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RESUMO
Bernardoni, Juliana Lech. Diversidade das metaloproteinases presentes no veneno de
Bothrops neuwiedi: identificação de SVMPs que induzem alterações na hemostasia. 2013.
71 f. Dissertação (Toxinologia). Instituto Butantan, São Paulo, 2013.

As metaloproteinases de venenos de serpentes (SVMPs) são enzimas abundantes
em venenos de espécies da família Viperidae e responsáveis por grande parte dos
sintomas do envenenamento. Sua ação está relacionada com a proteólise dos
componentes da matriz extracelular, proteínas plasmáticas e também com hidrólise ou
ligação a proteínas de superfície celular induzindo a ativação ou inibição da atividade das
mesmas. Em estudos com serpentes do “Complexo Bothrops neuwiedi”, verificamos
recentemente a diversidade dos transcritos de SVMPs produzidos após estímulo da
glândula de veneno. Neste trabalho, o principal objetivo foi caracterizar as diferentes
metaloproteinases presentes no veneno de Bothrops neuwiedi com ações na hemostasia.
Inicialmente, confirmamos a presença de distintas SVMPs no veneno através de
eletroforese bidimensional e cromatografia em coluna de fase reversa. Para a obtenção
de frações enriquecidas com SVMPs e caracterização de suas atividades funcionais, o
veneno foi fracionado em coluna de exclusão molecular, associado à coluna de troca
aniônica e os pools resultantes testados quanto às atividades enzimática, hemorrágica,
fibrinolítica, coagulante, reatividade com anticorpos anti-SVMPs e espectrometria de
massas. Dessa forma, foi possível a identificação de seis pools contendo SVMPs, sendo
quatro da classe P-III e dois da classe P-I. As SVMPs de classe P-III apresentaram
atividades gelatinolítica e hemorrágica, destas, duas ainda apresentaram atividade
fibrinolítica. As duas P-I foram apenas fibrinolíticas. Com relação à atividade coagulante,
foram caracterizadas ao menos uma P-III ativadora de protrombina e uma P-III ativadora
de fator X. Com isso concluímos que há grande variedade de SVMPs no veneno de
Bothrops neuwiedi, as quais agem em diferentes mecanismos hemostáticos e contribuem
para os sintomas causados nos envenenamentos por essa serpente.

Palavras-chave: Bothrops, enzimas proteolíticas, coagulação, metaloproteinases e
evolução de serpentes.

ABSTRACT
Bernardoni, Juliana Lech. Diversity of metalloproteinases present in the Bothrops neuwiedi
venom: identification of SVMPs that cause alterations on hemostasis. 2013. 71 p. Master
thesis (Toxinology). Instituto Butantan, São Paulo, 2013.

The snake venom metalloproteinases (SVMPs) are abundant enzymes in the
venoms of viper snakes and responsible for most of the symptoms of envenoming. Their
actions are related to the hydrolysis of extracellular matrix components, plasma proteins
and hydrolysis or binding to cell surface proteins resulting in the activation or inhibition of
their activity. In previous studies we recently found a diversity of SVMPs transcripts
produced after stimulation of Bothrops neuwiedi venom gland. In this work, our aim was to
characterize the different metalloproteinases in the Bothrops neuwiedi venom affecting
hemostasis. Initially, the presence of distinct SVMPs in the venom was accessed by twodimensional electrophoresis and reverse phase chromatography. To obtain fractions
enriched with SVMPs and characterize their functional activities, the venom was
fractionated into molecular exclusion column, associated with anion exchange column and
the resulting pools tested for enzymatic, hemorrhagic and fibrinolytic activities, blood
clotting, reactivity with anti-SVMPs antibodies and mass spectrometry. This approach
allowed the identification of six SVMPs, four class P-III and two class P-I. The SVMPs
class P-III had gelatinolytic and hemorrhagic activities, of these, two had yet fibrinolytic
activity. The two P-I were only fibrinolytic. Regarding coagulation activity, at least one P-III
was characterized as prothrombin activator and one P-III as factor X activator. We
conclude that there is a high variety of SVMPs in Bothrops neuwiedi snake venom, which
disturb different hemostatic mechanisms and contribute to symptoms caused by this snake
envenoming.

