes (Rádis-Baptista, et.al., 2003; Correia & Oguiura, 2013).
Um outro grupo de AMPs que podemos destacar são as catalecidinas,
que são caracterizadas por possuírem um domínio catalina com 98 a 114
resíduos de aminoácidos, em sua forma inativa (Zanetti, et.al., 1995). As
moléculas pertencentes a essa família são encontradas em diferentes grupos de
vertebrados e assim como as defensinas apresentam propriedades microbicidas
contra

bactérias

Gram-positivas,

Gram-

negativas,

vírus

e

fungos.

As

catalecidinas são constituídos por aproximadamente 23 a 37 resíduos de
aminoácidos lineares, que se dobram em α-hélices anfipáticas quando estão
próximos a ambientes que mimetizam membranas biológicas (Zanetti, 2004).
O interesse nos peptídeos de venenos está relacionado ao potencial
uso como agentes terapêuticos contra diversas patologias, como distúrbios da
coagulação e modulação da atividade de metalopeptidases, moléculas estas
envolvidas com tumorigenêse e outros processos patológicos como inflamação
crônica, infecções e distúrbios neurológicos.
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1.3 Uso de toxinas como plataforma para produção de fármacos
A indústria farmacêutica no decorrer dos últimos 60 anos já entregou
mais de 1200 drogas, desempenhando um papel fundamental no aumento da
expectativa de vida de pacientes. A diversidade de biomoléculas lapidadas pela
evolução constitui uma imensa fonte de fármacos, muito mais rica do que aquela
obtida com moléculas sintéticas (Koehn & Carter, 2005).
Venenos animais possuem uma longa história nos tratamentos para
diferentes enfermidades. Toxinas de serpentes são usadas desde a medicina
Ayurvédica há cerca de 7 mil anos, como medicamento para prolongar a vida e
tratar doenças gastrointestinais e artrite (Gomes, et.al., 2010). Secreções da pele
de sapo (Chan Su) são utilizadas na tradicional medicina chinesa a mais de 1000
anos como diurético, anestésico e agente antitumoral (Meng, et.al., 2009). O
veneno de Naja é usado desde os anos 30 para o tratamento de asma,
poliomielite, esclerose múltipla, reumatismo, dor severa e nevralgia do trigêmeo
(Reid, 2007). No entanto, a descoberta de drogas modernas baseadas em
venenos se iniciou no ano de 1970, com o desenvolvimento do agente
hipertensivo Captopril, usado como um inibidor da ACE, desenvolvido a partir do
veneno de Bothrops jararaca (Cushman & Ondetti, 1991; Opie & Kowolik, 1995).
Apesar do desenvolvimento do Captopril ser um destaque como um
fármaco promissor, o foco para a produção de novas drogas com base em
venenos animais manteve-se relativamente estagnado até a última década por
várias razões: Primeiro, ao contrário dos microorganismos, muitos venenos de
animais são de difícil obtenção. Segundo, muitos dos animais, incluindo
principalmente os invertebrados, são pequenos e fornecem uma quantidade muito
pequena de toxina. Terceiro, as técnicas utilizadas para a caracterização dos
componentes do veneno até os anos 90 eram consideradas relativamente
primitivas e consequentemente a vasta diversidade química e farmacológica
destas secreções foi pouco explorada. Felizmente, recentes avanços tecnológicos
que facilitam o rastreamento de toxinas baseada na caracterização estrutural e
funcional

vem

ocorrendo

de

uma

maneira

acelerada,

permitindo

o

desenvolvimento de diferentes drogas a partir de venenos ou toxinas (King, 2011).
O desenvolvimento de uma variedade de drogas derivada de toxinas foi
bem sucedido para o tratamento de diversas fisiopatologias, incluindo diabetes e
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hipertensão. Assim, o potencial uso do veneno como uma fonte terapêutica
continua a ser amplamente explorado. Com o advento de técnicas avançadas em
combinação com uma indústria cujo foco são produtos naturais, os estudos têm
convergido de maneira significativa a fim de favorecer o uso desses componentes
derivados de veneno como ferramentas terapêuticas, na tabela 2 são listados
alguns fármacos derivados de toxinas de serpentes já comercializados pela
indústria farmacêutica.
Tabela 2: Drogas aprovadas derivadas de proteínas de veneno
Proteína
ou
derivado

Origem

Alvo
molecular

Via
de
administração

Indicação

Aprovação
FDA

Compa
nhia

Ref.

Captopril
(Capoten®)

Bothrops
jararaca

ACE

Oral

Hipertensão

1981

Bristol Myers
Squibb

Cushman
, et.al.,
1991

Epitifibatide
(Integrilin®)

Sistrurus
miliarius
barbouri

Receptor de
Integrina αIIIbβ3

Parenteral

Síndrome
Coronariana
aguda

1998

Merck

O´Shea
et.al.,
2001

Parenteral

Síndrome
Coronariana
aguda

1999

Receptor de
Integrina αIIIbβ3

Iroko
Cardio
and
Merck

Receptor GLP-1

Parenteral

Diabetes
tipo 2

2005

Amylin
and Eli
Lilly

Barnett,et
.al., 2010

Parenteral

Préoperatório
(anticoagulante)

Usado
clinicamente
fora dos EUA

Nuokang
Byofarma

Zhang,
et.al.,
2011

Tirofiban
(Aggrastat®)

Exenatide
(Byetta®)

Batroxobin ou
Reptilase
(Baquting)

Echis
carinatus

Heloderma
suspectum
(Monstro de
Gila)

Bothrops atrox

Fibrinogênio

Menozzi,
et.al.,
2005

Adaptado de King, 2011

1.4 Aspectos biológicos da serpente Bitis gabonica rhinoceros
O gênero Bitis compreende 16 espécies reconhecidas e distribuídas
nos territórios da África e Arábia Saudita. Essas serpentes diferem com relação
ao fenótipo e composição do veneno (Calvete et.al., 2007; Currier, et.al., 2010).
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Baseando-se em dados moleculares podemos separar o gênero Bitis em quatro
grupos monofiléticos. As três espécies do gênero gabonica, localizadas no oeste
africano (Bitis gabonica, Bitis rhinoceros e Bitis nasicornis) são agrupados no
subgênero Macrocerastes e Bitis arietans foi isolada no subgênero Bitis pois não
apresenta nenhuma similaridade com outras serpentes do gênero (Lenk, et.al.,
2001). Os espécimes do gênero Bitis são conhecidos pelo seu comportamento de
inchar e esvaziar seus corpos. A variação de tamanho é grande, com animais
pequenos como a B. schneideri, com 28 cm até, provavelmente a maior viperidae,
a B.gabonica que apresenta 2 m de comprimento (Calvete, et.al., 2007). As
serpentes da espécie B.gabonica rhinoceros são encontradas na região oeste e
nativas de áreas de alta pluviosidade da África Ocidental, Central e Oriental, em
países como Gana, Guiné e Togo (Visser & Chapman,1978; Calvete,et.al., 2007).
Nas figuras abaixo estão a distribuição geográfica e foto da espécie Bitis gabonica
rhinoceros.

Figura 2: Distribuição geográfica de serpentes do gênero Bitis no continente africano
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Figura 3: Exemplar da espécie Bitis gabonica rhinoceros

Na região da África Subsaariana, estima-se que aproximadamente
300.000 acidentes ofídicos ocorram por ano. Dentre esses, 32.000 resultam em
óbitos. A maioria das vítimas acabam sofrendo com sequelas como lesões locais
e incapacidades permanentes, sendo que a maioria desses acidentes são
causados por serpentes do gênero Bitis (Kasturiratne, et.al., 2008).
O envenenamento por Bitis geralmente resulta em dano local severo,
hipotensão, coagulopatia, trombocitopenia e hemorragias locais, sendo que a
ausência de um tratamento correto pode ser fatal (Lavonas, et.al., 2002).
Entretanto, as propriedades bioquímicas do veneno de Bitis e os mecanismos
envolvidos na patologia ainda são pouco compreendidos.
Estudos funcionais demonstraram que o veneno de Bitis contêm
metalopeptidases que degradam colágeno e fibrinogênio (Currier, et.al., 2010),
serinopeptidases que clivam cininogênio liberando cininas ou lisil-bradicininas
(Nikai, et.al., 1993), lectinas que induzem a liberação de cálcio (Ohkura, et.al.,
1996), adenosinas que induzem a degranulação por mastócitos (Grahan, 2005),
fosfolipases A2 (Bitanarin) que reversivelmente bloqueiam receptores nicotínicos
de acetilcolina (Vulfius, et.al., 2011), peptídeos que contêm Arg-Gly-Asp que
interferem na agregação plaquetária como a Arietina e Gabonina (Huang, et.al.,
1991), lectinas tipo C que se ligam ao fator de von Willebrand que interfere na
cascata de coagulação, como a Bitiscetina (Maita, et.al., 2003).
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Em 2007, Calvete e colaboradores relataram a presença de 33 toxinas
no veneno de Bitis gabonica rhinoceros, descritas como disintegrinas diméricas,
PLA2, serinopeptidases, CRISP, Lectinas tipo-C, LAAOs e metalopeptidases,
como indicado na figura 4. Entretanto, no que se refere aos peptídeos ativos, é
um veneno pouco estudado.

Figura 4: Composição proteica do veneno de Bitis gabonica rhinoceros, adaptado de Calvete e
cols, 2007. SVMP: Metalopeptidase; SP: Serino peptidase; CTL: Lectina tipo C símile; DISI:
Disintegrina; Kunitz: inibidor tipo Kunitz de serino peptidase; Cystatin: Inibidor de cisteíno
peptidase; PLA2: Fosfolipase A2; LAO: L-aminoácido-oxidase; CRISP: proteína secretada rica em
cisteína; DC: Fragmento de disintegrina-símile e rico em cisteína derivado de PIII-SVMP e BPP:
Peptideo potencializador de Bradicinina.

A análise peptidômica do veneno de serpentes pode auxiliar no
desenvolvimento de diferentes metodologias que, por exemplo, otimizam a
produção de soro e com o uso de métodos mais sofisticados e abordagens
diferenciadas, pode-se compreender melhor os aspectos biológicos e diferentes
mecanismos envolvidos no envenenamento, além de fornecer ferramentas úteis
para o produção de novos fármacos.
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2. OBJETIVO
Isolar e caracterizar inibidores de peptidase e peptídeos com potencial
farmacológico de veneno de serpente Bitis gabonica rhinoceros.
2.1 Objetivos específicos
- Isolar por cromatografia e identificar por espectrometria de massas
peptídeos e peptidases do veneno.
- Caracterizar as diferentes atividades biológicas dos peptídeos.
- Analisar os peptídeos quanto a sua capacidade inibitória frente à
serino e metalopeptidases.
- Caracterizar os peptídeos mais promissores quanto à cinética e
mecanismos de inibição.
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3. METODOLOGIA
3.1 Material
O veneno utilizado neste trabalho faz parte do estoque de venenos do
Centro de Biotecnologia e foi fornecido pela empresa Venom Supplies (Austrália).
3.2 Fracionamento e caracterização parcial do veneno
3.2.1 Cromatografia de exclusão molecular
A cromatografia de exclusão molecular baseia-se na separação das
moléculas a partir de seu tamanho, sendo eluídas em condições isocráticas. O
fracionamento do veneno foi realizado em tampão Bicarbonato de Amônio 100
mM, pH 7,8 e após centrifugação, o sobrenadante límpido foi injetado em uma
coluna Superdex 75 10/300 GL (GE), previamente ambientada no mesmo tampão
e acoplada a um sistema Äkta purifier (GE). A eluição das proteínas foi realizada
com fluxo de 0,6 mL/min. A absorvância do eluato foi medida em 220 nm e 280
nm.
3.2.2 Cromatografia de afinidade
Na cromatografia de afinidade são utilizadas resinas que apresentam
características específicas como afinidade pela proteína de interesse a ser isolada
dos demais componentes do veneno bruto. Para isolamento das metalopeptidases,
foi utilizada uma coluna de afinidade HisTrap HP (GE Healthcare) carregada com
Zn2+. Como tampão de adsorção, foi usado Tris-HCl 100 mM +150 mM de NaCl pH
7,4 (tampão A) e, para eluição, foi feito um gradiente de 0 a 100% de Imidazol 100
mM pH 7,4 (Tampão B). O fluxo foi de 1 mL/minuto.
3.2.3 Cromatografia de troca iônica
Nesta técnica cromatográfica, a separação das proteínas é realizada
com base em suas cargas. O fracionamento foi realizado em coluna Resource S,
previamente ambientada com tampão acetato de amônio 50 mM, pH 4,8. O
gradiente foi realizado de 0 a 100% de acetato de amônio 50 mM, com NaCl 0,5
M, em pH 4,8, sob fluxo de 2 mL/min.
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3.3 Eletroforese em gel de poliacrilamida SDS-PAGE (Sodium Dodecil
Sulphate Poliacrilamide Gel Electrophoresis)
A eficiência dos métodos de purificação foi avaliada qualitativamente
por eletroforese, sob condições desnaturantes e não redutoras, de acordo com o
método descrito por Laemmli (1970). O gel de empilhamento foi preparado em
uma concentração de 4% de poliacrilamida e para o gel de separação utilizou-se
15% de poliacrilamida. Agentes catalisadores (persulfato de amônio e N,N,N,Ntetrametil etilenodiamina TEMED) foram adicionados em ambos os géis para que
ocorresse a polimerização dos mesmos.
Após cada etapa de fracionamento, 40 µL de cada amostra foram
diluídos em 10 µL de tampão de amostra não redutor (glicerol, SDS 10%, Tris 1M,
pH 6,8 e azul de bromofenol) e aquecidas durante aproximadamente 5 minutos à
70ºC.
Posteriormente, 10 µL/poço da amostra foram aplicados no gel e
submetidos à eletroforese sob uma voltagem constante de 90 V. As amostras
foram então coradas utilizando-se o corante Coomassie Blue G-250.
3.4 Zimografia
Para análise da atividade proteolítica, foi realizado o teste de
zimografia, que consiste em uma eletroforese das amostras em sistema SDS
PAGE, que inclui gelatina ou caseína no gel de separação na concentração de 2
mg/mL, com o objetivo de evidenciar a presença de peptidases nas amostras
coletadas após o fracionamento. As amostras foram preparadas de forma similar
à descrita no item 3.3, porém, uma vez que se pretendia avaliar a atividade
hidrolítica das mesmas, omitiu-se a etapa de aquecimento. Foram utilizados
inibidores de metalopeptidase (EDTA) e de serinopeptidase (PMSF) na
molaridade de 25 mM e 20 mM, respectivamente. Após e eletroforese, o gel foi
lavado duas vezes durante 15 minutos em solução 2,5% de Triton X-100 para
remoção do SDS. Em seguida o gel foi incubado no tampão de hidrólise (Tris-HCl
50 mM pH 8,0 e CaCl2 5 mM), a 37ºC durante 20 horas. Após este tempo, o gel
foi corado com solução corante Coomassie Blue G-250 (Blue Silver).
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3.5 Ensaio fibrinogenolítico
A atividade fibrinogenolítica foi realizada a partir da incubação de 20 µL
de uma solução de fibrinogênio bovino (4,5 mg/mL em Tris-HCl pH 8,0) com 20 µL
de amostra em temperatura de 37°C, durante diferentes tempos (15, 30, 45, 90,
120 minutos e 24 horas). Foram realizados dois controles negativos (somente
proteína e somente fibrinogênio), com incubação de 60 minutos. Após a
incubação, as amostras foram diluídas em 10 µL de tampão de amostra redutor
(glicerol, SDS 10%, Tris 1M, pH 6,8 e azul de bromofenol e β-mercaptoetanol) e
aquecidas durante aproximadamente 5 minutos à 70ºC. Para a análise de
clivagem, as amostras foram aplicadas em gel SDS PAGE 15%.
3.6 Análise peptídica por espectrometria de massas tipo electrospray
Para espectrometria de massa tipo electrospray, as análises foram
realizadas em um instrumento IT-ToF (Shimadzu Co., Japan), no Laboratório de
Bioquímica e Biofísica do Instituto Butantan. As amostras foram analisadas em
modo positivo (preferencialmente), após injeção direta no instrumento sob fluxo
constante de 20 µL/min em uma solução de 50% acetonitrila, contendo 0,5% de
ácido fórmico. O controle do equipamento e aquisição dos dados foi realizado
pelo software LCMS Solution e o processamento de dados pelo Mascot (Matrix
Science) e Peaks (Bioinformatics Solutions Inc.).
3.7 Sequenciamento químico (Edman)
Na degradação de Edman, a proteína imobilizada é incubada com
feniliotiocianato e submetida à hidrólise ácida liberando o (feniltiohidantoina) PTHaminoácido N-terminal e, este é identificado por cromatografia. A análise foi
realizada em um sequenciador automático PPSQ-21 (Shimadzu Co, Japan) de
acordo com as instruções do fabricante, no Laboratório de Bioquímica e Biofísica
do Instituto Butantan.
3.8 Análise por MALDI/ ToF da massa molecular do inibidor tipo Kunitz
As análises para a identificação da massa do peptídeo foram
realizadas no Laboratório de Espectrometria de Massas do Instituto Butantan. O
material foi analisado por espectrômetro de massas tipo MALDI/ToF (Ionização e
Dessorção a Laser Assistida por Matriz), (Axima Performance, Shimadzu), sob a
supervisão do Dr. Daniel Carvalho Pimenta. Antes da obtenção dos dados, o

