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Resumo
Lacerda-Alves J. Clonagem, expressão e caracterização de um inibidor de agregação
plaquetária proveniente dos complexos salivares de sanguessugas Haementeria
depressa. [dissertação (Mestrado em Biotecnologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências
Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2011.
Animais hematófagos possuem em sua saliva substâncias que permitem a fluidez do
sangue, para o sucesso de sua alimentação. Com isso, têm sido descritos diversos
componentes com atividades nos diferentes processos hemostáticos (coagulação,
fibrinólise e agregação plaquetária). O complexo salivar da sanguessuga Haementeria
depressa vem sendo estudado através de bioquímica clássica e análises transcriptômica
e proteômica deste tecido determinaram o perfil dos transcritos e das proteínas
produzidas. Dentre os transcritos mais abundantes foram encontrados três clones
(H06A09, H06A02 e L02F02) que apresentaram 45%, 87% e 94% de similaridade ao
LAPP, um inibidor de agregação plaquetária da sanguessuga Haementeria officinalli, A
produção destes componentes pelo tecido foi confirmada pela análise proteômica. O
LAPP é um inibidor que age pela via do colágeno e possui cerca de 13 kDa e pI de 4,0
e inibe a ligação da plaqueta ao colágeno tanto pelo epítopo do FvW quanto pelo
domínio α2β1. Assim, o objetivo do presente trabalho foi clonar, expressar e caracterizar
a proteína recombinante ativa a partir do clone H06A09 para estudos de atividade desta
molécula. Para obter a proteína recombinante de interesse, inicialmente a clonagem do
transcrito foi realizada com sucesso em vetor pAE, porém, a expressão em sistema
procarioto apresentou alguns obstáculos já que a molécula não tinha atividade. Uma
nova estratégia foi proposta, sendo realizada clonagem em vetor pPIC9K e expressão
em sistema eucariótico (leveduras Pichia pastoris - GS115). Após a utilização de
diferentes metodologias para estabelecimento das melhores condições para expressão
neste sistema, foi eleito o protocolo onde a proteína recombinante era expressa a 28 °C,
sob agitação de 260 rpm, e indução por 0,5% de Metanol a cada 24h, durante 72h de
expressão. A molécula recombinante expressa e secretada foi submetida a diferentes
metodologias para purificação, assim, determinou-se que a estratégia utilizada que
melhor isolou a proteína foi a submissão do sobrenadante da expressão à diálise e
concentração em sistema de ultrafiltração (Amicon 5 kDa – Millipore) seguida de uma
cromatografia de gel filtração em Superdex 75 (GE), sistema FPLC, com coleta
fracionada. Ensaios de agregação plaquetária confirmaram a atividade inibitória da
proteína recombinante tanto em sangue total como em PRP (plasma rico em plaqueta) e
plaqueta lavada, especificamente quando o agonista era o colágeno, apresentando IC50
para PRP e plaqueta lavada de 20 e 712 ng, respectivamente. Ensaios por citometria de
fluxo indicaram que a proteína recombinante, diferente do LAPP, age na inibição da
agregação plaquetária induzida por colágeno, pela ligação à subunidade Ibα do
complexo GPIb-IX-V, complexo este que usa o FvW como ponte entre a plaqueta e o
colágeno, firmando assim a interação da plaqueta ao subendotélio e posterior
agregação. Desta forma, o presente trabalho caracteriza o primeiro inibidor
recombinante de agregação plaquetária pela via do colágeno proveniente de
sanguessugas Haementeria depressa, e comprova que apesar de apresentar 45% de
similaridade estrutural ao LAPP é um inibidor com características funcionais diferentes,
e com grande potencial a ser estudado.
Palavras chave: Inibidor agregação plaquetária. Sanguessuga. Expressão em Pichia
pastoris. Proteína recombinante.

Abstract
Lacerda-Alves J. Cloning, expression and characterization of a platelet aggregation
inhibitor from Haementeria depressa leech salivary complexes. [Masters thesis
(Biotechnology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São
Paulo; 2011.
Hematophagous animals have in their saliva substances that maintain the blood fluidity
to the success of their feeding. Therefore, components have been described by their
activities in the hemostatic processes (coagulation, fibrinolysis and platelet
aggregation).The salivary complex of Haementaria depressa leech has been studied by
classical biochemical and transcriptomic and proteomic analysis of this tissue determined
the profile of transcripts and proteins produced by it. Among the most abundant
transcripts were found three clones (H06A09, H06A02 e L02F02) that showed 45%, 87%
e 94% of similarity to LAPP, an inhibitor of platelet aggregation from Haementeria
officinallis, the components production was confirmed by proteomic analysis. LAPP is a
inhibitor that acts by collagen pathway and has around 13 kDa and pI of 4.0, and inhibits
the binding of platelet to collagen by both the epitope domain of vWF as the α2β1.
Thereby, the aim of this study was to clone, express and characterize the active
recombinant protein from the clone H06A09 for studies of activity of this molecule. To
obtain the recombinant protein initially cloning of transcript was successfully performed in
pAE vector, however, the protein expressed in prokaryotic system presented some
obstacles not presenting activity. A new strategy was proposed, being held in pPIC9K
vector and expression in eukaryotic system - yeast Pichia pastoris (GS115). After using
different methodologies to establish the best conditions for expression in this system,
was elected the protocol that the recombinant protein was expressed in 28 °C, under
agitation of 260 rpm, and 0.5% methanol induction every 24 hours during 72 hours of
expression. The recombinant molecule was expressed in soluble portion and was
subjected to differents methods for purification, so it was determined that the best
strategy to isolation of the protein was the concentration and dialysis of the expression
supernatant by ultrafiltration system (Amicon 5 kDa – Millipore) followed by gel filtration
chromatography on Superdex 75 (GE), using FPLC system. Tests confirmed the platelet
aggregation inhibitory activity of the recombinant protein in whole blood, PRP (platelet
rich plasma) and in washed platelets, specifically when the agonist was collagen, with
IC50 to PRP and washed platelet of 20 and 712 ng, respectively. Assays by flow
cytometry indicated that the recombinant protein, different from LAPP, acts to inhibit
platelet aggregation induced by collagen, by the binding to the Ibα subunit of the GPIbIX-V complex, this complex uses the vWF as a bridge between the platelet and collagen,
thus firming the interaction of the subendothelium and subsequent platelet aggregation.
Thus, this study characterized the first recombinant inhibitor of platelet aggregation
through collagen pathway from Haementeria depressa leeches, and proves that despite
having 45% structural similarity to the LAPP is an inhibitor with different functional
characteristics, and with great potential to be studied.
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1

INTRODUÇÃO

1.1

Hemostasia

O processo de hemostasia é definido como um conjunto de mecanismos
fisiológicos e bioquímicos utilizados pelo organismo para manter o sangue fluido no
interior dos vasos, impedindo a formação de trombos e desencadeando uma série
de reações que resultam no fechamento de lesões na parede vascular, impedindo
uma hemorragia e promovendo a manutenção de um equilíbrio (Gallin e Snyderman,
1999; Verrastro, 1999; Cotran; 2000). Os vertebrados possuem mecanismos
eficientes para evitar a perda de sangue provocada pela lesão vascular. Os
principais mecanismos utilizados para o controle da hemostasia no indivíduo são a
vasoconstricção local, adesão de plaquetas ao subendotélio, formação de
agregados plaquetários, coagulação e fibrinólise (Vermylen, 1978; Garcia-Navarro,
2005).
No caso de injúria do vaso sanguíneo, um tampão é formado sobre a
superfície danificada do endotélio vascular, a hemostasia primária é realizada por
uma combinação dos processos de vasoconstricção, adesão e agregação
plaquetária, ativando os fatores de coagulação presentes no plasma na forma de
zimogênios, que convertem o próximo precursor na sua forma ativa (Mann, 1999).
Esse processo mantém a integridade do sistema circulatório, minimizando a perda
sanguínea, mantendo o equilíbrio e promovendo a restauração da arquitetura normal
do vaso (Adams et al., 2007).
Na hemostasia primária após a lesão endotelial a matriz colágena e as
proteínas subendoteliais ficam expostas, nesse local os receptores de membrana
das plaquetas se ligam, resultando na adesão plaquetária, tendo como principal
componente para a ligação o Fator Von Willebrand (FvW). Múltiplos agonistas são
gerados nesse momento, eles induzem a ativação plaquetária, ocasionando
alterações nos receptores da glicoproteína (GP) IIb/IIIa e levando a um estado de
receptividade à ligação do fibrinogênio. Nessa fase, as plaquetas se encontram
definitivamente ativadas. Em seguida, inicia-se o processo de agregação

plaquetária, com a ligação múltipla e cruzada do fibrinogênio aos receptores GP
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IIb/IIIa (Figura 1) (Kössler, 2009).
Figura 1. Papel das plaquetas no processo hemostático. Adesão, ativação e agregação
plaquetária
Fonte: Kumar e Hermann, 1997, adaptado.