Key words: Bothrops, proteolytic enzymes, coagulation, metalloproteinases and snake
evolution.
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1. INTRODUÇÃO

As serpentes do gênero Bothrops são responsáveis por 72% dos acidentes
ofídicos que ocorrem no Brasil e são encontradas em todo o território nacional
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). Esses acidentes se caracterizam por lesões locais
incluindo hemorragia, micronecrose, dermonecrose e edema, e alterações
sistêmicas, com coagulopatia característica da maioria dos acidentes e, em alguns
casos,

choque

cardiovascular,

hemorragia

sistêmica,

insuficiência

renal

e

cardiotoxicidade (FRANÇA; MÁLAQUE, 2003). As alterações mais proeminentes
nesses envenenamentos ocorrem no controle da hemostasia incluindo danos
microvasculares, interferência na coagulação e fibrinólise e na reparação tecidual
levando à incoagulabilidade sanguínea e às lesões no local da picada (GUTIÉRREZ
et al., 2009).

1.1. Hemostasia

Hemostasia é o conjunto de reações fisiológicas que tem como objetivo
manter o sangue em estado líquido e minimizar a perda de sangue quando o
sistema vascular sofre uma injúria, formando o tampão hemostático (ARNOUT et al.,
2006). São componentes envolvidos neste processo: as plaquetas, as proteínas
plasmáticas da cascata da coagulação e fibrinólise, células endoteliais e produtos
liberados pelas mesmas e componentes de matriz extracelular (SAJEVIC et al.,
2011).
Quando o endotélio é rompido, a membrana basal, que é altamente
trombogênica, é exposta. Assim, as plaquetas aderem ao local da injúria tecidual
através de macromoléculas subendoteliais expostas (principalmente ao colágeno) e
se ativam, iniciando o processo de agregação e formação do tampão hemostático.
Simultaneamente, fatores do sistema de coagulação são ativados levando à
formação do coágulo de fibrina que estabiliza o tampão hemostático interrompendo
o processo hemorrágico (KUMAR et al., 2005; SAJEVIC et al., 2011).
A coagulação ocorre por meio da ativação proteolítica sequencial de
zimógenos por proteases do plasma. A coagulação sanguínea se inicia quando o
fator VII (FVII), presente no plasma, entra em contato com fator tissular (TF) das
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células e torna-se ativo (FVIIa). O complexo FVIIa/TF subsequentemente ativa
pequenas quantidades de fator IX (FIX) e fator X (FX). Na superfície das células,
fator X ativado (FXa) associa-se ao fator V ativado (FVa), formando o complexo
protrombinase. Fator V (FV) pode ser ativado pelo FXa ou por algumas proteases
não envolvidas na coagulação. O fator IX ativado (FIXa) pode translocar-se para a
superfície das plaquetas e ligar-se ao fator VIII ativado (FVIIIa). O complexo
FVa/FXa ativa a protrombina (FII), transformando-a em trombina (FIIa) na superfície
das plaquetas (SAJEVIC et al., 2011).
Há ainda outra via de iniciação da coagulação, que ocorre quando o fator XII
é clivado pela calicreina ou pela plasmina, tornando-se ativo (FXIIa). O FXIIa forma
um complexo com o cininogênio de alto peso molecular (HMWK) e com a ajuda da
pré-calicreina (PK) ativa o fator XI (FXIa). Este fator, por sua vez, ativa o fator IX
(FIXa). O FIXa com cálcio, fosfolipídios e fator VIII ativado (FVIIIa) ativam o fator X
(FXa).