28

aparelho foi previamente calibrado utilizando–se uma mistura de 3 proteínas: Subunidade β oxidada da Insulina (3495,65 Da, massa média); Insulina (5734,51 Da,
massa média); Citocromo C (12361,96 Da, massa média). Após a calibração, a
amostra foi ressuspendida em 0,1% de Ácido Acético em água deionizada. Em
seguida, uma alíquota do material foi co-cristalizada com o ácido α-ciano-4hidroxicinâmico (solução saturada em ACN / água / 0,1 % de ácido
trifluoroacético) (matriz) e depositada sobre o amostrador para secagem a
temperatura ambiente. Os espectros foram obtidos utilizando-se o modo linear
positivo e utilizando um intervalo de massas entre 1000 e 14000 Da.
3.9 Determinação da constante de inibição (Ki) do BPP por afinidade do
substrato a enzima
Para a determinação da constante de inibição (Ki) foram realizados
ensaios em fluorímetro com cubeta (d=1 cm) a 37ºC, utilizando substrato AbzFRK(Dnp)-P-OH em solução de Tris- HCl 0,1 M, pH 7,0 com NaCl 50 mM e ZnCl2
10 mM. Após a incubação de 5 minutos, foi realizada a primeira leitura.
Posteriormente, foram adicionados 5 µL da ACE (0,5 mU), e novamente incubado
durante 5 minutos, e obtido o valor de fluorescência considerado o valor V0, na
ausência do peptídeo, nos comprimentos de onda de excitação a 320 nm e de
emissão a 420 nm, Em seguida, foram realizadas a cada cinco minutos, novas
leituras aumentando-se a concentração do inibidor. Ao final foram obtidas
diferentes valores de velocidade do ensaio enzimático na presença do inibidor
(Vi). Para o cálculo da constante de inibição foram utilizadas as seguintes
fórmulas:
1: v0/vi= 1+[I]/Ki(app)
2: Ki= Ki(app) /(1+[S]/Km)
Onde:
V0: Velocidade de hidrólise do substrato pela ação da ACE na ausência do
peptídeo inibidor.
Vi : velocidade da hidrólise na presença do inibidor
[I] : concentração do inibidor expressa em µM
Ki(app) : valor da constante de inibição aparente expressa em µM
Ki : valor da constante de inibição expressa em µM
Km : constante de Michaelis-Menten
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3.10 Determinação da constante de inibição (Ki) do inibidor tipo Kunitz por
afinidade do substrato a enzima
Para a determinação da atividade inibitória do peptídeo Kunitz, foram
realizados ensaios em espectrofluorímetro de cubeta (SpectraMax, Molecular
Devices), a 37°C. As leituras foram feitas a cada 30 s, durante 4 minutos, nos
comprimentos de onda de excitação de ƛex = 320 nm e ƛem= 420 nm, para o
substrato Abz-GIVRAK-Dnp (tripsina) e para o substrato N-Succinyl- AAPF-MCA
(quimotripsina), a leitura foi realizada nos comprimentos de onda de ƛex = 360nm
e ƛem= 480nm.
O pico referente ao inibidor na concentração de 500 µg/mL foi diluído
em Tris 100mM, pH 8,5. As enzimas tripsina e quimotripsina foram utilizadas na
concentração de 40 µg/mL e 50 µg/mL, respectivamente. Após a estabilização da
temperatura em 37°C, foi realizada a primeira leitura somente o substrato com o
tampão Tris 100 mM, pH 8,5.

Posteriormente, foram adicionados 0,5 µL da

enzima e obtido o valor de fluorescência considerado o valor V0, na ausência do
peptídeo. Em seguida, foram realizadas a cada 30 s, durante quatro minutos,
novas leituras aumentando-se a concentração do inibidor e obtendo-se diferentes
valores de Vi (velocidade da hidrólise).
A constante de Michaelis-Menten, cujo valor é a concentração de
substrato na qual metade dos sítios ativos da enzima estão preenchidos foi
previamente calculada, sendo de 5 µM para a quimotripsina e 2 µM para a
tripsina. Para o cálculo da constante de inibição foram utilizadas as mesmas
fórmulas citadas no protocolo anterior.
3.11 Western Blot
Após

a

separação

eletroforética,

as

proteínas

coletadas

na

cromatografia de exclusão molecular, foram transferidas em membrana de
nitrocelulose durante 1 hora sob corrente de 90 V. Para a realização da
transferência foi utilizado um tampão contendo 192 mM de glicina, 25 mM de Tris,
0,037% de SDS e 10% de metanol, pH 8,3. Após a lavagem com PBS, a
membrana foi incubada durante uma hora com solução de bloqueio contendo 5%
de leite em pó, desnatado (Molico, Nestlé). Posteriormente, a membrana foi
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incubada, overnight a 4ºC, em solução de anticorpo primário policlonal de coelho
anti-jararagina gentilmente cedido pela Dra. Splendore Della Casa, na diluição
(1:5000). Após a lavagem da membrana com PBS, as mesmas foram incubadas
com o anticorpo secundário anti-IgG de coelho conjugado com peroxidase
(1:5000). Para a revelação, utilizou-se 25 µL de peróxido de hidrogênio 30% e 10
mg de DAB (Diaminobenzidina) diluídos em 50 mL de PBS.
3.12 Cultivo de células B16F10
As células aderentes B16F10 foram desenvolvidas a partir do
melanoma de pele em camundongos da linhagem C57BL/6J e adquirida da ATCC
(American Type Cell Collection).
As células foram cultivadas seguindo os métodos tradicionais de cultivo
celular e antes de atingirem em torno de 80% de confluência, foram subcultivadas
para ampliação e congelamento em nitrogênio líquido, sendo mantidas em meio
RPMI com 10% de SFB (Soro Fetal Bovino), 1% (2 mM) de L-Glutamina e 1% de
antibiótico e antimicótico estreptomicina (25 µg/mL), penicilina (50 U/mL), e
anfotericina (1,25 µg/mL) GIBCO®. As células foram mantidas em estufa a 37ºC,
atmosfera úmida e com 5% de CO2.
3.13 Citotoxicidade e atividade proliferativa
Os ensaios com as toxinas fracionadas e o veneno bruto foram feitos
pelo Método Colorimétrico utilizando o corante vital MTS (3-(4,5-dimethylthiazol-2yl) -5-(3-carboxymethoxyphenyl) -2-(4-sulfophenyl) -2H-tetrazolium).
O teste de viabilidade celular avalia a toxicidade que um determinado
material pode causar em contato com células em cultura. É baseado na avaliação
quantitativa da viabilidade celular em exposição a agentes tóxicos, pela incubação
com corante vital MTS e reagente acoplador de elétrons, PMS (phenazine
methosulfate). A quantidade de MTS, marcador de viabilidade celular, absorvido
por uma população de células é diretamente proporcional ao número de células
viáveis em cultura (Malich, 1997).
Em uma placa de 96 poços, 1x104 células/poço foram plaqueadas
contendo 100 µL de meio RPMI suplementado com 10% de SFB. Após 24 horas,
o meio dos poços foi trocado e 50 µL de toxina em concentrações variáveis foi
diluído em 50 µL de meio de cultura. As placas foram incubadas por mais 24
horas a 37º C com 5% de CO2.
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Uma solução de 2 mL de MTS para cada 0,1 mL de PMS, diluída em
10 mL de meio de cultura foi produzida, e 120 µL desta solução foram aplicados
em cada poço da placa. As células foram mantidas incubadas em estufa de CO2 a
37º C durante 3 horas. Posteriormente, a absorvância foi medida em leitor de
ELISA em comprimento de onda de 490 nm, e os cálculos de viabilidade para
análises estatísticas de desvio padrão. Todos os ensaios foram realizados em
quadruplicata. Foram determinados a atividade citotóxica da fração e do
componente isolado.
3.14 Detecção de toxinas crotamina-símile por ELISA (Enzyme Linked
Immuno Sorbent Assay)
Inicialmente, o veneno foi diluído em tampão de sensibilização
(Carbonato/Bicarbonato 0,1 M, pH 8,8) na concentração de 200 µg/ mL. As placas
com 96 poços foram cobertas com 100 µL/poço da solução, seguida por
incubação overnight a 4oC. Após a sensibilização, a placa foi lavada 3X com
tampão PBST (solução salina tamponada, pH 7,5, contendo 0,1% Tween 20).
Posteriormente, foram adicionadas a cada poço da placa a solução de bloqueio
(leite em pó a 3% em PBST) e incubado durante 40 min à temperatura ambiente.
Em seguida, foram adicionados 100 µL de anti-crotamina, gentilmente cedido pela
Dra. Nancy Oguiura, do Laboratório de Ecologia e Evolução do Instituto Butantan,
nas diluições seriadas de 1:500 a 1:10000. A placa foi incubada durante 1 hora a
temperatura ambiente. Após a incubação, as placas foram lavadas com PBST e
adicionados 100 µL anti-IgG de coelho (anticorpo anti-IgG, 1:1000 (v/v) em PBST)
a cada poço. Após 1 hora, a placa foi lavada com PBST e foram adicionados 100
µL