O que hoje chamamos de hemostasia secundária foi proposto no ano de 1960
como o conhecido modelo da cascata da coagulação didaticamente representada
por duas vias, a extrínseca (rápida) e a intrínseca (lenta). Hoje, porém, já se tem
conhecimento que as duas vias não funcionam independentemente e em paralelo,
como se imaginava (Hoffman e Monroe, 2007). O novo modelo do processo de
coagulação está dividido em três fases: iniciação, propagação e formação do
coágulo (Figura 2).

Figura 2. Representação esquemática da coagulação sanguínea. Papel das plaquetas no processo
hemostático.
Fonte: Adaptado de Bayer Shering Pharma AG, 2008.

A fase de iniciação se dá após o dano vascular, onde as células liberam o
Fator Tecidual (FT) e este se complexa com o Fator VII (FVII) ativando-o, seguido da
ativação de outros fatores. O complexo TF - FVIIa, na presença de cálcio, ativa os
FIX e FX (Broze, 1995). O FXII é então ativado pela calicreína e converte o FXI em
FXIa. A resposta do ativador do FXI dá início a formação do complexo-tenase, que
consiste dos FIXa, FVIIIa e fosfolipídeos, que por sua vez promove a ativação do FX
em FXa. O complexo protrombinase ativado (que envolve o FXa e co-fatores) é
responsável durante a fase de propagação, pela conversão de protrombina na
enzima multifuncional trombina (Hoffman e Monroe, 2007).
A trombina faz a conversão do fibrinogênio (proteína solúvel) em fibrina
(estruturas insolúveis). O FXIII ativado pela trombina estabiliza o coágulo ao se ligar
a fibrina que capta e retém componentes celulares do coágulo (plaquetas e/ ou
glóbulos vermelhos (Colman et al., 2006).
Para equilíbrio da hemostasia a dissolução do coágulo de fibrina é acarretada
pelo processo denominado fibrinólise. O plasminogênio plasmático é o precursor da
plasmina, essa conversão é feita pela liberação do ativador tecidual de
plasminogênio (t-PA) presente no endotélio. No processo fibrinolítico, a plasmina,
tem ação proteolítica capaz de clivar vários fatores de coagulação, inclusive o
fibrinogênio. A atividade proteolítica da plasmina sobre a fibrina ou fibrinogênio leva
à dissolução do coágulo (Colman et al., 2006).

1.2

Plaquetas e glicoproteínas de membrana

As plaquetas são fragmentos citoplasmáticos anucleados em forma discóide
presentes no sangue, produzidos a partir de megacariócitos na medula óssea. Das
plaquetas presentes no organismo, 70% são encontradas circulantes no sistema
sanguíneo e os outros 30% encontram-se no baço. Após aproximadamente dez dias
na circulação sanguínea, as plaquetas são retiradas pelas células reticuloendoteliais
do baço e do fígado (Schulze e Shivdasani, 2005).
As plaquetas possuem uma estrutura discóide complexa, sendo divididas em
quatro zonas (Figura 3).

Figura 3. Plaqueta: Zonas e principais estruturas.
Fonte: Castro et al., 2006

A) Zona Periférica: esta zona compreende as membranas internas e
externas, que são ricas em glicoproteínas que agem como alvos para a reação de
adesão e receptores desencadeando a agregação plaquetária, e os fosfolipídios
utilizados
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conseqüentemente de tromboxano A2 (TXA2) que é um potente agonista da
agregação plaquetária. Está presente também na zona periférica o sistema canicular
aberto (SCA), onde através dele ocorrem as trocas de moléculas com o meio

externo, incluindo a significativa liberação de moléculas após a ativação plaquetária
(Hartwig, 2002).
B) Zona Sol-Gel: se encontra abaixo da zona periférica é composta pelo
citoesqueleto, que sustenta a forma discóide da plaqueta e que no evento de
ativação plaquetária parece orientar a centralização dos grânulos para a liberação
pelo sistema canicular, e pelo sistema contrátil, que sob ativação orienta a mudança
da forma discóide, prolongamento dos pseudópodes, contração interna e liberação
dos constituintes granulares (Hartwig, 2002).
C) Zona de organelas: constituída pelos grânulos alfa, grânulos densos e
componentes celulares. Os grânulos alfa contêm proteínas adesivas, como fator de
Von Willebrand (FvW), trombospondina, vitronectina, fator de crescimento derivado
de plaquetas, fator IV plaquetário, fatores da coagulação (ex: fator XI) e inibidor do
ativador plasminogênio. Os grânulos densos contêm trifosfato de adenosina (ATP),
difosfato de adenosina (ADP), serotonina, cálcio e componentes celulares, tais como
lisossomos e mitocôndria, que além de conter ATP e ADP também participam dos
processos metabólicos da plaqueta e armazenam enzimas e outras moléculas
críticas para a função plaquetária (Hartwig, 2002; Flaumenhaft, 2003).
D) Sistema membranar: inclui o sistema tubular denso, onde se encontra o
cálcio utilizado para desencadear os eventos contráteis e os sistemas enzimáticos,
envolvidos na produção de síntese de prostaglandinas (Hartwig, 2002).
As plaquetas têm um papel fundamental no controle na hemostasia, elas
participam do processo hemostático aderindo-se à superfície subendotelial exposta
por meio da ligação das glicoproteínas da sua membrana, tendo como participante
indispensável uma proteína plasmática, o FvW, entre outros receptores, secretando
constituintes indispensáveis a hemostasia e formando um agregado plaquetário
como pode ser visualizado na figura 4 (Jackson et al., 2000; Castro et al., 2006).

Figura 4. Participação das plaquetas no processo de hemostasia durante a formação do tampão.
(A) processo de injúria (lesão) com exposição de agonistas plaquetários; (B) adesão das
plaquetas ao subendotélio; (C) mudança de forma da plaqueta com secreção dos
grânulos; (D) ligação plaqueta/plaqueta; (E) depósito da ﬁbrina sobre o tampão
plaquetário.
Fonte: Castro et al., 2006.

A camada mais externa da plaqueta, o glicocálice, é rica em glicoproteínas,
contendo mais de 100 proteínas que são responsáveis pelo controle da função
plaquetária incluindo ativação plaquetária, adesividade, sinalização inter e
intracelular e agregação para adsorção e concentração dos fatores plasmáticos,
acelerando a coagulação, resultando na formação de fibrina responsável pela
hemostasia secundária, que reforçará o tampão plaquetário (Valentin e Newman,
1994; Castro et al., 2006).
Na década de 70 definiu-se a existência de três glicoproteínas na membrana
plaquetária denominadas GP I, II e III (Phillips, 1972; Nachman e Ferris, 1972;
Nurden e Caen, 1975), em ordem decrescente de massa molecular, utilizando
técnicas de baixo poder de resolução. Posteriormente, com técnicas mais
avançadas, outras glicoproteínas foram descritas (Nurden, 1994).
De forma geral as glicoproteínas da membrana plaquetária pertencem a cinco
famílias distintas: glicoproteínas ricas em leucinas, família das integrinas, família das
imunoglobulinas; família das selectinas e a família dos receptores com domínios
transmembrânicos (Nurden, 1994).
A família das integrinas compreende os receptores conhecidos como
antígenos VLA (very late antigens) e os receptores de citoadesão que incluem o

complexo IIb/IIIa e o receptor para vitronectina (VnR) (Tabela 1). Esses antígenos
foram descritos inicialmente em linfócitos T (Hemler et al., 1985; Arnaout, 1990). As
plaquetas contêm os VLA-2, VLA-5 e VLA-6 (Hemler et al., 1988).
Tabela 1 - Receptores de adesão plaquetária humana.