O FXa com o fator V ativado (FVa), o cálcio e fosfolipídios ativam a

protrombina (FII), transformando-a em trombina (FIIa) (MCMICHAEL, 2012).
A geração de trombina ativa as plaquetas, as quais expõem em sua superfície
receptores e sítios de ligação para fatores da coagulação ativados. Na superfície das
plaquetas, a trombina ativa os fatores XI (FXI), V (FV) e VIII (FVIII). Devido à
ativação de FVIII, o complexo fator de von Willebrand (vWF)/FVIII é dissociado,
permitindo que o vWF aja como mediador na adesão e agregação de plaquetas
adicionais no local da injúria. A trombina ainda cliva o fibrinogênio, permitindo sua
polimerização (fibrina) e ativa fator XIII (FXIII), o qual estabiliza o coágulo de fibrina
(SAJEVIC et al., 2011) (Figura 1).
Uma vez que o coágulo está formado, o processo de coagulação é atenuado
para evitar oclusões trombóticas em áreas não lesadas. Para tanto, entram em ação:


Proteínas C e S, as quais inativam FVa e FVIIIa;



Antitrombina-III (AT-III), que inibe a trombina e outros fatores da
coagulação (FIXa, FXa e FXIa);



Inibidor da via de fator tissular (TFPI), que se liga e inibe FXa e a
associação de TF/FVIIa/FXa (SAJEVIC et al., 2011).

Finalmente, após a cura do ferimento, a fibrinólise remove o coágulo do
sistema sanguíneo. A principal enzima que degrada fibrina é a plasmina, a qual é
formada pela proteólise do plasminogênio por serinoproteinases endógenas,
ativadora de plasminogênio tecidual (t-PA) e uroquinase (u-PA).
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Figura 1 – Modelo esquemático das principais reações envolvidas no controle da
hemostasia. Fonte: Sajevic et al., 2011.

1.2. Componentes de venenos que alteram a hemostasia

Venenos de serpentes contêm uma mistura de proteínas e polipeptídeos que
possuem

várias

funções

bioquímicas

e

farmacológicas.

Os

componentes

predominantes nos venenos pertencem a um pequeno número de superfamílias de
proteínas. Membros destas superfamílias têm estruturas proteicas similares, mas, às
vezes, diferem notavelmente em seus efeitos biológicos (DOLEY et al., 2009).
Podemos destacar como os principais componentes do veneno de serpentes do
gênero Bothrops as metaloproteinases, serinoproteinases, fosfolipases A2, e lectinas
(KINI, 2006). Dentre estas, as serinoproteinases contribuem para agregação das
plaquetas, ativam fatores da coagulação (FX, FVII, FV, FII e PC) e plasminogênio,
degradam fibrina, além de inativarem serpinas (SAJEVIC et al., 2011). Já as
metaloproteinases atuam em uma variedade de substratos, incluindo proteínas
plasmáticas, componentes da cascata de coagulação (FX e FII), componentes da
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matriz extracelular localizados na membrana basal da microvasculatura, células
endoteliais e componentes envolvidos na agregação plaquetária. Além disso, ativam
células inflamatórias, que liberam mediadores como citocinas, e estimulam a
migração de células para o local da picada (MOURA-DA-SILVA et al., 2009;
SAJEVIC et al., 2011). As fosfolipases A2 inibem componentes da cascata de
coagulação (FXa, FIIa e TF/FVII) e atuam na agregação, sendo capazes, também,
de inibi-la. Já as lectinas são capazes de inibir (FIX, FX e FIIa) ou ativar fatores da
coagulação (FX e FII), além de atuarem na agregação plaquetária. Além desses
componentes majoritários, as L-aminoácido oxidases, 5‟-nucleotidases, disintegrinas
e toxinas three-finger alteram o balanço hemostático principalmente causando
inibição da agregação plaquetária (Tabela 1) (SAJEVIC et al., 2011).
Tabela 1- Proteínas de venenos de serpente que atuam no sistema hemostático.
Família protéica

Serinoproteinases

Metaloproteinases

Alvo no sistema hemostático
Plaquetas;
FX,FVII,FV,FII,PC;
Plasminogênio;
Fibrinogênio;
Fibrina;
Serpina;
Células endoteliais/Membrana basal;
FX, FII;
Fibrina/Fibrinogênio;
Serpinas;
Plaquetas;

Fosfolipases A2

FXa, FIIa, TF/FVII;
Plaquetas;

L-aminoácido oxidases

Células endoteliais;
Plaquetas;

5’-Nucleotidases

Plaquetas;

Disintegrinas

Plaquetas;

Proteínas tipo lectinas tipo-C

FIX, FX, FIIa;
FX, FII;
Plaquetas;

Toxinas three-finger

Fonte: Adaptado de Sajevic et al., 2011.