da

solução

de

substrato-cromógeno

contendo

TMB

(3,3’,5,5’-

Tetrametilbenzidina). As placas foram mantidas em câmara escura por 30
minutos. A reação foi interrompida ao adicionar 50 µL/poço de HCl 0,25 M. As
leituras de absorbância foram obtidas em espectrofotômetro a 450 nm.
3.15 Avaliação preliminar da atividade antibacteriana
Para a realização do ensaio preliminar de atividade antimicrobiana, foi
utilizada a técnica de difusão em gel, que consiste em adicionar 1 mL da
suspensão de cultivo da cepa bioindicadora (DO 0,5) em 9 mL de meio
suplementado com 1,0% de ágar. Após a solidificação do meio, a amostra foi
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diluída em ácido acético 0,01% e foi adicionado 10 µL de cada amostra sobre o
meio-ágar. As placas de Petri foram incubadas a 37°C, por 16-18 horas. A
atividade antimicrobiana da amostra foi visualmente detectada pela observação
de áreas claras, indicadas pela formação de halos, que caracterizam a inibição do
crescimento bacteriano. As bactérias utilizadas no ensaio foram a Escherichia coli
e Micrococcus luteus.
3.16 Ensaio edematogênico em ratos Wistar
O edema foi induzido na ausência de anestesia por injeção na região
intraplantar das patas posteriores dos animais. Inicialmente, os animais
receberam injeção somente de solução salina na pata direita (controle) e dose do
agente causador de edema (bradicinina) diluído em 50 µL de salina, na
concentração de 0,04 µg/mL, na pata esquerda. Após 30 minutos, foi realizada a
medida de edema com o auxílio do pletismógrafo seguida da aplicação do
peptídeo (BPP), na região intraplantar da pata posterior esquerda, na mesma
concentração da bradicinina (0,04 µg/mL). Após a injeção do peptídeo, nos
tempos de 5 a 40 minutos foi avaliado o aumento de formação de edema,
decorrência da atividade potencializadora já descrita em diferentes BPPs
(Fernandes, et.al., 1991). Os animais foram divididos em três grupos de 5
animais/por grupo e análise estatística do tipo ANOVA. O projeto foi submetido ao
Comitê de Ética, aprovado e registrado com o número 171/16.
3.17 Análise de atividade hidrolítica por FITC-caseína
O método de FITC-caseína consiste no acoplamento do fluoróforo
isotiocianato de fluoresceína (FITC) ao substrato caseína. Para o preparo do
substrato, foi utilizado 200 mg de caseína, diluído em 20 mL de tampão (50 mM
de Na2CO3, com 150 mM NaCl, em pH 9,5). A solução foi incubada com 8 mg de
FITC durante 8 horas. Posteriormente, a solução foi dialisada contra Tris 100 mM,
pH 7, 5 durante 48 horas. Após a incubação da amostra com o substrato (5 µL de
amostra + 40 µL tampão +5 µL da solução de caseína) no período de 20 minutos,
a reação é acidificada com a adição de tricloroacético (TCA) a 5%, em seguida a
mistura foi então centrifugada durante 10 minutos à 10000 G. O sobrenadante foi
neutralizado com a adição de Tris 0,5 M, pH 8,5 e a leitura foi realizada em
fluorímetro de placas (Fluoroskan Ascent, Thermo Scientific) nos comprimentos
de onda λex=490 nm e λem=522 nm.
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3.18 Proteômica in gel e análise por espectrometria de massas
As bandas de interesse provenientes do SDS Page foram recortadas,
descoradas em solução de 75 mM de NH4HCO3 em etanol 40% durante duas
horas ou até que as bandas ficassem totalmente descoradas. Em seguida, após a
remoção da solução descorante, foi adicionado solução redutora (5 mM de DTT
em NH4HCO3 25 mM), posteriormente ao tempo de incubação de 30 minutos a
60°C, adicionou-se a solução alquilante (iodoacetamida 55 mM em 25 mM de
NH4HCO3), por 30 minutos em temperatura ambiente, no escuro. Após a remoção
da solução alquilante, procedeu-se a etapa de desidratação com acetonitrila
100%, com três lavagens de 10 minutos cada. A acetonitrila foi totalmente
removida e o restante da solução evaporou-se a temperatura ambiente. Após a
secagem completa das bandas, os fragmentos de gel foram reidratados em
solução de tripsina na concentração 40 ng/µL, diluída em NH4HCO3 50 mM e as
amostras mantidas no gelo e incubadas durante 45 minutos. Em seguida, a
solução de tripsina foi retirada e uma nova solução de NH4HCO3 50 mM foi
adicionada e as amostras foram mantidas overnight á temperatura ambiente.
A etapa de extração dos peptídeos foi realizada adicionando
novamente o NH4HCO3 50 mM, e as amostras foram sonicadas durante 10
minutos. Após, foi adicionada solução de acetonitrila com TFA 5% e novamente
sonicado. Em seguida, o sobrenadante com os peptídeos extraídos foi separado
em outro tubo. A etapa de sonicação com solução de acetonitrila com TFA 5% foi
repetida mais duas vezes. Por último, as amostras foram sonicadas em
acetonitrila 100%, e o sobrenadante foi adicionado aos outros das etapas
anteriores.
Os peptídeos resultantes foram ressuspendidos em solução de 50%
acetonitrila, contendo 0,5% de ácido fórmico e analisados em espectrômetro de
massas do tipo electrospray, as amostras foram analisadas em modo positivo
(preferencialmente), sob fluxo constante de 20 µL/min. O controle do equipamento
e aquisição dos dados foi realizado pelo software LCMS Solution e o
processamento de dados pelo Mascot (Matrix Science) e Peaks (Bioinformatics
Solutions Inc.).
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4. RESULTADOS
4.1 Fracionamento e caracterização das proteínas
4.1.1 Primeira etapa do fracionamento do veneno bruto de Bitis gabonica
rhinoceros
Como passo inicial, realizamos a cromatografia de exclusão molecular
em coluna de gel filtração Superdex 75 10/300 GL. Na coluna previamente
ambientada com Bicarbonato de Amônio 100 mM (solução A), foram injetados 25
mg de veneno bruto de B.g.rhinoceros, diluído em 1,2 mL de fase móvel (figura 5).
As frações foram separadas em doze picos, que em seguida foram agrupados,
aliquotados e liofilizados.

Figura 5- Fracionamento do veneno total em coluna de gel filtração. O fluxo foi mantido em
0,6mL/min.

Para a identificação de bandas e análise do grau de pureza das
frações, foram realizadas eletroforese em gel SDS PAGE 15%, sob condições
redutoras e não redutoras, como indicado na figura 6.
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Figura 6- Gel SDS PAGE 15% das frações coletadas na etapa de gel filtração. Foi aplicado 15 µL
de amostra em cada poço. VT: veneno total; M: Padrão de massa molecular (kDa) A: amostras
reduzidas; B: amostras não reduzidas.

A figura acima ilustra a eficiência da cromatografia de gel filtração na
separação dos componentes do veneno de acordo com a sua massa molecular.
Dentre as frações de baixa massa, que são o escopo do presente trabalho, são
observadas proteínas com massa molecular >18 kDa nas frações IV e V. Para as
frações VI a XII, não foi possível a identificação de bandas por SDS PAGE.
A

banda

isolada

observada

na

fração

V

foi

submetida

a

sequenciamento N-terminal por degradação de Edman, sendo realizados 20
ciclos. A sequência obtida (KKRPNFCYLPADPGPCMANF) foi confrontada com
os bancos de dados e mostrou similaridade (90% de identidade) com o inibidor de
peptidase do tipo Kunitz, bitisilin-2, encontrado na serpente Bitis gabonica (Uniprot
accession number Q6T6S5).
4.1.2 Identificação de metalopeptidases por Western Blot
Visando a purificação de peptidases endógenas, as frações coletadas
no fracionamento de exclusão molecular foram submetidas ao ensaio de Western
Blot para a identificação de metalopeptidases que apresentam imunoreatividade
frente ao anticorpo anti-jararagina (figura 7). A jararagina é uma metalopeptidase
hemorrágica da classe PIII, que apresenta os domínios de metalopeptidase,
disintegrina e rico em cisteína.
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Figura 7- Western Blot das frações coletadas na cromatografia de exclusão molecular. M: padrão
de massa molecular em kDa. C+: veneno Bothrops jararaca (2mg/mL).

No Western Blot, podemos verificar a presença de metalopeptidase na
fração I, sendo observadas duas bandas de aproximadamente 100 kDa e 60 kDa,
possivelmente metalopeptidases tipo PIII.
4.1.3 Análise da atividade gelatinolítica
A análise das peptidases foi realizada primeiramente por zimografia em
gel, polimerizado com gelatina. Não foi observada atividade proteolítica.
4.1.4. Atividade Fitc-caseína
Com o objetivo de identificarmos a presença de enzimas hidrolíticas
presentes no veneno bruto e nos picos, foi realizado um ensaio de atividade
caseinolítica (figura 8), que possibilitou a identificação das peptidases presentes
nos picos de I a IV eluídos na cromatografia de exclusão. Essa atividade foi
confirmada em zimografia.
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Figura 8: Gráfico de atividade caseinolítica do veneno bruto de Bitis gabonica rhinoceros e os
picos (I a V) coletados na cromatografia de exclusão molecular. Análise estatística pelo Anova p<
0,05

4.1.5 Análise da atividade caseinolítica
Com o objetivo de identificarmos as massas moleculares das
peptidases que apresentam a capacidade de hidrolisar a caseína, foi realizada
uma nova zimografia (figura 9).

Figura 9: Zimografia em gel com caseína dos picos coletados na cromatografia de exclusão
molecular. As áreas destacadas em vermelho indicam as regiões de atividade hidrolítica. C+:
veneno de B.jararaca (2 mg/mL).
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Pela análise das amostras submetidas ao ensaio, observou-se a
presença de peptidases de massa molecular intermediária, que possuem a
capacidade de hidrolisar a caseína, presentes no veneno total e nos picos de I a
III. Portanto, pelo resultado obtido, as enzimas mostraram especificidade ao
substrato utilizado. Essa especificidade indicada pela zimografia sugere que
algumas

características

observadas

no

envenenamento,

como

atividade

hemorrágica não está associada a degradação da matrix extracelular mediada
pela ação de colagenases.
Posteriormente, foi realizada uma nova zimografia na presença de
inibidores de metalopeptidases (EDTA) e serinopeptidase (PMSF), visando a
identificação das famílias responsáveis pela atividade hidrolítica, como indicado
na figura 10:

Figura 10: Zimografia em gel com caseína dos picos coletados na cromatografia de exclusão
molecular. As áreas destacadas em vermelho indicam as regiões de atividade hidrolítica. C+:
veneno de B.jararaca (2 mg/mL). IE-IIIE: picos da exclusão incubados com EDTA; IP-IIIP: picos da
exclusão incubados com PMSF.

Pela análise do gel, pôde-se observar a ausência de inibição nas
amostras com EDTA e uma inibição parcial em presença de PMSF. Esses
resultados sugerem que a atividade hidrolítica não é dependente de cátions
divalentes e/ou a molaridade utilizada não foi suficiente para observar a inibição
total.
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4.1.6 Segunda etapa de fracionamento em coluna de afinidade a metal
Posteriormente, o pico I, oriundo da exclusão molecular foi separado
em duas frações IA e IB (ascendente e descendente, respectivamente), e
submetido a um novo fracionamento em coluna de afinidade a metal (Histrap
1mL), previamente carregada com íons Zn+2 com um gradiente de 0-100% de
Imidazol 100 mM (figura 11 e 12).
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Figura 11 – Fracionamento do pico IA (gel filtração) em coluna de afinidade a metal. Fluxo de
1mL/min.

Pela análise do cromatograma indicado pela figura 11, podemos
observar a presença de três picos, onde o pico 1A é correspondente a fração não
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adsorvida. E os picos 2A e 3A, representam proteínas que apresentaram
afinidade aos íons Zn+2, sendo eluídas a partir do gradiente de 0 a 100% de
Imidazol.
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Figura 12- Fracionamento do pico IB (gel filtração) em coluna de afinidade. Fluxo de 1mL/min.

No cromatograma referente ao pico IB, obtivemos o mesmo padrão de
fracionamento da cromatografia anterior (figura 11). O pico 1B, indica a fração não
adsorvida e os picos 2B e 3B, representam as frações coletadas no decorrer da
eluição do gradiente de imidazol.
Para avaliarmos o padrão de distribuição das proteínas coletadas no
fracionamento e o grau de pureza, foi realizada uma eletroforese sob condições
desnaturantes (Figura 13).
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Figura 13- Gel SDS PAGE 15% das frações coletadas na etapa de fracionamento de afinidade.M:
padrão de massa molecular; 1A a 3B: Amostras dos picos coletados.

Pelo padrão de migração indicado nas amostras coletadas, os picos 3A
e 3B, são considerados SVMP do tipo PIII e PI, respectivamente.
4.1.7 Atividade fibrinogenolítica
As frações que apresentaram maior grau de pureza (3A e 3B) quando
analisadas em gel, foram submetidas ao ensaio fibrinogenolítico, sendo
observada a clivagem da cadeia α do fibrinogênio bovino a partir de 90 minutos de
incubação (figura 14 e 15).

Figura 14- Gel SDS Page 15% indicando atividade fibrinogenolítica do pico 3A. nos tempos de 30120 minutos e 24 horas de incubação. 60F: somente o fibrinogênio (4mg/mL).60P: somente a
fração 3A.
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Figura 15- Gel SDS Page 15% indicando atividade fibrinogenolítica do pico 3B. nos tempos 30-120
minutos e 24 horas de incubação. 60F: somente o fibrinogênio (4mg/mL).60P: somente a fração
3B.

4.1.8 Análise de peptidase através de digestão in gel, seguida de LC/MS/MS
Com o objetivo de identificarmos a peptidase eluída no pico IV, foi
realizado o ensaio de digestão triptica em gel. Para isso, a banda de interesse
proveniente da eletroforese foi recortada e descorada conforme o protocolo já
estabelecido, seguido dos processos de redução com DTT e alquilação com
iodoacetamida. Os peptídeos provenientes da fragmentação promovida pela
tripsina foram submetidos a análise por espectrometria de massas (electrospray),
que

resultou

em

duas

sequências,

EWVLTARR

(m/z=473,25

z=2),

e

IMGWGSITTTK (m/z= 605,79), sendo a última obtida por sequenciamento de
novo, que, confrontado no banco de dados apresentou identidade com uma
serinopeptidase conhecida como rhinocerase, já descrita em veneno de Bitis
gabonica rhinoceros, que apresenta atividade fibrinogenolítica, sendo inibida por
PMSF e não por benzamidina. Os espectros MS2 obtidos e os gráficos de
distribuição de erros seguem abaixo (figura 16).
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C

Figura 16: A Espectro MS2 de m/z= 473,25. B: sequência peptídica deduzida baseada no
espectro.C: tabela dos ions obtidos e distribuição de erros.