Receptores glicoprotéicos

Subunidades

CD

GP IIb/IIIa

GP IIb/ (α2b)

CD41

GPIIIa (β3)

CD61

GPIa (α2)

CD49b

GPIIa (β1)

CD29

GPIbα

CD42b

GPIbβ

CD42c

GPIX

CD42a

GPV

CD42d

GPVI

GPVI

--

GPIV

GPIV

CD36

GPIa/IIa (α2β1)

GPIb/IX/V

O complexo glicoproteico Ib-IX-V pertence à família de glicoproteínas ricas em
leucinas e é o receptor responsável pela adesão das plaquetas não ativadas ao
FvW, ligado ao subendotélio dos vasos lesados. Este complexo é formado por 4
cadeias: GPIbα (CD42b, 150 kDa) e GPIbβ (CD42c, 27 kDa) ligadas por ponte
dissulfeto; GPIX (CD42a, 22 kDa) ligada por interação não covalente forte ao
heterodímero GPIb na razão 1:1 e a GPV (CD42d, 82 kDa) ligada por interação não
covalente fraca ao heterodímero GPIb na razão 1:2 (GPV: GPIb), como pode ser
visualizado na Figura 5. Todas as cadeias do complexo GPIb-IX-V possuem
repetições ricas em leucinas (Ruggeri, 1991; Roth, 1991; Kobe e Deisenhofer, 1994;
Clemetson e Clemetson, 1995; Andrews et al., 1997; Lopez et al., 1998; Bernedt et
al., 2001; Ware e Ruggeri, 2001).

Figura 5. Esquema do complexo GPIb-IX-V indicando a interação das subunidades na formação do
complexo
Fonte: Adaptado de Ware e Ruggeri, 2001.

A integrina α2β1 (GP Ia/IIa, VLA-2, representadas pelos anticorpos CD49b e
CD29, respectivamente) é um receptor universal para o colágeno tipo I e está
presentes em leucócitos, fibroblastos, células endoteliais e células carcinomatosas
(Pischel et al., 1988). Colágeno dos tipos I, III, IV, V, VI e laminina também se
ligam a este receptor de maneira dose-dependente. Este complexo se liga ao
colágeno fibrilar desencadeando a ativação e secreção plaquetária. Essa integrina é
um heterodímero formado por uma subunidade  que possui o domínio I, que possui
homologia com o domínio A do FvW e com proteínas da matriz cartilaginosa,
sugerindo sua associação com a ligação ao colágeno (Roth, 1991; Kamata et al.,
1994). A expressão desta integrina em relação as outras varia em até uma ordem de
magnitude, correlacionada positivamente com a rapidez na fase inicial da adesão
das plaquetas ao colágeno e mesmo em estado de baixa afinidade é capaz de
mediar a adesão plaquetária ao colágeno (Ruggeri e Mendolicchio, 2007).
A Glicoproteína IIIb, também conhecida por GPIV (CD36), é a principal
proteína encontrada na membrana plaquetária, representando entre 10-15% das
proteínas totais. É expressa por diversos tipos celulares como megacariócitos,

monócitos, reticulócitos, eritrócitos fetais e células endoteliais microvasculares. Esta
glicoproteína medeia a interação da plaqueta com colágeno, porém, foi descrito que
células deficientes dessa glicoproteína tiveram a mesma capacidade de ligação com
colágeno e trombospondina (Sugiyama et al.,1987; Nieswandt e Watson, 2003).
A Glicoproteina VI é expressa apenas em plaquetas e megacariócitos descrita
como um receptor plaquetário para o colágeno. Faz parte da superfamília das
imunoglobulinas que contem dois domínios C2 tipo imunoglobulina. Esta
glicoproteína é considerada indispensável para a interação do colágeno com as
plaquetas e sugere-se que esteja ativa somente com colágeno fibrilar e não com
colágeno solúvel (Moroi et al., 1989). A interação da GPVI com o colágeno durante
a adesão plaquetária leva a uma cascata que culmina com o aumento do cálcio
citoplasmático e a conseqüente mudança do citoesqueleto, que, por sua vez, leva a
mudança conformacional do complexo GPIIb/IIIa (Surin, 2008).
O complexo GPIIb/IIIa (também conhecido como αIIbβ3) é um heterodímero
formado pelas unidades IIb (GPIIb - CD41b) e 3 (GPIIIa – CD61) das integrinas.
Estas subunidades são sintetizadas de forma separadas e são complexadas no
interior do retículo endoplasmático. A ativação plaquetária causa uma mudança
conformacional nesse complexo, tornando-o apto a se ligar a diferentes compostos,
como o fibrinogênio, o FvW, a fibronectina, e o vitronectina. Funcionando, assim,
como receptor dependente de ativação que reconhece determinadas seqüências de
aminoácidos que apresentam propriedades adesivas encontrado em numerosas
proteínas adesivas (Phillips et al., 1988).
A P-selectina (CD62P) é um membro da família das selectinas é uma
glicoproteína de membrana encontrada tanto nos grânulos alfa das plaquetas como
nos corpúsculos de Weibel-Palade das células endoteliais. Essas moléculas contém
um domínio N-terminal semelhantes à lectina, um domínio semelhante ao fator de
crescimento epidérmico, um número variável de repetições de consenso de uma
seqüência encontrada nas proteínas reguladoras do sistema complemento, um
domínio transmembrana e uma curta cauda citoplasmática. Após a ativação celular
por agonistas, como a trombina histamina e ionóforo de cálcio, a P-selectina é
rapidamente redistribuída para a superfície celular, ligando-se a estruturas
expressas nos neutrófilos e monócitos por meio de um mecanismo dependente de
cálcio, semelhante ao da lectina. Assim, a P-selectina medeia as interações entre

plaqueta-plaqueta, plaqueta-subendotélio e com leucócitos (Blann e Lip, 1997;
Michelson e Furman, 1999; Venturinelli et al., 2006).
A ativação e agregação plaquetária não ocorre em condições normais nos
vasos sanguíneos. Porém, diante de uma lesão na parede vascular, há exposição do
tecido subendotelial, e conseqüentemente dos ligantes fibronectina, laminina,
colágeno e FvW que entram em contato com o sangue e fatores que impedem a
ativação plaquetária, como Óxido Nítrico (NO) e prostaglandinas (PGl2), deixam de
ser produzidos (Jackson et al., 2000).
O modelo de adesão sugere que esta ocorra pela interação das plaquetas
circulantes ao FvW ligado ao colágeno e através da glicoproteína GPIb-IX-V. A
estabilização do processo é mediada pelo FvW, glicoproteína adesiva que permite
as plaquetas manterem-se aderidas a parede vascular mesmo sujeitas a forças
contrárias do lúmem vascular. O FvW forma uma ponte entre as fibras de colágeno
da parede vascular e receptores situados nas glicoproteínas GPIb-IX-V. Seguido de
sua ligação por meio do complexo GPIb-IX-V, a plaqueta se liga ao colágeno por
meio da integrina α2β1, firmando assim, a adesão. Após a estabilização da adesão,
a glicoproteína GPVI interage com o colágeno, realizando assim a mediação da
adesão, e inicia a ativação e agregação plaquetária com as superfícies
trombogênicas (Hickey et al., 1989; Ruggeri, 1991; Sixma et al., 1997; Barnes et al.,
1998; Santoro, 1999).
Como mencionado o colágeno ligado ao FvW interage com as plaquetas
através do complexo GPIb-IX-V e a integrina α2β1, porém, isso ocorre de diferentes
formas dependendo da tensão de cisalhamento. Em alta tensão de cisalhamento
ocorre

a

interação ao

colágeno

-

FvW através do

complexo

GPIb-IX-V e,

posteriormente, é ativado pela ligação ao GPVI sob fluxo. Por outro lado, em
condições de baixo cisalhamento a ligação ocorre pela integrina α2β1 seguida pela
ligação ao receptor GPVI, e ativação. GPIV e GPIb-IX-V podem se ligar ao colágeno
sem prévia ativação, enquanto αIbβ3 e α2β1 requerem algum nível de ativação
antes de expor os sítios de ligação ao FvW e colágeno (Surin, 2008).
O evento de ativação leva as plaquetas a mudanças significativas em sua
forma. Ocorre a ativação da integrina αIIbβ3 que permite a interação plaquetaplaqueta pela ligação do fibrinogênio com as integrinas αIIbβ3 ativadas, sinalizando
para a formação de agregados mais estáveis que formam o tampão plaquetário no

local da ruptura do vaso. A membrana também produz pseudópodes alongados que
tornam as plaquetas extremamente adesivas. Liberam agonistas secundários como
ADP, TXA2, serotonina, proteínas envolvidas na adesão como fibrinogênio e Pselectina, após sua ativação. O evento seguinte é a adesão de novas plaquetas ao
local da injúria seguido da agregação. A ação das plaquetas, juntamente com a
ativação da cascata de coagulação e conseqüentemente formação do coágulo de
fibrina, é responsável por cessar a hemorragia (Schimitz et al., 1998; Kamiguti,
2005).