FVIIa;
Plaquetas;

Efeito
Agregação;
Ativação;
Ativação;
Coagulação;
Degradação;
Inativação;
Hemorragia;
Ativação;
Degradação;
Inativação;
Inibição da
agregação;
Inibição;
Agregação/Inibição
da agregação;
Hemorragia;
Agregação/Inibição
da agregação;
Inibição da
agregação;
Inibição da
agregação;
Inibição;
Ativação;
Agregação/Inibição
da agregação;
Inibição;
Inibição da
agregação;
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1.3. Metaloproteinases de Venenos de Serpentes (SVMPs)

As metaloproteinases são os componentes mais abundantes na maioria dos
venenos de viperídeos atingindo 53% do total de transcritos produzidos na glândula
de veneno de Bothrops jararaca (CIDADE et al., 2006). Essas enzimas têm sido
extensivamente

estudadas

e

consideradas

toxinas

fundamentais

para

o

desenvolvimento da lesão local e alterações sistêmicas características do
envenenamento por serpentes viperídeas (WHITE, 2005; MOURA-DA-SILVA et al.,
2007).
As SVMPs pertencem à superfamília das metzincinas, subfamília das
reprolisinas, que são peptidases dependentes de zinco e estão relacionadas
evolutivamente às metaloproteinases que degradam matriz extracelular de
mamíferos (MMPs) e às ADAMs (A Disintegrina and Metaloproteinase) que são
proteínas

geralmente

expressas

em

membranas

celulares

de

mamíferos,

responsáveis por vários processos de ativação e comunicação celular (BODE et al.,
1993; STOCKER; BODE, 1995).
As SVMPs compreendem uma série de proteínas de variada massa
molecular, que são sintetizadas como precursores multidomínios latentes. Sofrem
diferentes estágios de processamento, gerando moléculas cataliticamente ativas e
domínios livres não enzimáticos, conhecidos como disintegrinas. As SVMPs são
agrupadas em classes e subclasses de P-I a P-III de acordo com a organização de
seus domínios (FOX; SERRANO, 2008). Nos venenos, há predominância das
SVMPs da classe P-I e as da classe P-III, na forma cataliticamente ativa, além de
uma variedade de domínios disintegrina livres ou dimerizados, que geralmente
apresentam o tripeptídeo RGD e são originados do processamento das SVMPs da
classe P-II.
As SVMPs classe P-I e P-III contêm o domínio catalítico funcional semelhante
ao das metaloproteinases de matriz extracelular de mamíferos (MMPs), com regiões
homólogas como o motivo de ligação ao zinco HEXXHXXGXXH e um motivo
estrutural Met-Turn CI/VM que estabiliza três resíduos de histidina envolvidos na
catálise (BODE et al., 1993). As SVMPs da classe P-III possuem adicionalmente os
domínios tipo-disintegrina e rico em cisteínas. O domínio tipo-disintegrina das
SVMPs da classe P-III é homologo às RGD-disintegrinas, mas mostra substituição
no tripeptídeo RGD, normalmente pela sequência SECD. Os domínios tipo-
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disintegrina e rico em cisteínas das SVMPs da classe P-III apresentam similaridade
estrutural com as regiões análogas das ADAMs (FOX ; SERRANO, 2008).
A biossíntese e o processamento dessas moléculas são etapas fundamentais
para a geração da diversidade estrutural dessa família de toxinas. As SVMPs são
sintetizadas a partir de diferentes genes que se acumularam no genoma da serpente
por mecanismos de duplicação seguida por evolução acelerada com introdução de
mutações substitutivas e exon shuffling, entre outros fatores de geração de
diversidade genética (MOURA-DA-SILVA, 1996; JUARÉZ et al., 2008; MOURA-DASILVA et al., 2011). Após a tradução do mRNA, as SVMPs perdem a sequência
sinal quando atravessam a membrana do retículo endoplasmático e, uma vez no
retículo, são processadas formando pontes dissulfeto, sofrendo glicosilação e, em
alguns casos, há formação de estruturas diméricas. Esses zimogênios são então
ativados pela remoção do pró-domínio em um mecanismo ainda não totalmente
esclarecido.