4.2 Identificação de inibidores de peptidase e oligopeptídeos
4.2.1 Sequenciamento N-terminal
No pico V, coletado no fracionamento de exclusão molecular,
observou-se a presença de uma única banda em gel SDS PAGE. Como o pico
apresentava baixa massa molecular, optamos em realizar a análise por
sequenciamento N-terminal. Como resultado, após 20 ciclos de reação, foi obtida
a sequência KKRPNFCYLPADPGPCMANF, indicada abaixo. Esta sequência foi
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alinhada com diferentes inibidores tipo Kunitz de Viperidae que apresentaram
identidade > 80%. Na figura, podemos observar a elevada identidade entre o
peptídeo encontrado e o inibidor de peptidase do tipo Kunitz, encontrado em Bitis
gabonica, chamado de bitisilin-2.

Figura 17 – Análise comparativa do sequenciamento N-terminal de inibidores de serinopeptidases.
Os aminoácidos hachurados em azul indicam identidade. A seta indica o resíduo critico (sítio P1).

Apesar da análise pelo SDS PAGE indicar a presença de uma única
banda presente no pico V, outros ensaios apontaram a presença de um
contaminante que foi confirmada ao realizar uma nova eletroforese com alta
concentração do pico e pela análise de sua massa molecular foi identificada uma
proteína com massa molecular de aproximadamente 30 kDa. Assim, foi realizado
um refracionamento em coluna de troca catiônica, visando a separação do inibidor
que sabidamente apresenta aminoácidos básicos, da peptidase contaminante
eluída na mesma fração coletada na exclusão molecular.
4.2.2 Determinação da massa molecular do inibidor tipo Kunitz por MALDIToF
Para determinarmos com mais precisão a massa molecular do
peptídeo, foi realizada a espectrometria de massas por MALDI. Pela amostra
separada por ToF, pôde-se analisar o espectro de massas de acordo com a sua
razão m/z (massa/carga), cujos picos indicam as quantidades variáveis dos
componentes presentes na amostra. Assim, pela espectro indicado pela figura 18,
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é possível a identificação do pico mais abundante, representada pela massa de
7020 Da.
Data: 1 ul c-180001.L18[c] 29 Apr 2016 15:28 Cal: 14 Jun 2013 19:00
Shimadzu Biotech Axima Performance 2.9.3.20110624: Mode Linear, Power: 61, P.Ext. @ 7000 (bin 120)
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Figura 18: Espectro de massas do pico V da gel filtração por MALDI-ToF

No espectro de massas, podemos observar a presença de outros
componentes de baixa massa molecular, que pelas relações m/z poderiam ser
peptídeos como os BPPs e catelicidinas.
4.2.3 Purificação do inibidor tipo Kunitz
O fracionamento foi realizado em coluna Resource S, previamente
ambientada com tampão acetato de amônio 50 mM, pH 4,8. O gradiente foi
realizado de 0 a 100% de acetato de amônio 50 mM, com NaCl 0,5 M, em pH 4,8,
sob fluxo de 2 mL/min.
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Figura 19: Purificação do inibidor tipo Kunitz. Fluxo de 2mL/min.

4.2.4 Atividade fibrinogenolítica na presença de inibidor Kunitz
As serinopeptidases comumente encontradas em venenos de serpente
em sua maioria, apresentam atividade fibrinogenolítica. Assim, visando a
identificação de atividade inibitória frente a serinopeptidases endógenas,
promovida pelo peptídeo inibidor tipo Kunitz encontrado no veneno de
B.g.rhinoceros, foi realizado um ensaio de incubação do fibrinogênio com a
peptidase identificada como serinopeptidase nomeada de rhinocerase, juntamente
com o inibidor, em diferentes tempos, como indicado na figura 20.
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Figura 20: Atividade fibrinogenolítica de serinopeptidase incubada com inibidor endógeno tipo
Kunitz. α: cadeia polipeptídica de 64 kDa; β: cadeia polipeptídica de 55 kDa e γ: cadeia
polipeptídica de 47 kDa. 15 a 120: tempos indicados em minutos. 24 h: tempo de 24 horas de
incubação.

Pela análise da figura 20, pôde-se observar a manutenção da clivagem
da cadeia α do fibrinogênio a partir de 45 minutos, seguida da fragmentação da
cadeia β, no período de 24 horas. Portanto, o peptídeo não foi capaz de inibir a
atividade fibrinogenolítica descrita da serinopeptidase.
4.2.5 Determinação da constante de inibição (ki) por fluorescência
Para avaliarmos a atividade inibitória dos peptídeos tipo Kunitz e BPP,
foi realizado o ensaio de fluorescência utilizando os substratos fluorescentes
específicos abz-GIVRAK-Dnp (tripsina) e N-succinyl-AAPF-MCA (quimotripsina) e
Abz-FRK(Dnp)-P-OH (ACE). Para o cálculo do Ki, foi realizado inicialmente
ensaios para a determinação da Km. Para isso, ensaios sucessivos variando a
concentração de substrato, partindo-se de 1 mg/mL foram realizados, até atingir o
valor onde não foi mais observada a variação da velocidade, obtendo-se portanto,
o Vmáx. Nesse contexto, o Vmáx representa a condição que todos os sítios ativos
da enzima, estão ocupados pelo substrato. Assim, foram obtidos os valores de
Km= 2 µM para a tripsina e de Km= 5 µM para a quimotripsina e Km= 4 mM para a
ACE.
Com a determinação dos valores da constante de Michaelis-Menten,
foram realizados novos ensaios, variando-se as molaridades do inibidor, como o
objetivo de se obter os valores das constantes de inibição (Ki). Na tabela abaixo
estão indicados os valores de Ki obtidos:
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Tabela 3: Parâmetros cinéticos obtidos pelas diferentes serinopeptidases e metalopeptidase

Enzima

Km

Ki

Tripsina

2 µM

0,3 µM

Quimotripsina

5 µM

0,07 µM

ACE

4 mM

1 mM

4.2.6 Ensaio de viabilidade celular em células tumorais com inibidor tipo
Kunitz e moléculas de baixa massa.
Os inibidores de serpente do tipo Kunitz são conhecidos por atuar na
coagulação, fibrinólise e inflamação. A habilidade do veneno de serpente de atuar
sobre células tumorais é conhecida a um longo tempo. Um dos primeiros estudos
com a descrição do uso do veneno contra células tumorais foi relatado no
processo de defibrinação. Sugeriu-se que o Ancrod, uma peptidase de
Agkistrodon rhodostoma, administrado em associação com ciclofosfamida, pode
produzir defibrinação, contribuindo para a fragmentação e redução do tamanho do
tumor (Calderon, et.al., 2014).
Em 2010, dois inibidores de peptidase isoladas do veneno de Bungarus
multicinctus mostraram uma notável atividade de reduzir a migração e invasão em
neuroblastoma humano da linhagem SK-N-SH (Chou, et.al., 2010) e glioblastoma
U87 (Morjen, et.al., 2013). Baseando-se em artigos publicados, com o objetivo de
rastrearmos uma provável atividade antitumoral, foi realizado um ensaio de
atividade citotóxica em células tumorais (B16F10), utilizando diluições seriadas da
toxina, partindo da concentração de 2 mg/mL. Como resultado, foi observada a
redução do crescimento celular nas diferentes concentrações e a obtenção do
IC50, equivalente a concentração de 5,1 µg/mL. O IC50 indica a concentração de
fármaco e/ou outra substância, que apresenta a capacidade de inibir 50% do
crescimento celular in vitro, como indicado na figura 21.

Relative Growth (% Control)
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Figura 21: Viabilidade celular com inibidor tipo Kunitz.100 µL de toxina com 1x104 células por poço.
Linha tracejada indica o valor equivalente ao IC50. Análise estatística realizada por ajuste
sigmoidal (p<0,0001).

O ensaio de atividade citotóxica foi repetido com o pico XII, eluído
durante o fracionamento em coluna de exclusão molecular. Como resultado,
podemos observar a redução da viabilidade em células tumorais B16F10, com

Relative Growth (% Control)

uma IC50 calculada de 71,97 µg/mL, como indicado na figura 22.
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Figura 22: Viabilidade celular com pico XII.100 µL de toxina com 1x104 células por poço. Linha
tracejada indica o valor equivalente ao IC50. Análise estatística realizada por ajuste sigmoidal
(p<0,0001).

50

Pela análise comparativa da atividade de ambos os picos (V e XII)
podemos observar uma maior atividade de inibição da proliferação celular
presente no pico V, devido ao menor valor de IC50.
4.2.7 Análise por espectrometria de massas (electrospray) dos peptídeos
As frações que no perfil cromatográfico de exclusão molecular
apresentaram massa molecular abaixo de 7 kDa, indicados pelos picos V ao XII,
foram refracionadas por cromatografia de fase reversa RP-HPLC em coluna C18.
No cromatograma abaixo, referente ao pico VIII, estão indicados os picos e suas
respectivas massas em Daltons.
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Figura 23 - Fracionamento do pico VIII coletado na coluna de gel filtração submetido a purificação
de fase reversa em C18, ambientada com 0,1% de ácido trifluoracético em água Milli Q (solução
A). Eluição realizada com solução B ((90% acetonitrila/0,1% A) com gradiente de 20 – 50%,
durante 20 min, sob fluxo de 1 ml/min. (Reproduzido de Pôster BrMass 2013- autores: Ingrid
Cavalcante,Tamara Fucase, Patrick J. Spencer, Daniel C. Pimenta)

Os três picos identificados no cromatograma, foram submetidos à
espectrometria de massas do tipo electrospray e as análises foram realizadas em
instrumento IT-ToF. Abaixo estão indicados os espectros de massas e sequências
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de aminoácidos obtidos pelo sequenciamento de novo dos peptídeos (figuras 24,
25 e 26).
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Figura 24: Espectro de MS2 m/z = 644.30 [M+2H] 2+
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Figura 25: Espectro de MS2 de m/z=598.77 [M+2H]2+
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Figura 26: Espectro de m/z = 591,76[M+2H] 2+.

Na figura 25, está representado o espectro de fragmentação do íon
parental com m/z = 644.30, pode-se observar dentre os íons filho obtidos a
presença do pico com m/z= 213,125, característico de P-P. Um pico semelhante

m/z
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foi observado no espectro representado na figura 25. Baseando-se no
sequenciamento de novo, foram obtidos peptídeos com sequências P-P,
características dos BPPs. Posteriormente, os dados foram analisados pelos
software Mascot e Peaks e confrontados em banco de dados disponíveis. A
sequência representada na figura 25 apresentou elevada identidade com outros
BPPs encontrados em serpentes do gênero Bothrops. Estes resultados indicam a
presença de peptídeos potenciadores de bradicinina em serpentes Viperinae,
sendo que até então, somente na espécie Vipera aspis havia sido identificada a
presença desses oligopeptídeos. Entretanto, não houve identidade entre as
sequências de Vipera aspis e Bitis gabonica rhinoceros. Na tabela abaixo,
constam os peptídeos obtidos por sequenciamento de novo.
Tabela 4:sequências peptídicas obtidas para as frações de fase reversa e suas respectivas
relações m/z

Peptídeo

m/z z=2

APQERGPPEIPP

640,30

ENWPHPQIPP

598,77

XXXXVSPK/QVPP

591,76

A sequência ENWPHPQIPP apresentou elevada identidade com outros
BPPs encontrados em serpentes do gênero Bothrops, como indicado na figura 27.

Figura 27: alinhamento da sequência obtida por por m/z = 644.30 [M+2H] 2+. : aminoácidos com
propriedades semelhantes (hidrofílicos). * : aminoácidos idênticos.

4.2.8 Atividade edematogênica do peptídeo
A

sequência

de

aminoácidos

não

canônica

adquirida

por

sequenciamento de novo foi utilizada para a produção do peptídeo sintético
(APQERGPPEIPP), cuja atividade potencializadora de bradicinina foi avaliada
indiretamente através do ensaio que consiste na análise da formação progressiva
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de edema, desencadeada pela injeção intraplantar de bradicinina. Nas patas dos
animais que receberam a injeção de bradicinina associada ao peptídeo pôde-se
observar um aumento do processo edematogênico, quando comparados aos
animais controle que receberam somente injeções de bradicinina, como indicado
na figura 28.

Figura 28: Gráfico dos dados obtidos pelo pletismômetro em diferentes tempos de formação do
edema. Análise estatística por ANOVA, p<0,05.

4.2.9 Identificação de β defensinas por ELISA
Visando a identificação de peptídeos com estrutura de β defensinas, foi
realizado o ensaio imunoenzimático do tipo ELISA, onde a placa de 96 poços foi
sensibilizada com o veneno bruto de Bitis gabonica rhinoceros, na concentração
de 40 µg/poço (figura 29).
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Figura 29: Ensaio de Elisa utilizando o veneno bruto de B. gabonica rhinoceros na concentração
de 40µg/poço.

O anticorpo policlonal anti-crotamina foi utilizado em diluições seriadas
partindo-se da diluição 1:500. Acima da diluição 1:2000, pôde-se observar a
ausência de imunoreatividade do antígeno (veneno) frente ao anticorpo policlonal
anti-crotamina. Esse resultado sugere que o veneno bruto contém baixas
concentrações de moléculas imunoreativas ao soro anti-crotamina.
4.2.10 Avaliação preliminar da atividade antibacteriana
Com a identificação de componentes imunorreativos frente ao
anticorpo anti-crotamina, foi realizada uma varredura da atividade antimicrobiana
nos picos eluídos durante o fracionamento em coluna de exclusão molecular.
Para esse ensaio foram utilizadas as cepas de bactérias E.coli e M.luteus. Pela
análise da figura 30, é possível observar a presença de um halo de inibição nos
picos I e V respectivamente.
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Figura 30: Ensaio de determinação de atividade antimicrobiana. A: cepa de M.luteus incubado com
os picos I ao IV.B: cepa de E.coli incubado com os picos V ao VIII.C: cepa de M.luteus incubado
com os picos V ao VIII, na concentração de 2mg/mL. Como controle negativo foi utilizado ácido
acético 0,01%. E como controle positivo foi utilizado antibiótico estreptomicina na concentração de
0,3mg/mL. Halo de inibição indicado pelo círculo vermelho.