1.3

Plaquetas e doenças tromboembolíticas

As

plaquetas

desempenham

um

papel

importante

nas

doenças

tromboembólicas e a terapia antiplaquetária assim continua a ser crucial no
tratamento e profilaxia. Embora a formação do tampão controlada seja necessária
para a prevenção da perda excessiva de sangue e para promover a cicatrização de
feridas, várias condições patológicas podem resultar na formação de trombos
oclusivos levando a complicações clínicas graves, incluindo infarto do miocárdio e
acidente vascular cerebral isquêmico (De Meyer et al., 2008).
Está bem estabelecido que a formação de trombo rico em plaquetas
desempenha um papel importante no aparecimento e progressão da hipertensão
arterial e distúrbios trombóticos e, portanto, que a terapia antiplaquetária é a base do
tratamento e profilaxia. Considerando o processo normal das plaquetas na
hemostasia, onde estas formam agregado sobre a lesão no vaso sanguíneo, ocorre
a adesão de plaquetas na superfície do endotélio em lesões, quando ocorre a
ruptura das placas ateroscleróticas, este evento também pode conduzir a formação
de um tampão plaquetário oclusivo. Além disso, o papel fisiopatológico de plaquetas
na aterosclerose está bem estabelecido (Langer e Gawaz, 2008).

1.4

Drogas que interferem na atividade plaquetária

As vias de adesão plaquetária vinculadas ao colágeno podem ser importantes
para o desenvolvimento de fármacos antiagregantes plaquetários, especialmente

devido ao baixo número de possíveis interações por essa via já descritas (De Meyer
et al., 2008).
Além disso, a necessidade específica da interação GPIb-IX-V - FvW em
condições de alto cisalhamento pode fazer do sistema arterial um alvo sem interferir
no sistema venoso, o que provavelmente reduz riscos de problemas com
sangramento, sendo este o efeito colateral mais importante no momento de uso da
drogas antiagregantes. (Vanhoorelbeke et al., 2003)
Observando a última década, nota-se que houve um grande progresso no
desenvolvimento de drogas antitrombóticas, que podem ser classificadas em 3
categorias principais: anticoagulantes, antiplaquetários e trombolíticos. O aumento
no entendimento do processo trombolítico e desordens vasculares ajudaram os
pesquisadores a apontar caminhos singulares envolvendo sistemas de coagulação,
trombolítico, fibrinolítico além dos sistemas envolvendo integrinas. Tradicionalmente
Aspirina e a Heparina não fracionada são usadas em casos de infarto do miocárdio.
No entanto, novos agentes antiplaquetários tais como, Clopidogrel, inibidores de
glicoproteína IIb/IIIa, Heparina de baixa massa molecular, além de inibidores de
trombina e vários outros agentes têm sido introduzidos na clínica (Chakrabarti e Das,
2007).
Hoje drogas antiplaquetárias como a aspirina, Tienopiridinas e Clopidrogel
são utilizadas na prevenção de eventos vasculares em pacientes. Essas drogas
diminuem a agregação plaquetária por vias diferentes, a Aspirina inibe a formação
do tromboxano A2, e a Tienopiridina inibe um receptor de ADP (P2Y12) (Drouet et
al., 2010).
Drogas que interferem na adesão de plaquetas teriam a vantagem adicional
de reduzir a ativação plaquetária e a secreção de outros fatores, que podem ser
benéficas na prevenção da constrição. Vários antagonistas de adesão de plaquetas
têm sido descritos, bloqueando a função de um GPIb, GPVI ou a integrina α2β1,
fortemente envolvidos na adesão (Vanhoorelbeke et al., 2003).
A aterosclerose é um exemplo de doença ligada diretamente com a plaqueta,
pois esta afeta a circulação coronária, cerebral e periférica onde ocorrem processos
inflamatórios em grande parte pelo acúmulo de lipídios. Sendo a plaqueta um
mediador fundamental não só da coagulação, mais também de várias respostas

como a endotelial, imunológica e trombótica, é considerada assim uma peça-chave
na iniciação, progressão, e controle da aterostrombose (Buch et al., 2010).

1.5

Hematofagia e sanguessugas

A hematofagia está presente em mais de 14 mil espécies de artrópodes,
sanguessugas, nematóides e mamíferos. Para o sucesso em sua alimentação, os
animais precisam bloquear as defesas hemostáticas do hospedeiro produzindo
antagonistas que serão injetadas através da saliva. De acordo com a teoria
evolutiva, a hematofagia tem origem polifilética, onde esses animais desenvolveram
um grande repertório de substâncias capazes de interferir em diferentes etapas do
mecanismo de coagulação sanguínea e fibrinólise como adaptações ao meio,
resultando em uma convergência evolutiva (Ribeiro, 1995; Koh e Kini , 2009).
Existem diferentes grupos de animais hematófagos; no filo dos mamíferos
encontramos os morcegos vampiros (Desmodus rotundus), dentro do grande grupo
dos artrópodes temos diversos mosquitos, moscas, barbeiros e carrapatos. No filo
Nematódeo encontramos os vermes ancilostomas, responsáveis pela doença
conhecida como amarelão e no filo Annelida encontramos as sanguessugas
(Ciprandi et al., 2003).
Aproximadamente 75% das espécies de sanguessugas são hematófagas e
muitas delas podem ingerir de duas a três vezes o valor de sua própria massa
corpórea em sangue, em uma única refeição. Esse material pode levar até seis
meses para ser digerido e uma refeição pode ser armazenada por até um ano e
meio (Villee et al., 1988).
A espécie de sanguessugas Haementeria depressa (H. depressa), indicada
na figura 06, é principalmente encontrada na região sul do Brasil, em açudes e rios
de curso lento, sempre em locais em que gados e eqüinos utilizam para saciar a
sede, animais que costumam ser seus hospedeiros preferenciais.

gp

ga

gp

ga
pb

A

Figura 6. (A) Espécime de Haementeria depressa; (B) Dissecção do complexo salivar de H.
depressa (gp: glândula posterior; ga: glândula anterior; pb: probóscide).
Fonte: Faria, 2004.

As sanguessugas são classificadas no Filo Annelida, por ter seu corpo
composto de muitos segmentos ou metâmeros, e classificada na classe Hirudinea,
no qual temos o grupo composto de sanguessuga, com as características marcantes
da classe como corpo pigmentado, ventosa posterior grande e freqüentemente uma
menor na extremidade anterior, 34 segmentos subdivididos, monóicas (presença dos
órgãos sexuais dos dois sexos), celoma preenchido por tecido conjuntivo e
músculos, ovos usualmente em casulo, sem larvas, presença em água doce ou
salgada ou na terra, apresentando cerca de 500 espécies (Storer, 2003).
Dentro da classe Hirudinea, temos três ordens: Acanthobdellida, que não
possuem ventosas na porção anterior, probóscide (apêndice alongado do canal
alimenta) ou mandíbula, dois pares de cerdas em cada um dos segmentos II-IV,
encontrado na Sibéria, Rússia e Finlândia. As sanguessugas da ordem
Gnathobdellida não possuem probóscide e usualmente com três mandíbulas
quitinosas e sangue vermelho, inclui a maioria das sanguessugas, e tem como
exemplo a Hirudo medicinalis. E a ordem Rhynchobdellida, possui uma probóscide
protáctil, ausência de mandíbulas e sangue incolor (Storer, 2003).

A sanguessuga H. depressa é classificada dentro dessa última ordem (Figura
07), na família Glossiphonia, caracterizada por serem predadoras e ectoparasitas no
gênero Haementeria (Storer, 2003).

Reino Animalia
Filo Annelida
Classe Hirudinea
Ordem Rhynchobdellida
Família Glossiphonia
Subfamília Haementeriinae
Gênero Haementeria
Espécie Haementeria depressa
Figura 07. Classificação sistemática da sanguessuga Haementeria depressa
Fonte: Ruppert, 1996.

As sanguessugas, assim como outros organismos hematófagos, possuem em
sua saliva um extenso repertório de fatores bioquímicos capazes de agir para
manutenção do sangue ingerido no estado líquido, substâncias capazes de interferir
no mecanismo da coagulação sangüínea e agregação plaquetária, tornando o
sangue incoagulável, processo este indispensável para benefício de sua
alimentação.
Algumas substâncias provenientes destes animais e que interferem na
coagulação

sangüínea,

agregação

plaquetária

e/ou

fibrinólise

têm

sido

caracterizadas ao longo dos anos (Tabela 2) (Tuszynski et al., 1987; Condra et al.,
1989; Chudzinski-Tavassi et al., 1998; Faria et al., 1999; Salzet, 2001; ChudzinskiTavassi et al., 2003). A figura 8 demonstra as diferentes vias do Sistema
Hemostático e alguns pontos onde componentes provenientes de sanguessugas têm
seu papel definido através de estudos e caracterizações de atividade.

Tabela 2 - Substâncias provenientes de sanguessugas, ações biológicas.

Sanguessuga

Substância

Ação Biológica

Calina

Inibidor de agregação plaquetária

(Munro et al., 1991)

Hirudina

Inibidor de trombina

(Markwardt, 1957)

Bdelina

Inibidor de tripsina e plasmina

(Krejci e Fritz, 1976;)

Hirudo medicinalis
(mandibulada)

Bdelestasina

Inibidor de tripsina e plasmina

(Moser et al., 1998)

Destabilase

Fibrinolítico

(Baskowa e Nikonov, 1985)

LDTI

Inibidor de tripsina e quimotripsina

(Sommerhoff et al., 1994)

Hirustasina
(Söllner et al., 1994)

HmIL-16

Inibidor de trombina, quimotripsina, tripsina, catepsina G e
calicreína
Homóloga a Interleucia 16 humana

(Croq et al., 2010)

Granulina

Inibidor de trombina

(Hong e Kang, 1999)

Hirudo nipponia
(mandibulada)

Guamerina I

Inibidor de elastase

(Jung et al., 1995)

Piguamerina

Inibidor de calicreína e tripsina

(Kim e Kang, 1998)

Hirudinaria manillensis
(mandibulada)

Hirudo sylvestris

Bufrudina
Hirullin

Inibidor de trombina

Haemadina

Inibidor de trombina

(Steiner, et al., 1992)

(mandibulada)

(Strube et al., 1993)

(mandibulada)

(Kim et al., 1996)

(mandibulada)

(Mazur et al., 1991; Krezel et al.,2000)

Haementeria officinalis

(Tuszynski et al., 1987)

Whitmania endulate
Macrobdella decora

(probóscide)

Guamerina II
Decorsina
Antistasina
LAPP
(Connolly et al.,1992)

Ghilanten

Haementeria ghilianii

(Blankenship et al., 1990)

(probóscide)

(Swadesh et al., 1990)

Placobdella ornata
(probóscide)

Inibidor de trombina

(Electricwala et al., 1991)

Hementina
Tridegina

(Seale et al., 1997)

Ornatina

Inibidor de elastase
Inibidor de agregação plaquetária (via GPIIb/IIIa)
Inibidor de FXa
Inibidor de agregação plaquetária
(via colágeno)
Inibidor de FXa
Fibrino(geno)lítico
Inibidor de FXIIIa
Inibidor de agregação plaquetária (via GPIIb/IIIa)

(Mazur et al., 1991)

Citina

Inibidor de quimotripsina

(Chopin et al., 1997)

Tessulina

Theromyzon tessulatum
(probóscide)

Inibidor de quimotripsina e tripsina

(Chopin et al., 1998B)

Therina

Inibidor de tripsina

(Chopin et al., 1998A)

Theromina

Inibidor de trombina

(Salzet et al., 2000)

Therostasina

Inibidor de FXa

(Chopin et al., 2000)

Lefaxin

Haementeria depressa
(probóscide)

Limnatis nilotica

Inibidor de FXa

(Faria et al., 1999)

Hementerina
(Chudzinski-Tavassi et al., 1998; 2003)

Fasin
(Bruin et al., 2005)

(probóscide)
Fonte: Faria, 2004 atualizada.

Fibrino(geno)lítico e inibidor de agregação plaquetária (via
nitridérgica)
Inibidor de FXa

Injúria
FT

X

Proteína C

PL, VIIa
XI

VII
Ghilanten

VIII
IX

XIa

Proteína Ca

Lefaxin, Ghilanten,
Fasin
,
Anstistasina , Therostasina

VIIIa
Pep

V

Va
IXa

Hirudina , Bufrudina , Hirullin
Theromina , Haemadina ,, etc
Hirulli
n

PL2+
Ca
Xa
Protrombina(II)
PL2+
Ca

Complexo
protrombinase

Trombina ( IIa )
XIII
Hementina e
Desestabilase

Fibrinogênio

XIIIa

FPA,
FPB
Fibrina

A - Cascata da Coagulação
Hementerina

Fibrina
polimerizada

Fibrina fragmentada

Bdellina
Bdellestasin

Plasmina

Trombo
u-PA
t-PA

B - Fibrinólise

Plasminogênio

Hementerina ,
Calina e LAPP

Decorsina e
Ornatina

Plaquetas

Colágeno
C - Agregação plaquetária

Figura 8. Moléculas provenientes de sanguessugas e sua ação no sistema Hemostático
Fonte: Adaptado de Faria, 2004.

1.6

Estudos com Haementeria depressa
Estudos com diversos hematófagos mostram um grande número de

anticoagulantes e inibidores de plaquetas avaliados in vivo, tanto em testes de
estágios de desenvolvimento pré-clínico como clínico. A especificidade e potência
única desses antitrombóticos provenientes de parasitas, faz deles produtos com
grande promessa no tratamento de uma variedade de doenças humanas incluindo
as doenças do coração, infarto e câncer (Ledizet et al., 2005).
No caso das sanguessugas H. depressa, foram purificadas e caracterizadas
duas proteínas nativas provenientes de seus complexos salivares (Figura 06B), por
técnicas de bioquímica clássica, sendo elas: um inibidor de FXa denominado Lefaxin
(Leech factor Xa inhibitor) (Faria, 1999; Faria et al., 1999); uma metaloproteinase
denominada Hementerina com ação fibrino(geno)lítica (Chudzinski-Tavassi et al.,
1998) e inibidora da agregação plaquetária pela via nitridérgica (Chudzinski-Tavassi
et al., 2003).
Sabe-se por estudos prévios (dados não publicados), que o extrato bruto dos
complexos salivares de H.depressa possui atividade inibitória na agregação
plaquetária quando esta é induzida por diferentes agonistas. No entanto, o único
inibidor de agregação plaquetária descrito para esta sanguessuga foi a Hementerina,
que por sua vez age pela via nitridérgica (Chudzinski-Tavassi et al., 2003), porém a
agregação plaquetária induzida por diferentes agonistas dá indícios de que devam
existir demais substâncias que inibam este sistema também por outras vias.
Além disso, analisando o rico perfil de compostos com provável envolvimento
na alimentação do hematófago apresentado na análise transcriptômica dos
complexos salivares de sanguessugas H.depressa (Tabela 3), acredita-se que o
animal deva se servir de alguns mecanismos para promover com sucesso sua
alimentação à base de sangue de seus hospedeiros sem que o mesmo coagule
durante o processo, cercando-se assim de diferentes estratégias para manutenção
da fluidez sangüínea.

Tabela 3 - Lista dos clones completos na biblioteca com provável envolvimento no processo de alimentação de sanguessugas H. depressa.
Circulados em vermelho estão os transcritos similares ao LAPP da H. officinallis
No de acesso em
NR database b

e
value c

S

pir||A42435

1e-023

leech antiplatelet prot prec [Haementeria officinalis]

S

pir||A42435

L02F02@HDEP0545s

leech antiplatelet prot prec [Haementeria officinalis]

S

H01D09@HDEP0121s

theromacin [Theromyzon tessulatum]

H05B07@HDEP0285s

Família Clone@Cluster
#

Identificação por melhor alinhamento em NR
database a / [Organismo]

1

H06A09@HDEP0059c

leech antiplatelet prot prec [Haementeria officinalis]

H06A02@HDEP0318s

T Oh

Identificação de domínio em CDD
d

MM

0.001

pI

g

15.2

21

12.8

3.96

4e-074

15.7

21

13.4

3.94

pir||A42435

3e-048

15.7

21

13.4

4.09

S

gb|AAR12065.1|

3e-017

9.7

21

8.6

9.77

theromacin [Theromyzon tessulatum]

S

gb|AAR12065.1|

7e-026

10.9

22

8.5

8.99

H10A03@HDEP0385s

theromacin [Theromyzon tessulatum]

S

gb|AAR12065.1|

2e-026

10.8

22

8.5

8.49

H11F06@HDEP0458s

theromacin [Theromyzon tessulatum]

S

gb|AAR12065.1|

7e-026

11.1

23

8.6

9.77

H06B03@HDEP0060c

tridegin [Haementeria ghilianii]

S

2e-034

9.49

18

7.49

6.74

H11F05@HDEP0457s

tridegin [Haementeria ghilianii]

S

1e-034

9.36

17

7.49

6.74

L01B11@HDEP496s

tridegin [Haementeria ghilianii]

S

2e-034

9.49

18

7.49

6.74

L01B12@HDEP497s

tridegin [Haementeria ghilianii]