Pela análise da figura 30, podemos observar um destacado halo de
inibição na amostra referente ao pico I, que pelo padrão de eluição obtido pela
técnica de exclusão molecular, são proteínas de alta massa. Portanto, essa
atividade pode estar associada a presença de LAOOs e SVMP.
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5. DISCUSSÃO
5.1 Identificação e caracterização parcial das peptidases
Os venenos de serpentes Viperidae possuem diversos componentes
proteicos e peptídicos, incluindo enzimas (serinopeptidases, metalopeptidases,
LAAOs, PLA2) e toxinas sem atividade enzimática (disintegrinas, lectinas tipo C,
peptídeos natriuréticos, miotoxinas, toxinas CRISP, fatores de crescimento
endotelial e neuronal e inibidores de peptidase do tipo Kunitz e cistatina) (Fry,
2005; Serrano, et.al.,2005; Juarez, et.al.,2004).
A caracterização do conteúdo de proteínas/peptídeos fornece uma
série de benefícios para a pesquisa básica, diagnóstico, desenvolvimento de
novas drogas de potencial uso clínico e novas estratégias para a produção de
soro anti-ofídico (Menez,et.al., 2006).
Em 2007, Calvete e colaboradores fizeram um estudo proteômico do
veneno de diferentes espécies do gênenro Bitis e observaram a presença de
disintegrinas diméricas, PLA2, serino peptidase, CRISP, lectina tipo-C like, LAOOs
e metalopeptidases.
No presente trabalho, foi realizada a caracterização parcial das toxinas
do veneno da serpente Bitis gabonica rhinoceros (West african gaboon viper),
nativa de áreas de alta pluviosidade de Gana, Serra Leoa e Costa do Marfim. A
elevada prevalência e a gravidade dos acidentes, associada às propriedades
bioquímicas do veneno de Bitis e os mecanismos envolvidos na patologia ainda
são pouco compreendidos (Currier, et.al., 2010; Fasoli, et.al., 2010).
Inicialmente,

procedeu-se

um

fracionamento

do

veneno

bruto,

utilizando a cromatografia de exclusão molecular,sendo observada a presença de
doze picos (figura 5). Nesta técnica cromatográfica, ocorre a separação das
moléculas com base nas diferenças em seu tamanho, forma ou volume
hidrodinâmico. Após a separação parcial das toxinas, as frações foram
submetidas a eletroforese, sob condições desnaturantes redutoras e nãoredutoras, sendo possível a identificação de proteínas diméricas nos picos I e II.
As frações que apresentavam proteínas de massa molecular acima de
7 kDa (picos I ao IV) foram submetidas a Western Blot. Neste ensaio, foram
identificadas

duas

bandas

localizadas

no

pico

I,

que

apresentaram

imunoreatividade frente ao anticorpo anti-jararagina. A jararagina é uma
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metalopeptidase do tipo PIII, encontrada no veneno de B.jararaca, que apresenta
uma atividade proteolítica zinco-dependente, hemorrágica moderada, massa
molecular aparente de 52 kDa e que corresponde a 5-12% da massa total do
veneno (Paine,et.al., 1992). As enzimas do tipo PIII (50 a 70 kDa), são geralmente
glicoproteínas que contêm o domínio C-terminal rico em cisteína.
Estudos de proteômica, em conjunto com a transcriptômica indicam
que a composição do veneno de Bitis apresenta ampla diversidade de isoformas
de SVMP (Currier, et.al., 2009).
Calvete et.al., em 2007, identificaram por espectrometria de massas, a
presença de diferentes PIII, presentes no veneno de Bitis gabonica rhinoceros,
com massas moleculares que variavam entre 52 a 110 kDa, o que corrobora os
resultados obtidos.
As

SVMP

são

pertencentes

as

reprolisinas,

subfamília

das

metzincininas (Fox & Serrano, 2005) sendo responsáveis pela formação de
hemorragias locais e sistêmicas, que são os sintomas mais relevantes do
envenenamento por serpentes da família das Viperidae. Sua ação hemorrágica se
deve a fibrinogenólise que interfere na coagulação sanguínea e a danos aos
vasos sanguìneos, devido a degradação de integrinas, localizadas na membrana
basal (Gutierrez, et.al., 2005; Escalante, et.al., 2006). Outras interessantes
funções relacionadas as PIII-SVMP podem ser citadas como: a ativação de
protrombina (Nishida, et.al., 1995; Silva, et.al., 2005), indução de apoptose em
célula endotelial (Tanjoni, et.al., 2005) e inibição da função plaquetária
(Wijeyewickrema, et.al., 2005).
Para a identificação de peptidases presentes nos picos eluídos durante
o fracionamento de exclusão molecular, foi realizada uma varredura de atividade
hidrolítica por meio do ensaio de Fitc-caseína. A atividade hidrolítica foi detectada
nas amostras referentes aos picos I a IV. Este resultado foi confirmado pela
zimografia realizada com o mesmo substrato (caseína) onde foram visualizadas
duas bandas com atividade hidrolítica, com aproximadamente 35 e 25 kDa (figura
9). Porém, em presença de inibidores, a atividade caseinolítica foi mantida. Os
resultados obtidos indicam que a atividade hidrolítica das enzimas não é
dependente de cátions divalentes como o Ca2+ ou Zn2+ , no caso do mecanismo
de inibição por EDTA. Com o inibidor específico de serinopeptidase (PMSF),
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houve uma inibição parcial nas amostras incubadas. Sendo necessário ensaios
com elevadas molaridades de PMSF ou o uso de outros inibidores, como o de
DFP (Diisopropilfosfofluoridrato), que promove a inibição enzimática por
fosforilação ao se ligar no sítio ativo composto por serina.
Entretanto, o veneno total e as frações analisadas, não apresentaram
atividade gelatinolítica, esse resultado corrobora com o obtido por PaixãoCavalcante e colaboradores em 2015. Sanchez, et.al., em 2011, apontaram
atividade semelhante em Bitis parviocula, o que sugere a baixa quantidade de
colagenases, apesar de ambos os venenos apresentarem atividade hemorrágica.
Os resultados sugerem que a atividade hemorrágica desencadeada pelo
envenenamento por Bitis gabonica rhinoceros, pode não estar associada a
degradação de colágeno por SVMP. As peptidases, principalmente as SVMPs
apresentam distinta especificidade ao substrato. Porém, são capazes de exercer
efeitos patológicos semelhantes (Gowda, et.al., 1994 e Bee, et.al., 2011).
A fração I identificada pela presença de metalopeptidases, foi separada
em dois picos A e B, equivalentes aos tubos coletados durante a eluição, e
submetida a uma recromatografia em coluna de afinidade a metal, onde
observamos a presença de uma banda isolada no pico 3A, com aproximadamente
110 kDa, que demonstrou ser uma α-fibrinogenase tempo-dependente, como
indicado na figura 14. As fibrinogenases clivam seletivamente ou em combinação
as cadeias α, β, ou γ do fibrinogênio (Hung, et.al., 1994; Assakura, et.al., 1994;
Jennings, et.al.,1999). Estas peptidases apresentam massa molecular acima de
15 kDa,

sendo responsáveis por distúrbios da coagulação sanguínea, com

atividade pró ou anti-coagulante (Paine, et.al., 1992; Assakura, et.al.,1994).
O quadro de coagulopatia, associadas com o efeito pró-coagulante, é
um processo comum desencadeado pelo envenenamento por serpentes das
famílias Elapidae, Colubridae, Atractaspididae e Viperidae, que desencadeia a
incogulabilidade sanguínea em animais e humanos (Warrell, 2010).
Efeitos sistêmicos desencadeados pelo envenenamento por serpentes
africanas incluem choque hipovolemico, hemorragia (epistaxe, hemoptise e
sangramento gengival e intracranial) que sem tratamento, são frequentemente
fatais. Por isso, apresentam uma significativa importância médica. A patologia do
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envenenamento sistêmico por serpentes dos gêneros Echis e Bitis mostraram
muitas semelhanças com as Viperidae da Ásia e das Américas (Harrison, 2004).
Alterações na estrutura do fibrinogênio apresentam a capacidade de
influenciar na função plaquetária. A interação do fibrinogênio com o receptor
plaquetário, integrina αIIbβ3, é essencial para a hemostase normal e crucial para
a interação entre as plaquetas no quadro de trombose (Ruoslahti, 1991).
A análise do gel SDS Page e o padrão de clivagem do fibrinogênio (αfibrinogenase) observado para a amostra 3A indica que esta proteína é uma
metalopeptidase do tipo PIII. Essas peptidases são comumente encontradas
dimerizadas, com a adição de subunidades constituídas por proteínas lectina tipoC, ligadas a cadeia principal por pontes dissulfeto. Fato esse constatado na
eletroforese indicada pela figura 6. Posteriormente, a banda isolada também
identificada no SDS PAGE, pico 3B, com massa molecular em torno de 25 kDa,
foi incubada com o fibrinogênio bovino, apresentando comportamento semelhante
ao da peptidase indicada na fração 3A (figura 14). Entretanto, sendo classificada
como metalopeptidase do tipo PII.
As peptidases da família das SVMPs, degradam o subendotélio
vascular causando hemorragias e em virtude da presença do domínio disintegrina
símile, se ligam a integrina α2β1, gerando sangramentos pela

inibição da

agregação plaquetária (Kamiguti, et.al.,1996).
Eagle e colaboradores em 1937, foram os pioneiros a identificar
atividade fibrinogenolítica em diferentes venenos de Viperidae, incluindo algumas
espécies dos gêneros Agkistrodon, Crotalus, Bitis e Vipera.
Alguns estudos mostram que toxinas de Bitis sp interferem na cascata
de coagulação por clivagem direta das proteínas envolvidas ou por estímulo
exarcebado dos fatores envolvidos no processo (MacKay, et.al., 1970; Mebs &
Panholzer, 1982). Cavalcante, et.al., em 2015, demonstraram que os venenos das
espécies B.arietans e B. gabonica rhinoceros são capazes de clivar a cadeia α do
fibrinogênio. Além disso, o veneno de B. arietans é capaz de clivar as cadeias β e
γ. E o de B. nasicornis é somente capaz de clivar a cadeia β. A atividade
fibrinogenolítica é fortemente inibida por PHE ( 1,10- Fenantrolina). A PHE é um
composto orgânico, que age como um quelante metálico, indicando o
envolvimento de metalopeptidases no processo.
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Duas

classes

distintas

de

enzimas

fibrin(ogen)oliticas

foram

identificadas e descritas como as SVMPs e SVSPs, pelos ensaios indicados pelas
figuras 15,16 e 20. Essas duas classes de peptidases diferem no seu mecanismo
de ação e geralmente atuam em diferentes regiões ou sequências do fibrinogênio
e/ ou fibrina. Ambas todavia desempenham funções semelhantes na natureza.
Quando a serpente inocula o veneno na presa, é necessário um mecanismo que
facilite a dispersão do veneno através da corrente sanguínea. Enzimas
fibrino(geno)líticas degradam coágulos ricos em fibrina e ajudam a prevenir a
formação de novos pela ação do fibrinogênio. Essas características enzimáticas
tem possibilitado o desenvolvimento de novos agentes no tratamento de
tromboses oclusivas. A Fibrinolase, uma metalopeptidase isolada do veneno de
Agkistrodon contortrix contortrix e a serinopeptidase β-fibrinogenolítica do veneno
de Vipera lebetina são alguns dos representantes de enzimas que apresentam tal
atividade (Swenson & Markland, 2005).
Em 1985, Pirkle e cols, descreveram a atividade catalítica de uma
serinopeptidase trombina símile, com ação pró-coagulante, encontrada no veneno
de Bitis gabonica, chamada Gabonase. Essa enzima atua sobre o fibrinogênio e
fator XIII, apresenta massa molecular aparente de 30,6 kDa, sendo reticulada por
cinco pontes dissulfeto, com 20,6% de carboidrato e pI de 5,6.
Pela digestão in gel, foi possível a identificação da proteína eluída
juntamente com o peptídeo inibidor tipo Kunitz, indicado no pico IV como sendo a
serinopeptidase chamada rhinocerase, identificada por Vayapuri e colaboradores
em 2010. Estudos preliminares realizados por estes autores indicam que esta
peptidase apresenta três principais funções que são responsáveis pelos efeitos
sistêmicos na presa: redução da fibrinogenólise, fibrinólise que atua dissolvendo
os coágulos e cininogenólise gerando cinina e bradicinina, as quais alteram a
pressão sanguìnea. No mesmo trabalho, foi realizada a análise de sequência por
degradação de Edman, que apontou alta similaridade entre a rhinocerase e outras
sequências de SVSP.
Dentre as serino peptidases presentes no veneno de Bitis gabonica
rhinoceros, apenas a rhinocerase foi sequênciada (Vayapuri, et.al., 2010). É
importante destacar que esta proteína possui uma característica peculiar por não
apresentar a tríade catalítica clássica composta por His 57, Asp 102 e Ser 195,
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pois apresentam substituições His 57 Arg e Ser 195 Asp, respectivamente. Uma
substituição idêntica é observada na serino peptidase VLP2 de Vipera lebetina
(Francischetti,et.al., 2004).
Em nossos ensaios, a atividade α e β-fibrinogenolítica foi observada
para esta serinopeptidase a partir do ensaio de incubação em diferentes tempos
com fibrinogênio bovino, e ausência de clivagem da cadeia γ, o que corrobora
com o observado por Vayapuri e colaboradores em 2010. Além disso, estes
autores relatam que mesmo com o uso de inibidor EDTA em diferentes
molaridades (20 mM e 100 mM) a clivagem foi mantida, o que permite concluir
que a atividade descrita não é dependente de cátions divalentes como o Ca2+ .
Samy,

et.al.,

2006,

identificaram

a

presença

de

atividade

antimicrobiana no veneno de Bitis gabonica rhinoceros. Tal atividade geralmente
está relacionada a toxinas como as

LAAOs, PLA2, peptideos catiônicos ou

crotamina-símiles. Assim, basendo-se nos resultados obtidos no artigo citado
anteriormente foi realizado um ensaio preliminar para a determinação da atividade
antibacteriana. Os picos I e V apresentaram tal atividade. Como o pico I,
representa uma fração constituída por proteínas que apresentam alta massa
molecular, tal atividade pode estar relacionada a enzimas LAOOs, cuja atividade
bactericida é amplamente descrita (Stiles, et.al., 1991).
As LAOOs são flavoenzimas diméricas com massa molecular que varia
de 150 kDa 110 kDa, responsáveis pela desaminação de L-aminoácidos,
formando

α-cetoácidos,

amônia

e

peróxido

de

hidrogênio

(H2O2).

São

amplamente distribuídas em bactérias, fungos, plantas e animais. Os venenos de
serpentes Viperidae, Crotalidae e Elapidae são ricos em L-aminoácido oxidases,
geralmente homodiméricas associadas ao cofator FAD (Dinucleotídeo de flavina
adenina) ou FMN (Mononucleotídeo de flavina). As flavinas encontradas em
LAOOs são responsáveis pela coloração amarela em venenos e contribuem para
o aumento da toxicidade via stress oxidativo devido à produção de H2O2 , (Doley
& Kini, 2009; Lomonte, et.al., 2009).
Stocker & Traynor, em 1986, descreveram efeitos antibacterianos em
venenos de Naja naja, Vipera russelli e Crotalus adamanteus em colônias de
E.coli. Alguns anos depois, em 1991, Stiles e colaboradores demonstraram que
uma variedade de venenos de serpentes africanas, asiáticas, australianas e norte-
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americanas apresentam atividade antibacteriana. O veneno bruto e enzimas
(LAAO1 e LAOO2) de Pseudechis australis são conhecidos por apresentar o
mesmo efeito contra bactérias gram (+) e gram (-), sendo 70 vezes mais eficazes
contra a ação de Aeromonas, do que a tetraciclina (Stiles, et.al., 1991). Torres,
et,al., 2010, mostraram o efeito de inibição do crescimento de P. aeruginosa,
Candida albicans e S. aureus provocado pelo veneno de Bothrops marajoensis.
No gel de SDS Page (figura 6) e no western blot (figura 7), pode-se
identificar a presença de SVMP no pico I. Portanto, existe a possibilidade dessas
enzimas influenciarem também na atividade antimicrobiana. Em 2008, Samy e
colaboradores avaliaram o efeito antibacteriano de SVMP encontrada em
Agkistrodon halys em diferentes cepas bacterianas como Escherichia coli,
Enterobacter aerogenes, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Pseudomonas
aeruginosa (bactérias Gram-negativas) e Staphylococcus aureus (bactéria Grampositiva). Em todas as cepas foi observada a atividade, sendo mais efetiva em S.
aureus, P. vulgaris e P. mirabilis.
Accary e colaboradores, em 2014 utilizando o veneno de Montivipera
bornmuelleri, e frações oriundas de cromatografia de exclusão molecular
demonstraram a presença de proteínas como metalopeptidases do tipo PIII,
serinopeptidase e PLA2, que apresentaram potencial antimicrobiano contra
Staphylococcus aureus e Morganella morganii. Porém, nenhuma atividade foi
observada em colônias de Enterococcus faecalis.
5.2 Identificação e caracterização parcial dos peptídeos e inibidores de
peptidases
A partir do padrão de migração observado pelas amostras oriundas da
cromatografia de exclusão molecular submetidas a eletroforese, definiu-se que as
amostras representadas pelos picos V em diante seriam descritas como
peptídeos.
Diferentes trabalhos demonstram que essas moléculas de baixa massa
podem apresentar atividade inibitória contra diferentes toxinas enzimáticas
endógenas presentes no veneno. Assim, alguns ensaios relacionados a essa
ação foram realizados como, por exemplo, inibição da atividade fibrinogenolítica
desencadeada pelas serinopeptidases endógenas do veneno. Porém, o inibidor
tipo Kunitz por nós isolado não apresentou ação inibitória frente a esta atividade.
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Alguns autores observaram que proteínas não tóxicas ou peptídeos
podem exercer um efeito sinérgico, promovendo o aumento da toxicidade do
veneno (Murkhejee,et.al., 2010; Doley & Kini, 2009), como o caso da ruviprase,
um inibidor tipo Kunitz identificado no veneno de Daboia russelli russelii, que ao
ser injetado com outros componentes do mesmo veneno contribuiu para o
aumento da letalidade do envenenamento (Thakur, et.al., 2014).
No veneno da serpente Bungarus multicinctus foi relatado por Kondo,
et.al., 1982 a presença de β-bungarotoxinas. Cada dímero de proteína contêm
uma subunidade de PLA2 ligado covalentemente através de uma ponte dissulfeto
a uma pequena subunidade descrita como inibidor de peptidase tipo Kunitz. A
sequência da subunidade PLA2 se assemelha a outras fosfolipases A2
extracelulares encontradas em secreções pancreáticas, exsudatos inflamatórios e
certas toxinas. A ação lipolítica das β-bungarotoxinas é responsável pela
despolarização da membrana plasmática, que caracteriza sua toxicidade.
Entretanto, as pequenas sequências idênticas a aquelas encontradas nos
membros pertencentes a família dos inibidores tipo Kunitz não apresentam a
capacidade de inibir peptidases. Fernandez, et.al., 2015 descreveram a partir da
análise de venômica da espécie de Micrurus mosquitensis a presença de toxina
heterodimérica contendo o complexo PLA2-símile/Kunitz que se assemelha a
toxina MitTx ativador de ASIC1a/2 (canal sensível a ácido) isolada do veneno de
Micrurus tener. Dessa maneira, a função do inibidor tipo Kunitz pode estar
relacionada a atividade neurotóxica associada a PLA2.
Nos primórdios, um dos principais objetivos dos toxinologistas era a
identificação das principais toxinas, responsáveis pelos efeitos letais ou altamente
tóxicos presentes na peçonha. A maioria destes estudos visava uma abordagem
estrutural. Assim, muitas toxinas foram purificadas devido a sua atividade tóxica
mais destacada. Contudo, pequenas moléculas com efeitos que não são
facilmente observados podem ser negligenciadas. Esta situação tem mudado com
o advento de técnicas de espectrometria de massas que fornecem maior
sensibilidade e resolução e permitem a identificação de peptídeos com atividades
biológicas como peptídeos vasoativos, similares a hormônios e fatores de
crescimento e antimicrobianos (Pimenta & De Lima, 2005).
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O estudo de componentes de baixa massa molecular presentes em
venenos de serpentes (peptidomas), é uma área vasta porém, pouco explorada.
Alguns peptídeos apresentam similaridades estruturais e funcionais com
moléculas fisiológicas humanas. Eles se ligam a receptores alvos, influenciando
nos processos fisiológicos vitais como hemostase, coagulação sanguínea e
sistemas cardiovascular e nervoso. A alta especificidade, baixa massa molecular
(e consequente baixa imunogenicidade), estabilidade estrutural e relativa
facilidade de síntese fazem com que os peptídeos sejam uma alternativa
promissora para a produção de novos fármacos (Georgieva, et.al., 2008; Calvete,
2009; Munawar, et.al., 2011). Pela cromatografia inicial, o veneno bruto foi
separado em doze picos e nas frações V e VIII, foram identificados um peptídeo
inibidor do tipo Kunitz e alguns BPPs, respectivamente.
Os inibidores de peptidase do tipo Kunitz, são constituídos por
aproximadamente 60 resíduos de aminoácidos e três pontes dissulfeto, exibindo
uma ampla variedade de funções fisiológicas como inibidor de peptidase e
bloqueador de canal iônico, como o de potássio (Harvey, 2001; Yang, et.al.,
2013). Muitos dos peptídeos tipo Kunitz canônicos inibem a quimotripsina através
de um sítio antipeptidase altamente conservado. A especificidade para as
serinopeptidases é determinado pelo aminoácido P1 e pequenas diferenças na
sequência que interage com a superfície da enzima (Laskowski & Kato, 1980).
Inibidores Kunitz/BPTI presentes nos venenos de serpentes podem apresentar
um padrão diferente de sequências conservadas. Em Kunitz/BPTI neurotóxicos, a
mais importante região responsável pela neurotoxicidade está localizada na
região próxima ao domínio C-terminal de dendrotoxinas (Dtxs) e regiões mais
expostas da cadeia β de Bungarotoxinas (β-Btxs). Kunitz/BPTI não- neurotóxicos
apresentam a região N-terminal mais conservada e não possuem o sítio de
antipeptidase. Assim, esses inibidores apresentam dobramentos semelhantes e
funções variadas. Porém, a função fisiológica nas serpentes é ainda
desconhecida. Mas, devido a interação com peptidases, é proposto seu
envolvimento em processos de coagulação, fibrinólise e inflamação ( Pritrchard &
Dufton, 1999).
Ao realizar uma busca no banco de dados (Uniprot), foram encontrados
sessenta peptídeos nomeados como inibidores de peptidase do tipo Kunitz de
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serpentes, sendo que três deles são da espécie Bitis gabonica ( bitisilin 1 a 3),
identificadas a partir de transcriptoma por Francischetti, et.al., em 2004.
O sequenciamento N-terminal obtido por degradação de Edman
determinou a sequência de vinte aminoácidos com identidade de 90% com o
inibidor de peptidase, bitisilin-2- (Uniprot accession number Q6T6S5).
Nos inibidores do tipo Kunitz, existe uma conservação com relação aos
dobramentos da cadeia básica e sua conformação. Esta conformação
característica é a essência da capacidade de interação com a família de
peptidases,

como

foi

observado

com

diversos

inibidores

de

proteínas

geneticamente não relacionados que evoluíram de forma convergente para
apresentarem uma arquitetura semelhante aos seus locais sítio específicos na
proteína, ou seja, essas especificidades podem ter surgido independentemente
em várias ocasiões no decorrer da evolução (Cardle & Dufton, 1997).
Pela análise da sequência foi observada a conservação do sítio ativo
na maioria dos peptídeos submetidos ao alinhamento. Um típico inibidor de
tripsina apresenta o aminoácido carregado positivamente Arg ou Lys no sítio P1, e
quando apresentam Leu, Val ou Ile nesta posição, geralmente são inibidores de
elastase (Czapinska, et.al., 2004). Além disso, um inibidor de quimotripsina
apresenta resíduos hidrofóbicos como Phe, Leu, Met, Tyr ou Trp no mesmo sítio
(Lankowiski & Kato, 1980; Guo, et.al., 2013). Desta maneira, a presença de Met
no sítio P1 sugere que o peptídeo purificado é um inibidor de quimotripsina.
Para validar essa hipótese, foi realizado o ensaio de determinação da
constante de inibição (Ki) por fluorescência. Os diferentes valores de Ki indicaram
maior inibição frente à quimotripsina (Ki=0,07 µM) do que frente à tripsina (Ki= 0,3
µM), corroborando com Lankowiski & Kato em 1980.
Estudos realizados por Flight, et.al., 2009, indicaram que a aprotinina,
um importante inibidor de serinopeptidase, desencadeia a formação lenta, mas
estável de um coágulo. Por isso, o seu uso em cirurgias cardíacas, está
associado ao aumento da incidência de infarto do miocárdio, oclusão de veias e
choques anafiláticos (Sohda, et.al., 2006).
A textilinina-1, um inibidor de serinopeptidase encontrada no veneno de
Pseudonaja textilis, apresenta sequência semelhante a da aprotinina e exibe uma
estrutura tridimensional típica de BPTI/Kunitz (Millers, et.al., 2006). Em estudos
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preliminares a textilinina-1 inibiu fortemente a tripsina e plasmina (Flight, et.al.,
2005), e reduziu o sangramento em animais modelo (Masci, et.al., 2000).
Além disso, Flight e colaboradores em 2009, indicaram que a
textilinina-1 promove a formação mais rápida do coágulo, além de apresentar
propriedades anti-fibrinogenolíticas reversíveis. Sua atividade inibitória (Ki) foi
determinada em presença de tripsina, sendo o valor obtido de 0,76 nM/L.
As mais importantes regiões que determinam a especificidade
enzimática e inibição pelos BPTI/Kunitz são os resíduos P1 e P1’. Na textilinina-1,
por exemplo, são encontrados os resíduos arginina e valina. As propriedades
hidrofóbicas e as cargas desses resíduos são observados também nas posições
de cargas positivas encontradas na aprotinina. Esses dois resíduos, na aprotinina,
se destacam na superfície da molécula e atuam inserindo suas cadeias laterais na
região específica da fenda ou “bolso” da superfície da enzima. Na textilinina-1,
ambos os resíduos são maiores e por essa razão, esse peptídeo pode apresentar
especificidade inibitória mais restrita. Assim, a presença de cadeias laterais
maiores para P1 e P1’ na textilinina-1 enfraquece a ligação para algumas
serinopeptidases em comparação com a aprotinina (Millers, et.al., 2009).
A maioria das sequências que apresentaram identidade com a obtida
por degradação de Edman, com exceção da bitisilin-2, são de serpentes do
gênero

Daboia.