S

1e-028

10.12

18

8.11

5.70

L01C01@HDEP498s

tridegin [Haementeria ghilianii]

S

1e-033

9.39

17

7.49

6.74

4

H01C09@HDEP0007c

therostasin precursor [Theromyzon tessulatum]

S

sp|Q9NBW4|

1e-030

24

11.6

4.74

5

H06F05@HDEP0338s

protease inhibitor [Arabidopsis thaliana]

O

ref|NP_030435.1||

8e-012

9.7

20

7.6

9.01

6

L02B10@HDEP0022c

hypothetical protein [Streptomyces avermitilis ]

O

ref|NP_823881.1||

4e-021

15.5

20

13.2

9.4

7

H10C07@HDEP0031c

myohemerythrin [Theromyzon tessulatum]

S

sp|Q9GYZ9|

2e-034

pfam01814, Hemerythrin

2e-20

13.0

-

13.0

5.58

L01D05@HDEP0098c

myohemerythrin [Theromyzon tessulatum]

S

sp|Q9GYZ9|

3e-033

pfam01814, Hemerythrin

3e-28

13.8

-

13.8

6.00

H04G06@HDEP0269s

myohemerythrin [Theromyzon tessulatum]

S

sp|Q9GYZ9|

8e-032

pfam01814, Hemerythrin

3e-22

12.6

-

12.6

8.84

H05G04@HDEP0312s

myohemerythrin [Theromyzon tessulatum]

S

sp|Q9GYZ9|

1e-034

pfam01814, Hemerythrin

7e-26

15.7

16

14.0

6.03

H11B06@HDEP0435s

myohemerythrin [Theromyzon tessulatum]

S

sp|Q9GYZ9|

6e-036

pfam01814, Hemerythrin

6e-29

13.9

-

13.9

5.80

H11C02@HDEP0438s

myohemerythrin [Theromyzon tessulatum]

S

sp|Q9GYZ9|

1e-035

pfam01814, Hemerythrin

5e-29

13.9

-

13.9

6.00

2

3i

Fonte: Faria, 2004

smart00473, subfamily of APPLE
domains

e
MM e PS f
c
value

pfam03259, Roadblock/LC7 domain

pfam00280, potato_inhibit

3e-05

2e-16

A partir da análise transcriptômica dos componentes dos complexos salivares
de H. depressa, foi construído um banco de EST (expressed sequence tags),
pioneiro para este tecido de sanguessugas, a partir do qual cerca de 900 seqüências
foram depositadas no dbEST do GenBank (CN807918 a CN807028) (Faria et al.,
2005). Através desta análise verificou-se que 10,6% dos transcritos apresentam a
seqüência do peptídeo sinal o que possivelmente correspondem as proteínas
secretadas para saliva. Entre estes transcritos cerca de 10% são isoformas similares
a uma proteína denominada LAPP (Connolly et al., 1992), com variação de 45% a
94% na similaridade com este agente antiplaquetário, suas massas moleculares e
pIs preditos são próximos aos do próprio LAPP (Figura 9). Além disso, tais
seqüências estão entre as mais abundantes na biblioteca de cDNA do tecido do
complexo salivar da sanguessuga (Tabela 4), demonstrando sua grande importância
no processo de alimentação do hematófago.
Paralelamente a análise transcriptômica dos complexos salivares desta
sanguessuga, uma análise proteômica foi estabelecida com o objetivo de analisar
spots exclusivos dos complexos salivares da sanguessuga em questão comparados
ao tecido muscular da ventosa do animal. Através desta análise comparativa entre
tecidos, dentre outros importantes resultados, confirmou-se a presença das
isoformas similares ao LAPP em 3 spots exclusivos à saliva, apresentando a mesma
faixa de massa molecular e pI (Ricci-da-Silva et al., 2005).

LAPPHofficinalis
L02F02_HDEP0545s
H06A02_HDEP0318s
H06A09_HDEP0059c

01
01
01
01


MNSFLFSLACSLLVAIPAISAQDEDAG-GAGDETSEG-EDTTGSDETPSTGGGGDGGNEE
.......FV.........V......----....A...G..N.............G.....
.......FV.........V.....G---D....NA..G..N......T......G.....
......Y.L....LVA.V.R....EE.GESEET.G..D.P.PP..DGGEPPASPP.....

LAPPHofficinalis
L02F02_HDEP0545s
H06A02_HDEP0318s
H06A09_HDEP0059c

59
57
58
61

TITAGNGDCWSKRPGWKLPDNLLTKTEFTSVDECRKMCEESAVEPSCYILQINTETNECY
.............................................A..............
.......................................K.....A..............
-----SS.....R.DL.FDESI.KDSGT...E..K.K.L.---NDR.AVI.V.DSNKK..

LAPPHofficinalis
L02F02_HDEP0545s
H06A02_HDEP0318s
H06A09_HDEP0059c

119
117
118
113

RNNEGDVTWSSLQYDQPNVVQWHLHACSK---.............................---............................NRKNW
IYP-A.AD.G.V.QGSTGYT.Y.I...Q-----

147
145
150
139

Figura 9. Alinhamento das seqüências de aminoácidos deduzida dos clones completos similares em
94,
87 e 45% de similaridade ao inibidor de agregação plaquetária com o LAPP de
Haementeria officinalis. Os aas idênticos estão representados por “ . ” e as diferenças
digitadas. As cisteínas conservadas estão sublinhadas. A seta indica o local de clivagem
para liberação do peptídeo sinal tanto no LAPP quanto nos clones conforme predição do
programa SignalP.

Tabela 4 - Lista dos clones mais abundantes presentes no transcriptoma do complexo salivar de sanguessugas H. depressa. Em amarelo estão destacados
os transcritos com potencial envolvimento no processo de alimentação do animal, que possuem o peptídeo sinal (SIG); circulados em vermelho
estão destacado os transcritos similares ao LAPP da H. officinallis
No de
clusters

No de
ESTs

19

28

carbonic anhydrase -related [Arabidopsis thaliana]

ref|NP_172285.1||

7e-007

pfam00194, Eukaryotic-type carbonic anhydrase

6e-08

SIG

2

4

20

tropomyosin [Mizuhopecten yessoensis]

dbj|BAB17858.1|

6e-069

pfam00261, Tropomyosin

2e-39

NoSIG

3

12

17

myohemerythrin (MHR) [Theromyzon tessulatum]

sp|Q9GYZ9|

2e-034

pfam01814, Hemerythrin

2e-20

SIGf

4

2

17

cyclophilin Ovcyp-2 [Onchocerca volvulus]

gb|AAC47233.1|

7e-065

pfam00160, Pro_isomerase, Cyclophilin type

1e-59

NoSIG

5

8

9

LAPP - leech antiplatelet prot prec [Haementeria officinalis]

pir||A42435

1e-023

SIG

e

5

8

tridegin [Haementeria ghilianii]

2e-034

SIG

7

3

8

alpha-1 tubulin [Hirudo medicinalis]

gb|AAB07727.1|

0.0

8

1

7

hypothetical protein [Streptomyces avermitilis ]

ref|NP_823881.1||

4e-021

9

1

7

troponin I (29.8 kD) [Caenorhabditis elegans]

ref|NP_507250.1||

4e-028

10

3

6

receptor of activated protein kinase C [Biomphalaria glabrata]

sp|Q93134|

6e-076

11

1

6

60S ribosomal protein L7 [Argopecten irradians]

gb|AAN05591.1|

1e-068

pfam00327, Ribosomal protein L30p/L7e

2e-14

NoSIG

12

1

5

nucleoside-diphosphate kinase [Bos taurus]

sp|P52174|

1e-058

pfam00334, Nucleoside diphosphate kinase

1e-63

NoSIG

13

1

5

60S ribosomal protein L39 [Branchiostoma belcheri]

gb|AAN52382.1|

1e-020

pfam00832, Ribosomal_L39

3e-14

NoSIG

14

1

5

60S ribosomal protein L5 [Gallus gallus]

sp|P22451|

5e-095

pfam00861, Ribosomal L18p/L5e

6e-34

NoSIG

15

4

4

theromacin [Theromyzon tessulatum]

gb|AAR12065.1|

3e-017

SIG

16

3

4

therostasin precursor [Theromyzon tessulatum]

sp|Q9NBW4|

1e-030

SIG

17

1

4

40S ribosomal protein S4 [Gallus gallus ]

sp|P47836|

e-121

pfam00900, Ribosomal_S4e

2e-14

NoSIG

18

1

4

cytosolic malate dehydrogenase A [Danio rerio]

gb|AAO26199.1|

e-113

pfam00056, lactate/malate dehydrogenase

1e-28

NoORF

19

1

4

hypothetical protein [Anopheles gambiae]

ref|XP_306301.1||

1e-013

20

1

4

60S ribossomal protein L10 [Lumbricus rubellus]

gb|CF839177.1|

1e-086

pfam00687, Ribosomal protein L1p/L10e

6e-21

Grupo
#
1

6

Identficação provável por similaridade usando BlastX - NR
databasea [Organismo]

Fonte: Faria, 2004.