Em

2014,

Mukherjee

e

colaboradores,

caracterizaram

funcionalmente um BPTI/ Kunitz nomeado de rusvikunin, peptídeo básico com 6,9
kDa, purificado do veneno de Daboia russelii russelii e que apresenta atividades
anti-plasmina e anti-trombina. Além das atividades descritas anteriormente,
algumas destas toxinas podem apresentar uma atividade citotóxica em células
tumorais.
Estudo realizado por Morjen e colaboradores em 2013, com o inibidor
tipo Kunitz (PIVL), isolado do veneno de Macrovipera lebetina demonstrou um
efeito antitumoral de maneira dose-dependente, inibindo a adesão, migração e
invasão de células U87 de glioblastoma humano. Os resultados mostrados pelo
grupo apontaram a influência do peptídeo sobre integrinas, principalmente do tipo
αVβ3 e menos destacado em αVβ6, αVβ5, α1β1 e α5β1, indicando a importância
do domínio localizado entre os aminoácidos R-G-N da posição 41-43 para tal
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efeito, sendo essa sequência tripeptídica bem descrita em moléculas chamadas
disintegrinas.
Os tumores apresentam alta expressão de receptores integrinas, que
são glicoproteinas heterodímericas de subunidades α e β, ligados nãocovalentemente, que interagem especificamente com proteínas da matriz
extracelular, tais como o colágeno, a fibronectina e a laminina. A interação com a
membrana basal é essencial para a integridade estrutural e funcional do tecido,
modulando a proliferação, diferenciação e sobrevivência das células (Mangini,
et.al., 2002). Mudanças na expressão de receptores integrinas de fibronectinas
são observadas em alguns tipos de fibroblastos e alterações no padrão de
expressão desses receptores são apresentados em diversas células tumorais
(Plantefaber e Hynes, 1989). Os processos de migração, proliferação e
desenvolvimento tumoral são influenciados por fatores de crescimento produzidos
pelos tecidos do hospedeiro, os quais podem interagir com as integrinas (Honn e
Tang, 1992).
As disintegrinas são representantes de uma família de polipeptídeos
presentes em vários venenos de serpentes que atuam seletivamente bloqueando
a função das integrinas. São geralmente constituídas de motivos RGD localizados
próximos à região C-terminal. Integrinas como a α5β1 ou αvβ3, apresentam sítio
de ligação para o domínio RGD de proteínas da matriz extracelular, como
fibronectina, vitronectina, ou Fator von Willebrand (Ruoslahti, 1996). A principal
função dessas integrinas RGD dependentes no câncer já foi abordada usando
várias disintegrinas com esses domínios (Eble & Tuckwell, 2006). Entretanto,
ligantes KGD, RTS, KTS, MGD, WGD e ECD também já foram identificados
(McLane, 2004 e Calvete, 2003). Eble e Bruckner, 2003 descreveram a ação de
lebeína 1 e 2, duas disintegrinas presentes no veneno de Vipera lebetina,
capazes de inibir especificamente a integrina α2β1.
Baseando-se na sequência adquirida por degradação de Edman, não
foram observados tripeptídeos com sequência semelhante aos responsáveis pela
ligação as integrinas. Entretanto, não foi obtida a sequência completa do
peptídeo, em virtude disso não se pode descartar tal hipótese.
Além do inibidor citado anteriormente (PIVL), outra molécula nomeada
de BJ46a, comumente conhecida por ser um inibidor de metalopeptidase também
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apresenta atividade citotóxica, com a capacidade de inibir a invasão e metástase
em células B16F10 e carcinoma hepatocelular humano MHCC97H (Tian, et.al.,
2013).
Ao realizarmos uma comparação entre a sequência peptídica do
BPTI/Kunitz obtido com a molécula encontrada em Bitis gabonica (bitisilin-2),
observa-se séries de aminoácidos polares básicos, especialmente lisina, que
determina uma característica básica a molécula.
Vários trabalhos relatam a atividade citotóxica de biomoléculas
catiônicas, como Araya & Lomonte em 2007, que descreveram redução de
crescimento celular em linhagens de B16, carcinoma mamário EMT6, sarcoma S180, mieloma P3X e células endoteliais tEnd. Os peptídeos de caráter básicos
testados foram: KKYKAYFKLKCKK e KKWRWWLKALAKK, derivada de PLA2 de
Agkistrodon

piscivorus

piscivorus

e

miotoxina

II

de

Bothrops

asper,

respectivamente.
Experimentos mostram que o efeito citotóxico associado as toxinas de
serpentes são específicos com relação as espécies, gêneros e alvos teciduais.
Assim, os venenos são agrupados de acordo com sua atividade patofisiológica: (I)
venenos podem causar alterações irreversíveis nas células, destruindo-as
totalmente (incluindo os venenos de Elapidae); (II) venenos crotálicos podem
causar redução da viabilidade celular, e (III) venenos de Viperidae podem causar
alteração na agregação celular. In vivo, foi demonstrado que o veneno de Naja
nigricollis inibiu o crescimento de melanoma através de um desses mecanismos.
Deste modo, esses achados fornecem uma nova direção e provável aplicação de
veneno de serpentes ou toxinas isoladas para o tratamento do câncer (Borkow,
et.al., 1992).
No ensaio de viabilidade celular, em cultura de melanoma murino
B16F10, foi observada a atividade citotóxica nas amostras referentes ao pico V e
XII, sendo considerado um BPTI/Kunitz e moléculas de baixa massa (<6 kDa),
respectivamente. Pela análise dos gráficos (figuras 22 e 23), foi possível avaliar a
redução de viabilidade celular, em diferentes concentrações partindo-se de 2
mg/mL, além da obtenção do valor de IC50 de 5 µg/mL e 71,97 µg/mL.
Considerando a posologia indicada na bula de alguns fármacos
comumente utilizados no tratamento de melanoma, como a cisplatina e a
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vimblastina, geralmente é utilizada a concentração de 3,7 mg/m2, sendo
administrada por infusão intravenosa. Assim, ao considerarmos que um indivíduo
adulto apresenta em torno de 1,8m2, o paciente irá receber 6 mg do fármaco.
Portanto, os baixos valores de IC50 obtidos indicam que ambas as moléculas
apresentam potencial terapêutico para o tratamento antineoplásico.
Dentre os atributos farmacológicos associados as toxinas está a sua
atividade antimicrobiana.De acordo com a Organização Mundial de Saúde, as
infecções bacterianas estão entre as dez maiores causadoras de morte no
mundo. O surgimento de bactérias resistentes faz com que o risco dessas
infecções se tornam um problema universal com efeitos deletérios (Lopez, et.al.,
2006).
Os antibióticos são representados por moléculas que apresentam a
capacidade de inibir o crescimento (efeito bacteriostático) ou causar a morte das
bactérias (efeito bactericida) (Chopra, et.al., 2002). Atualmente, os antibióticos
sintéticos são conhecidos como quimioterápicos, e exibem diferentes mecanismos
de ação, cuja a produção é realizada por indústrias farmacêuticas do mundo
inteiro. De fato, o controle dos efeitos deletérios dos microorganismos foi reduzido
significativamente a partir da introdução de sulfonamidas (quimioterápico) e a
penicilina (antibiótico) em 1936 e 1941, respectivamente (Brown, 2004). Esses
fármacos foram cruciais para a redução da incidência de infecções bacterianas
como meningite, endocardite, pneumonia e gonorréia (Chopra, et.al., 2002).
O entendimento dos mecanismos e alvos envolvidos no processos
fisiológicos bacterianos é essencial. Dentre eles, a inibição na formação da
membrana celular, nucleotídeos e ligações peptídicas que interferem diretamente
na sobrevivência, replicação cromossômica e sintese de proteínas da bactéria
(Brown, 2004). Portanto, os antibióticos podem atuar no aumento da
permeabilidade celular ou inibição através da ligação aos ribossomos, impedindo
a polimerização e formação de proteínas (Brown, 2004).
Componentes proteicos como as neutotoxinas, citotoxinas, miotoxinas,
peptidases e nucleases são encontradas em quantidades variadas em venenos
de serpentes. Por exemplo, as miotoxinas básicas PLA2 (miotoxina II) de Bothrops
asper (Rodrigues, et.al., 2004) e Bnp Tx I de Bothrops neuwiedi pauloensis
apresentam atividade bactericida contra E.coli e S. aureus. Juntamente com a
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forte atividade hemolítica contra eritrócitos, o peptídeo policatiônico magainina
símile (pandinina 1 e 2) encontrado em escorpiões africanos Pandinus imperator
demonstrou alta atividade antimicrobiana contra uma variedade de bactérias gram
(+) e (-) (Corzo, et.al., 2001), atividade essa apresentada também pelas
defensinas, que incluem a atividade contra bactérias resistentes a antibióticos
(Ganz, 2003; Selsted & Ouellett, 2005). Estudo realizado por Torres & Kuchel em
2004, demonstrou que o mecanismo de ação mediado pelas defensinas é
baseado na interação eletrostática que ocorre entre o peptídeo catiônico e os
componentes da membrana bacteriana que possuem carga negativa, seguido da
inserção do peptídeo, formação de canal e rompimento da membrana. Portanto, é
sugestivo que a característica da molécula de apresentar carga positiva é
importante para a interação com a membrana bacteriana.
O pico V, representa o peptídeo identificado no presente trabalho como
sendo análogo ao inibidor tipo Kunitz, nomeado de bitisilin 2, já descrito em
veneno de serpentes da espécie Bitis gabonica. O peptídeo por nós isolado
possui dentre várias características a presença de aminoácidos básicos conforme
evidenciado

pelo

sequenciamento

por

degradação

de

Edman

e

pela

cromatografia catiônica, massa molecular de 7,02 kDa, indicada pelo espectro do
MALDI-ToF e no ensaio preliminar de atividade antimicrobiana, assim como
ocorreu com

o pico I, apresentou uma ação antimicrobiana em culturas de

M.luteus e E.coli.
Os peptídeos antimicrobianos (AMPs) são moléculas que apresentam
massa molecular geralmente abaixo de 10 kDa, sobretudo catiônicos, hidrofóbicos
e que interagem com a membrana.Os AMPs são comumente organizados em
grupos baseando-se no seu tamanho, apresentam estrutura secundária variada
como α-hélice, folhas β e β-turn e presença de pontes dissulfeto. Esses peptídeos
exibem propriedades variadas como: bactericida, fungicida, antiviral e antitumoral,
indicando

que

essas

moléculas

são

candidatos

promissores

para

o

desenvolvimento de fármacos (Bals, 2000).
Pela interpretação do espectro de massas obtido por MALDI-ToF,
observa-se a presença de peptídeos com massa molecular de 3,244.3 Da e 3,532
Da, que são característicos de peptídeos antimicrobianos chamados de
catelicidinas.
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Em 2008, Wang e colaboradores isolaram e caracterizaram uma
catelicidina encontrada no veneno de B. fasciatus. A família das catelicidinas é
sintetizada na forma de um precursor contendo um domínio catelina, constituído
por uma região conservada N-terminal aniônica e que é inbidor de catepsina L,
composto por aproximadamente 100 resíduos, flanqueado por um peptídeo sinal
de cerca de 30 aminoácidos (Zanetti, 2004; Durr, et.al., 2006). Este precursor
contém ainda, na região C terminal, um polipeptídeo cationico com atividade
antimicrobiana, a catelicidina.
A catelecidina isolada por Wang e colaboradores em 2008, foi
denominada de catelicidina- BF, com massa molecular de 3,637.5 Da, e ponto
isoelétrico de 11,79, constituído por 30 resíduos de aminoácidos, incluindo
resíduos básicos ( lisinas e argininas), fenilalaninas e somente um único resíduo
ácido (ácido glutâmico). A estrutura secundária foi definida a partir de dicroísmo
circular, indicando predominantemente a conformação do tipo α-hélice anfipática.
O peptídeo catelecidina-BF demonstrou intensa atividade antimicrobiana, sendo
mais eficiente em bactérias Gram-negativas e também contra bactérias
resistentes como a Klebisiella pneumoniae, E.coli e Salmonella typhi. Além disso,
a catelicidina-BF também foi efetiva contra fungos como a Candida albicans
ATCC2002 e Pichia pastoris. Portanto, a atividade antimicrobiana observada pelo
pico V, como indicada pela figura 30-B e C, pode ser justificada pela presença de
peptídeos catiônicos como o inibidor tipo Kunitz e pela presença de moléculas,
que a partir dos resultados obtidos por espectromeria de massas, são sugestivos
da existência de catelecidinas.
Apesar de outros picos de baixa massa molecular não apresentarem a
mesma atividade, foi realizado o ensaio do tipo ELISA, com o uso do anticorpo
policlonal anti-crotamina. A crotamina é um peptídeo catiônico com 42 resíduos
de aminoácidos, com massa molecular de aproximadamente 4,9 kDa e valor de pI
9,5 (Oguiura, et.al., 2005) pertencente a família de miotoxinas básicas
encontradas em venenos de cascavéis sulamericanas. Essas toxinas provocam
paralisia do membro posterior em camundongos, seguida de mionecrose no
músculo esquelético (Oguiura, et.al., 2005), sendo consideradas homólogas as βdefensinas. A conformação estrutural e o pareamento entre as cisteínas são
semelhantes entre ambos os grupos peptídicos. Porém, possuem baixa
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similaridade no que se refere à sequência de aminoácidos e atividades biológicas
(Fadel,et.al., 2005).
Considerando que o anticorpo anti-crotamina usado no ensaio
imunoenzimático era policlonal, a imunoreatividade observada pode ser
decorrente de epitopos compartilhados entre a miotoxina e as beta-defensinas,
sugerindo assim, a presença de β-defensinas no veneno de Bitis gabonica
rhinoceros. Porém, até o momento não há relatos da presença de β-defensinas
em serpentes Viperinae.
Serpentes

do

gênero

Bitis

são

responsáveis

por

causar

envenenamentos graves na África Sub-Saariana. Dentre os sintomas observados,
é descrita exarcebada hipotensão (Lavonas, et.al., 2002). Alguns estudos
associavam a hipotensão presente nas vítimas com hemorragias na região da
picada (Chapman, et.al., 1968), mas as mortes ocorridas por diferentes pacientes
devido ao colapso do sistema circulatório não demonstravam perda de sangue,
sugerindo outro mecanismo responsável por tal atividade (Warrel, et.al., 1975).
Os efeitos cardiovasculares provocados pelo veneno de Bitis gabonica
foram primeiramente descritos por Whaler em 1972, que observou que pequenas
doses do veneno, quando injetadas pela via intravenosa induziam rapidamente
uma abrupta hipotensão seguida de uma recuperação da pressão sanguínea. Em
altas doses, os animais morriam após um período de progressiva hipotensão
seguida de insuficiência cardíaca (Marsh & Whaler, 1984).
A hipertensão é o resultado da associação de diferentes fatores de
risco como o ambiental e genético (Majunder & Wu,2014) tendo a ACE uma
função essencial na regulação da pressão sanguínea (Zhuo, et.al., 2013). O
mecanismo de regulação cardiovascular é realizado a partir de diferentes
sistemas bioquímicos, e um dos mais importantes que podemos destacar é o
sistema Renina Angiotensina (SRA), o SRA é um regulador fisiológico importante
que atua através de vias endócrinas, parácrinas (afetando células vizinhas),
autócrinas (afetando a mesma célula) e intracrina (afetando compartimentos
intracelulares), localmente nos tecidos ou em nível subcelular (Wolf & Neilson,
1996).
Atualmente, o SRA é tido como o maior sistema hormonal envolvido no
controle das funções cardiovasculares e renais. Estudos realizados no decorrer
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das últimas décadas estabeleceram a função desse sistema, não somente
associado as funções clássicas conhecidas mas, também no controle da função
da adrenal, do balanço entre fluídos e eletrólitos e da pressão arterial, que
consiste numa cascata de reações químicas que se inicia com a liberação de
renina (Ferrario, 2010).
A renina é uma enzima com atividade hidrolítica, composta por
aproximadamente 350 aminoácidos, produzida e armazenada sob a forma inativa
(pró-renina), nas células renais justaglomerulares (Ondetti & Cushman, 1982).
O Angiotensinogênio (AGT), glicoproteína com massa molecular de
aproximadamente 60 kDa, é produzido por diferentes tecidos como o adiposo ou
em órgãos como o cérebro e fígado. Essa molécula é cataliticamente clivada pela
renina, uma aspartil endopeptidase, e quando clivada na sua porção N-terminal
resulta na liberação do decapeptídeo (Asp-Arg-Val-Tir-Ile-His-Pro-Fe-His-Leu)
Angiotensina I, em resposta a redução da pressão sanguínea. Nos pulmões, a
enzima conversora de Angiotensina (ACE), em seguida remove o dipeptídeo (HisLeu) para produzir Angiotensina II. Este octapeptídeo estimula a síntese de
Aldosterona pelo córtex suprarrenal, que promove a redução de excreção de sal e
água pelos rins, desencadeando o aumento da pressão sanguínea. (Li,et.al.,
2004).
A Ang II atua através de dois tipos de receptores: tipo 1 (AT1) e tipo 2
(AT2) (Keidar, et.al., 2007). Apesar de possuírem concentrações circulantes
similares, as consequências de suas ligações ao Ang II são opostas (Touyz,
2003). O receptor AT1 é altamente expresso em adultos e a ligação da
Angiotensina II ao receptor AT 1 resulta em vasoconstrição, proliferação,
inflamação (Schelling, et.al., 1991), coagulação e remodelação da matriz
extracelular (Vaughan, 2001). A ligação de Ang II ao receptor AT2 promove ações
opostas e poucos conhecidas com efeito cardioprotetor (Anavekar & Salomon,
2005).
A ACE é uma zinco metalopeptidase, dependente de íons Cl- capaz de
clivar os dois últimos aminoácidos da porção C-terminal de vários substratos, com
exceção dos que apresentam um resíduo de prolina na penúltima posição da
cadeia polipeptídica (Yang, et.al., 1970). Esta enzima interfere em diferentes
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funções como fertilidade, inflamação, desenvolvimento de órgão e regeneração
tecidual (Woodman, et.al., 2000).
A ACE é expressa em duas isoenzimas: germinal, expressa somente
nas células dos testículos (tACE), com 90 a 100 kDa, composta por apenas um
domínio (domínio-C) e apenas um sítio catalítico e a isoforma somática (sACE),
com 150 a 180 kDa, expressa na maioria dos tecidos e no plasma com dois
domínios, classificados com N e C, cada um com um sítio catalítico e
propriedades bioquímicas distintas (Pan, et.al., 2011), sendo o C-domínio
dependente do íon Cl- (Guang, et.al., 2012). Ambos os domínios participam na
hidrólise dos substratos Ang I e bradicinina (BK). Portanto, os inibidores de ACE
podem atuar em ambos os domínios porém, com atividades modulatórias
distintas. O C-domínio promove maior eficiência catalítica na conversão da Ang I
em Ang II. Porém, na degradação do substrato BK, ambos os domínios
apresentam o mesmo poder de catálise (Bernstein, et.al., 2011; Fuchs, et.al.,
2008). Assim, inibidores que apresentam seletividade para cada domínio da ACE
têm sido mais bem investigados com o objetivo de elucidar a função específica
que cada um dos domínios desempenha para promover a redução da pressão
arterial (Acharya, et.al.,2003; Akif, et.al., 2010).
As drogas sintéticas como o Captopril, Enalapril e Lisinopril são
potentes inibidores da ACE, que auxiliam na redução da pressão arterial em
indivíduos com hipertensão e, portanto diminuem o risco de doença coronariana e
acidente vascular cerebral, melhorando o prognóstico de pacientes com
insuficiência cardíaca e diabetes (Sica & Gehr, 2005).
A ACE apresenta um papel importante como promover a inativação do
peptídeo vasodilatador bradicinina (BK) e da Lys-BK, através da remoção do
dipeptídeo C-terminal interligando os SRA e sistema Calicreína cininas (Yang,
et.al., 1970). Portanto, as Angiotensinas, bradicinina e Lys-BK são importantes
reguladores da pressão arterial e resposta inflamatória (Ryan, 1988).
O Sistema Calicreína-Cinina atua na regulação de BK e outras cininas,
promovendo a redução da pressão arterial, através da vasodilatação, natriurese e
moduladores de crescimento vascular. Estudos realizados por Rocha e Silva e
colaboradores em 1949 com o veneno de Bothrops jararaca levaram ao maior
entendimento sobre os mecanismos envolvidos no Sistema Calicreína Cinina,
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através da identificação de peptídeos potencializadores de bradicinina (BPP) ou
oligopeptídeos ricos em Prolina (PROs) (Hawgood, 1997).
O primeiro BPP isolado a partir do veneno de B.jararaca tornou-se o
precursor para a produção de agentes anti-hipertensivo como Captopril ou
Lisinopril (Cushman & Ondetti, 1999). Após a descoberta dos primeiros BPP,
homólogos desses peptídeos ricos em prolina tem sido isolados de diferentes
venenos de serpentes.
Através do ensaio de determinação da constante de inibição (Ki) foi
possível identificar a atividade inibitória frente a ACE presente no peptídeo
identificado como um BPP, de sequência não-canônica A-P-Q-E-R-G-P-P-E-I-PP. A constante de inibição obtida foi de 1 µM porém, o fármaco Captopril, por
exemplo, apresenta um valor de Ki para a ACE de 0,046 µM (Gomes, et.al.,
2007). Assim, apesar da capacidade de inibição estar fortemente associada a
presença de aminoácidos hidrofóbicos na região C-terminal, é possível que haja a
influência da conformação do inibidor para a sua eficiência inibitória.
A bradicinina, assim como outras cininas apresenta diferentes ações
farmacológicas como, por exemplo, promover a alteração da permeabilidade
vascular. A queda da pressão sanguínea induzida por Bk é resultado da
diminuição da resistência vascular em diferentes orgãos como o coração, rim,
intestino, múculo esquelético e fígado. A capacidade de alterar a permeabilidade
vascular ocorre principalmente em vasos periféricos, como as vênulas e envolve a
separação das junções entre as células endoteliais.
As cininas desencadeiam o aumento do fluxo no leito capilar,
favorecendo a saída de líquido do sangue para os tecidos.O efluxo pode ser
facilitado por variados fatores como: o aumento da permeabilidade dos vasos em
consequência da formação de poros no endotélio vascular, aumento da pressão
venosa, como consequência da constricção das veias, permitindo a passagem de
água e solutos como proteínas, do sangue para o líquido extracelular,
aumentando o fluxo de linfa, que como consequência há formação de edema.
Portanto, uma das maneiras de se avaliar a atividade da bradicinina é através da
análise edematogênica (De Lucia, 2008). Por isso, o peptídeo sintético foi
submetido ao ensaio de atividade edematogênica em ratos Wistar.
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Através da análise do gráfico é possível observar a influência do BPP
potencializando a atividade edematogênica inerente da bradicinina.O acúmulo de
BK, pôde induzir uma maior vasodilatação e permeabilidade vascular.
Consequentemente, a presença do BPP promoveu um aumento significativo da
formação do edema.
Estudo

realizado

por

Fernandes,

et.al.,

1991,

utilizando

uma

metodologia semelhante a adotada no presente trabalho, mostrou que o peptídeo
KPP foi 25 vezes mais ativo que o BPP9a, na formação de edema desencadeada
pela BK e como o BPP9a, o peptídeo KPP é específico para potencializar cininas
formadoras de edema, não sendo efetiva para histamina ou serotonina.
Além do BPP não canônico, foram identificados, pelo sequenciamento
de novo, mais dois BPPs no veneno de Bitis gabonica rhinoceros. Uma das
sequências é um típico BPP (<ENWPRPQIPP),com a presença do tripeptídeo IlePro-Pro na região C-terminal, homólogo ao peptídeo BPP-10b encontrado no
veneno de Bothrops jararaca.
Atualmente, mais de 19 BPPs já foram descritos na glândula
venenífera, no veneno e no tecido nervoso de B.jararaca (Campeiro, et.al., 2005).
A ação hipotensora de BPPs de veneno de serpente foi demonstrada em modelos
animais indicando a capacidade de potencializar o efeito farmacológico da
bradicinina, como a contração do íleo isolado de cobaia e ação anti-hipertensiva
em humanos (Krieger, et.al., 1971; Gavras, et.al., 1974). Entretanto, apesar da
elevada homologia entre as sequências de aminoácidos, os variados BPPs
podem apresentar diferenças funcionais notáveis. Por exemplo, os BPP-11e e
BPP-12b exibem diferentes atividades biológicas, assim como seletividade e a
capacidade de inibição no sítio ativo da ACE (Hayashi,et.al., 2005).O mesmo
grupo em 2003, demonstrou também por atividade biológica, a capacidade de
potencialização da bradicinina exercida pelo peptídeo BPP10-b (Hayashi, et.al.,
2003).Além da sequência com alta porcentagem de identidade (90%),outros dois
BPPs foram observados no veneno de B.gabonica rhinoceros, sugerindo a
presença de diferentes isoformas. Em 2011, Munawar e colaboradores
identificaram, no veneno de Vipera a. meridionalis, a presença do aminoácido
valina na porção C-terminal, ao invés da isoleucina seguidas de duas prolinas(
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XXXXVSPK/QVPP), este padrão também foi observado em BPPs de Vipera berus
(Komori & Sugihara, 1990).
A diversidade de BPPs em um único veneno pode ser justificada pela
ocorrência de duplicações gênicas e mutações aceleradas dentro do domínio de
BPP no decorrer da evolução da serpente (Hayashi & Camargo, 2005).Este
processo pode ser observado em toxinas, como as fosfolipases A2, sugerindo
uma evolução acelerada do tipo Darwiniana (Nakashima, et. al., 1995).
Da mesma forma, como ocorre nas PLA2, a aquisição de tal
diversidade de isoformas de BPPs bioativos deve garantir uma forte vantagem
seletiva, e reflete variações genético-ambientais, determinada pelas experiências
alimentares (Hayashi & Camargo, 2005). Assim, os precursores presentes na
glândula de veneno devem fornecer um conjunto de toxinas eficientes capazes de
alterar a integridade fisiológica da presa, com o objetivo de alimentação ou defesa
contra predadores (Ohno, et.al., 1998).
A evolução molecular de cada toxina presente no veneno foi
necessária para melhorar a sua capacidade tóxica, baseando-se na ação
sinérgica de todas as toxinas, promovendo o descontrole da homeostase da
presa. Por outro lado, demonstrou-se que a estrutura de diversas toxinas
conhecidas evoluiram de moléculas endógenas do próprio animal peçonhento
(Fry, et.al., 2006), com o objetivo de se adaptar a diferentes alvos, como canais
iônicos,

enzimas

e

receptores,

definindo

uma

estratégia

especial

de

envenenamento (Lewis & Garcia, 2003). A biodiversidade de toxinas animais,
como os peptídeos do veneno, torna-os uma fonte rica de modelos a partir dos
quais novos agentes terapêuticos são desenvolvidos. A identificação e a
caracterização dessas moléculas de baixa massa molecular são campos de
estudo ainda pouco explorados.
As nossas análises das toxinas presentes no veneno de B.g.
rhinoceros indicam um conteúdo rico e complexo que auxilia na busca de novas
moléculas bioativas para fins farmacêuticos.
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6. CONCLUSÃO
Foram identificadas e caracterizadas peptidases com atividades:
caseinolítica, fibrinogenolítica, não-gelatinolítica e antimicrobiana.
Os peptídeos identificados e caracterizados foram:inibidor tipo Kunitz
com atividade inibitória frente a serino peptidase, peptídeo símilar à β-defensina,
BPP homólogo ao encontrado em serpentes do gênero Bothrops e BPP não
canônico com ação de potencializar bradicinina.
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