No de acesso no
banco de dados

e-valueb

Similaridade por domínio
(Rpsblast em CDD databasec)

pfam03953, Tubulin_C

e-valueb

1e-49

SignalPd

NoSIG
SIG

pfam00992, Troponin

3e-06

NoSIG
NoORF

NoORF
NoSIG

1.7

LAPP - Leech Antiplatelet protein precursor e transcritos similares ao
LAPP em H. depressa

O LAPP é um inibidor de agregação plaquetária que age pela via do colágeno
que foi encontrado no complexo salivar da sanguessuga Haementeria officinallis. Os
primeiros estudos com o LAPP mostraram que esta proteína nativa tinha atividade
inibitória sobre a agregação plaquetária induzida por colágeno com o valor de IC50
em aproximadamente em 60 mM em plaqueta lavada e os testes realizados que o
extrato glandular inibiu a agregação com todos agonistas utilizados, com exceção da
trombina (Connolly et al., 1992; Keller et al., 1992).
Observaram que durante a ativação plaquetária o LAPP inibiu a liberação de
ATP nas plaquetas de uma forma dose dependente, tendo maior eficácia em
bloquear a secreção em PRP (Plasma rico em plaquetas) do que em plaqueta
lavada (Connolly et al., 1992).
A molécula recombinante LAPP (rLAPP) foi expressa em leveduras e
verificou-se que ela é capaz de inibir a adesão de plaquetas via colágeno do tipo I, III
e IV com valores de IC50 na ordem de 70, 600, e 90 nmol/L, respectivamente. O
rLAPP mostrou-se um potente inibidor de adesão plaquetária tanto em condições
estáticas como em fluxo, capaz de ligar-se ao colágeno inibindo a sua ligação ao
FvW (Van Zanten et al., 1995).
Foi demonstrado também que o rLAPP previne não só a ligação do FvW ao
colágeno como também a ligação do domínio α2I do receptor plaquetário α2β1 ao
colágeno tipo I humano com IC50 de 5 g/mL, assim criou-se a hipótese de que a
ligação do rLAPP ao colágeno ocorre de forma a inibir tanto sua ligação ao FvW
quanto a este domínio, já que ambos epítopos possuem posições diferentes, porém
próximas na molécula (Schaffer et al., 1993; Depraetere et al., 1999).
As divergências nas características estruturais primária dos transcritos
presentes no cDNA dos complexos salivares de H.depressa, comparadas às do
antiagregante de H. officinalis em diferentes níveis de similaridade, nos levam a
sugerir que estes possam apresentar mecanismos de ação diferentes no sistema
hemostático, provavelmente ainda na agregação plaquetária, o que poderá ser
analisado através de estudos de atividade (Faria et al., 2005).
Dentre as isoformas encontradas nos complexos salivares da sanguessuga
em questão, aquela com menor similaridade ao LAPP (45%), denominada de

H06A09, ainda apresenta todas as cisteínas conservadas (Figura 9) e estrutura
tridimensional predita semelhante ao rLAPP, apresentando forma característica com
5 folhas  e 1 α hélice (Figura 10). Tal molécula torna-se um alvo promissor para
estudos de caracterização com importância médico-científica.

Figura 10. Estruturas terciárias. (A) Estrutura terciaria do rLAPP (inibidor de agregação plaquetária
proveniente da sanguessuga H. officinalis); (B) Predição da estrutura terciária da
proteína proveniente do clone H06A09, da sanguessuga H. depressa. Fonte: Faria,
2004.

1.8

Expressão em sistema Procarioto

A história da biotecnologia moderna se iniciou com o desenvolvimento da
Penicilina na primeira metade do século XX. A partir de então os processos
biotecnológicos são utilizados na produção de vitaminas, hormônios, antibióticos,
vacinas, enzimas e medicamentos (Vaz, 2007). O primeiro anticoagulante e umas
das primeiras drogas assim obtidas ainda em uso difundido é a Heparina, esta foi
descoberta em 1916 por Jay McLean, estudante no segundo ano de medicina, e
William Henry Howell, um fisiologista (Wardrop e Keeling, 2008).
Grande parte das proteínas utilizadas para finalidade terapêutica apresentam
estruturas complexas, em geral associadas a modificações pós traducionais.
Quando a obtenção de proteínas por meios diferentes da extração direta da fonte
biológica, essas proteínas (ou outra moléculas bioatívas) são conhecidas como
biofármacos (Walsh, 2002).

A Escherichia coli, uma bactéria gram negativa, é utilizada para a produção
de proteínas recombinantes, sendo de fácil manipulação, rápida e barata. Essas
vantagens e as riquezas do conhecimento bioquímico e genético desse organismo
possibilitam a produção econômica de proteínas sensíveis, como a insulina e fator
de crescimento bovino (Swartz, 2001).
Dentre os diversos sistemas de expressão, esse sistema procarioto continua
sendo vantajoso, devido ao seu crescimento rápido, os conhecimentos do
microorganismo, disponibilidade de inúmeros vetores disponíveis e cepas mutantes,
como indicado na tabela 5 (Baneyx, 1999).
Este sistema apresenta algumas desvantagens como os processos póstraducionais, podendo a proteína heteróloga não ter a conformação tridimensional
correta e ausência de glicosilação e formação de corpúsculos de inclusão, quando
ocorre alto nível de expressão citoplasmática e devido à pequena quantidade de
chaperonas no citoplasma (Schmidt, 2004).
A formação de corpúsculos de inclusão pode ter vantagens, devido à
facilidade de purificação, alto grau de pureza e concentração da proteína e proteção
contra proteases, porém muitas vezes pode ocorrer perda da sua atividade
biológica, prejuízo na integridade protéica e baixo rendimento e maior custo devido à
renaturação (Tan et al., 2002; Baneyx, 1999).

Tabela 5 - Linhagens de Escherichia coli utilizadas para expressão de proteínas recombinantes

Linhagem

Derivação

Principais características

AD494

K-12

Mutante em trxB facilita a formação de pontes de dissulfeto
no citoplasma.

BL21

B834

Deficiente nas proteases lon e ompT.

BL21 trxB

BL21

Mutante em trxB facilita a formação de pontes de dissulfeto
no citoplasma; Deficiente nas proteases lon e ompT

BL21

Aumenta a expressão de proteínas eucarióticas que contém
códons raramente utilizados em E. coli: AGG, AGA, AUA,
CUA; Deficiente nas proteases lon e ompT.

BL21

Aumenta a expressão de proteínas eucarióticas que contém
códons raramente utilizados em E. coli: AGG, AGA, CCC;
Deficiente nas proteases lon e ompT.

BLR

BL21

Mutante em raça estabiliza repetições em série; Deficiente
nas proteases lon e ompT

B834

B

Auxotrófica para Met, marcação de metioninas por S .

C41

BL21

Mutante concebido para a expressão de proteínas de
membrana.

C43

BL21

Duplo mutante concebido para a expressão de proteínas de
membrana

HMS174

K-12

Mutante em recA; Resistência a rifampina.

JM 83

K-12

Utilizável para o direcionamento de proteínas para o
periplasma.

Origami

K-12

Mutante em trxB e gor facilita significativamente a formação
de pontes de dissulfeto no citoplasma.

Origami B

BL21

Mutante em trxB e gor facilita significativamente a formação
de pontes de dissulfeto no citoplasma; Deficiente nas
proteases lon e ompT

BL21

Aumenta a expressão de proteínas eucarióticas que contém
códons raramente utilizados em E. coli: AUA, AGG, AGA,
CGG, CUA, CCC e GGA; Deficiente nas proteases lon e
ompT.

Rosetta-Gami

BL21

Aumenta a expressão de proteínas eucarióticas que contém
códons raramente utilizados em E. coli: AUA, AGG, AGA,
CGG, CUA, CCC e GGA; Deficiente nas proteases lon e
ompT; Mutante em trxB e gor facilita significativamente a
formação de pontes de dissulfeto no citoplasma.

Rosetta-Gami B

BL21

Combina características-chave das linhagens BL21, Origami
e Rosetta.

BL21
CodonPlus-RIL
BL21
CodonPlus-RP

Rosetta

35

Fonte: Adaptado de Terpe, 2006.

O vetor pAE (Figura 11) tem sido uma alternativa bastante utilizada na
produção de diversas proteínas recombinantes como Lopap (Reis et al., 2006),
Losac (Alvarez-Flores et al., 2011), Amblyomin (Batista et al., 2008) e Insularina
(Neves et al., 2004). A clonagem neste vetor acarreta na expressão de uma proteína
com 6 resíduos de histidinas na porção N-terminal. Esse vetor oferece resistência a
Ampicilina e tem funcionamento similar ao sistema operon lac, onde um inibidor
(IPTG, molécula similar a lactose) se liga ao repressor, liberando a transcrição do
gene de interesse (Ramos et al., 2001).

Figura 11. Mapa do vetor de expressão pAE
Fonte: Ramos et al., 2001 e Junqueira-De-Azevedo et al., 2001.

1.9

Expressão em Sistema Heterólogo
Os fungos são utilizados pelo homem desde longa data, dentre eles as

leveduras (fungos unicelulares) que tem grande conotação na indústria, sendo
utilizadas desde processos fermentativos, como a panificação e produção de etanol
(Kingsman e Kingsman, 1998)
A levedura Saccharomyces cerevisiae, já bem caracterizada e amplamente
utilizada em diversos processos biotecnológicos, também tem sido utilizada em
sistemas de expressão de proteínas recombinante, possuindo vantagens tanto do
sistema procarioto (fácil manipulação, crescimento rápido, genética molecular bem
caracterizada) quanto o sistema eucarioto (realização de processamentos e
modificações pós-traducionais) (Romanos et al., 1992; Cereginho e Gregg, 1999).
Entretanto, uma limitação encontrada neste sistema é a hiperglicosilação de
determinadas proteínas a serem secretadas durante a expressão, podendo ser um
grande problema em casos de proteínas com finalidade terapêutica a serem
injetáveis, pois podem causar reações imunogênicas em seres humanos (Gurkan e
Ellar, 2005). Uma alternativa para contornar este problema vem sendo o uso da
levedura metilotrófica Pichia pastoris.
A Pichia possui vantagens em comparação ao Saccharomyces como, por
exemplo, a sua preferência por um crescimento respiratório, sendo um fraco
fermentador. Em culturas de alta densidade celular o etanol, produto dos
fermentadores, pode chegar a altos níveis sendo tóxico para a célula, limitando seu
crescimento e produção da proteína heteróloga (Cregg e Cereguino, 2001).
Dentre os grupos de leveduras que são capazes de metabolizar o metanol,
apenas algumas são capacitadas de utilizar o metanol como única fonte de carbono,
(metilotrófica). Esta característica foi amplamente explorada nas décadas de 60-70 e
dentre as leveduras metilotróficas estava a Pichia pastoris, que hiperexpressa a
enzima álcool oxidase (Cregg et al., 2000).
A enzima álcool oxidase (AOX) é a primeira enzima a agir na chamada “via
metabólica do metanol” (Figura 12), sendo responsável pela oxidação do metanol
(CH3OH) gerando formaldeído (HCOH) e peróxido de hidrogênio (H2O2). A produção
desta enzima, em Pichia pastoris, é efetuada pelos genes AOX1 e AOX2, onde a
transcrição do primeiro gene é fortemente induzida pelo metanol enquanto o
segundo é fracamente expresso (Cereghino e Cregg, 2000).

Figura 12. Via metabólica do metanol em Pichia pastoris. (1) reação da enzima álcool oxidase
representada na reação de oxidação do metanol
Fonte: Cereghino e Cregg, 2000.

A Picha pastoris é uma das quatro linhagens de leveduras que podem
metabolizar o metanol, e a produção de proteína recombinante utilizando esse
organismo tem algumas vantagens, como o fato dessa levedura secretar poucas
proteínas nativas levando a uma purificação da proteína heteróloga mais facilitada
quando utilizando um vetor para secreção (Cregg et al., 1993).
Esse organismo possui uma via eucariótica de secreção promovendo
modificações pós- traducionais, como formação de pontes dissulfeto, O-, N-,
processamento de seqüência sinal e glicosilação (Hohemblum et al., 2004). A
glicosilação feita por essa linhagem se aproxima muito aos mamíferos com adição
de aproximadamente 8 a 14 resíduos de manose em cadeias de oligossacarídeos
(Grinna e Tschoop, 1989), diferente de S. cerevisiae que pode hiperglicosilar
proteínas adicionando até 40 resíduos de manose (Innis, 1989). Além de ter a
vantagem de poder converter de 30 a 40% do seu peso em proteína, sendo assim
classificada no status GRAS (Ratner, 1989).
A proteína heteróloga produzida neste sistema pode permanecer intracelular
ou ser secretada, quando secretada se torna mais vantajosa devido à característica
da Pichia secretar poucas proteínas nativas. O mais utilizado são vetores de
expressão que traduz proteínas com um peptídeo sinal que direciona a proteína para
essa via. Esse é o fator α, um peptídeo de 85 aminoácidos proveniente da S.

cerevisiae, onde este é clivado por uma peptidase-sinal na membrana de retículo
(Daly e Hearn, 2005).
Para inserção do transcrito no genoma fúngico alguns vetores plasmidiais
podem ser utilizados. Tais vetores são linearizados e podem através do processo de
transformação ser incorporados ao genoma da levedura.
O vetor de clonagem e expressão pPIC9K é um vetor bifuncional (“shuttle
vector”) de E. coli e P. pastoris (Figura 13) contém marcadores de seleção
apropriados para cada um dos hospedeiros: 25 partes corresponde às seqüências
necessárias para seu emprego em E. coli (do plasmídeo pBR322), gene para
resistência a ampicilina (AmpR), origem de replicação (ColE1) e sítios de clonagem;
e, parte corresponde ao gene HIS4 de P. pastoris, que codifica a enzima histidinol
desidrogenase (marcador para seleção de transformantes His+, possibilitando a
complementação gênica da cepa GS115 (que é his4). O vetor, ainda, carrega a
seqüência sinal nativa do gene MF alfa de S. cerevisiae, para a secreção da
proteína heteróloga (HIGGINS e CREGG, 1998). O vetor pPIC9K possui, ainda, o
gene bacteriano que confere resistência à kanamicina (KanR) e que em P. pastoris
confere resistência ao antibiótico G418R (gentamicina) (Invitrogen, 2008).

Figura 13. Mapa do vetor de expressão pPIC9K
Fonte: Invitrogen, 2008.

O sistema de expressão em Pichia pastoris, por oferecer economia, ser de
fácil manipulação e produzir altos níveis de expressão com maior proximidade
estrutural por suas vantagens de modificações pós traducionais, é também uma

ótima opção para a produção de possíveis moléculas recombinantes com foco para
futura produção de fármacos.

5

CONCLUSÃO

Os resultados apresentados nos permitem concluir que:



A clonagem do transcrito H06A09 em vetor pAE foi bem sucedida, porém a
expressão em diferentes linhagens de E. coli, não acarretaram a obtenção de
uma molécula recombinante com atividade;



O transcrito H06A09 foi clonado em pPIC9K e expresso em P. pastoris
linhagem GS115, a expressão foi melhor sucedida em meio de cultura BMGY,
com indução de 0,5% de metanol a cada 24 h por um total de 72 h, a 28 ºC
com agitação a 260 rpm;



O melhor método de purificação da proteína recombinante ativa, avaliado no
estudo, foi a diálise e concentração por ultrafiltração tangencial em Amicon 5
kDa seguido de cromatografia de gel filtração em Superdex 75 com coletada
fracionada a cada mL do pico principal protéico;



A proteína recombinante obtida apresentou níveis de glicosilação que
acarretaram a presença de banda protéica em SDS-PAGE de cerca de 20
kDa que quando deglicosilada migrava para cerca de 13 kDa, dependendo do
lote de expressão uma banda de cerca de 13 kDa também era expressa,
sugerimos que talvez a proteína estivesse sendo expressa das duas formas,
glicosilada (~20 kDa) e não glicosilada (~13 kDa);



O N-terminal da proteína recombinante foi obtido confirmando a expressão
correta e parte da estrutura primária predita para a tradução dos nucleotídeos
do clone H06A09;



A proteína apresentou atividade inibitória sobre plaquetas induzidas pela via
do colágeno, tanto sobre PRP quanto em plaqueta lavada com IC50 de 2,8
nM e 101 nM, respectivamente;



Ensaios em citometria de fluxo mostraram que a molécula recombinante age
sobre a subunidade Ib do complexo GPIb-IX-V, e provavelmente, deva
acarretar na inibição da agregação por inibir a adesão via ligação de colágeno
ao FvW.
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