Outra

interessante

modificação

pós-traducional

das

SVMPs,

principalmente da classe P-III, é a ciclização do resíduo glutamil amino-terminal para
piro-glutamato. Essa ciclização confere resistência dos peptídeos ao processamento
proteolítico pelas exopeptidases, protegendo sua atividade biológica (MOURA-DASILVA et al., 2009). Essa diversidade estrutural das SVMPs confere a esta família de
proteínas uma vasta diversidade funcional, seja através da biossíntese de
componentes distintos ou também à presença de diferentes motivos funcionais em
regiões distintas de uma mesma molécula.
Quanto às atividades funcionais, a maioria das SVMPs da classe P-I e da
classe P-III hidrolisam componentes de matriz extracelular (BJANARSON; FOX,
1994), apresentam atividade pró-inflamatória com indução de migração leucocitária e
liberação de citocinas e são também ativas em células endoteliais, levando-as a
apoptose por anoikis (MOURA-DA-SILVA et al., 2007). No entanto, algumas
atividades biológicas variam muito entre as diferentes classes de SVMPs. A inibição
da agregação plaquetária, por exemplo, pode ser induzida por SVMPs das classes
P-I, P-II e P-III. Algumas SVMPs da classe P-I atuam nas plaquetas apenas por
hidrólise do fator de Von Willebrand ou do seu receptor (GPIb), as da classe P-II que
contem o domínio disintegrina associado, impedem a ligação da integrina αIIbβ3 ao
fibrinogênio, inibindo a agregação por qualquer via de estímulo, enquanto as SVMPs
da classe P-III apresentam, além dos mecanismos descritos para P-I, a propriedade

20

de inibir a agregação induzida pelo colágeno, interferindo na sua ligação com o
receptor GPIa-IIa (integrina α2β1) (ANDREWS et al., 2001).
Com relação à coagulação e fibrinólise, as SVMPs podem agir em diferentes
componentes. A maioria das SVMPs apresenta atividade fibrino(geno)lítica, clivando
as cadeias Aα e Bβ do fibrinogênio com preferência pela primeira. Com isso há
quebra do coágulo de fibrina e prevenção da progressão do trombo. Podem, ainda,
aumentar a fibrinólise por elevar a atividade do tPA e inativar o α2-inibidor de
plasmina (SUGIKI et al., 1995). Além disso, a ação das SVMPs não é inibida por
inibidores de proteases do sangue (SAJEVIC et al., 2011).
As SVMPs também são descritas como ativadoras de protrombina,
independentes de cofatores (grupo A), ou dependentes da adição de íons de Ca +2
para expressar sua atividade (grupo B). Estas enzimas clivam a ligação Arg320lle321 da protrombina, produzindo meizotrombina, que é convertida em α-trombina
por autólise (SAJEVIC et al., 2011). Ativadores de protrombina do grupo A podem
ser SVMPs da classe P-I, como é o caso da insularinase (MODESTO et al., 2005) e
bothrojaractivase (BERGER et al., 2008) ou da classe P-III, como a berythractivase
(SILVA et al., 2003) e basparina A (LORÍA et al., 2003). No grupo B, encontram-se
apenas SVMPs da classe P-IIId, como é o caso da carinactivase-1 (YAMADA et al.,
1996). As SVMPs RVV-X (TAKEYA et al., 1992) e VLFXA (SIIGUE et al., 2004), da
classe P-IIId, são também ativadoras dos fatores IX e X.
Uma diferença marcante entre as classes de SVMPs é quanto à atividade
hemorrágica. As SVMPs da classe P-I são fracamente hemorrágicas enquanto as da
classe P-III são altamente hemorrágicas, com doses mínimas hemorrágicas variando
entre elas na ordem de 50 a 100 vezes. Outro fato interessante é que existem
SVMPs, tanto P-I quanto P-III, com atividade catalítica conservada, mas que não
apresentam nenhuma ação hemorrágica (BALDO et al., 2008). A ligação da
jararagina ao colágeno foi recentemente mostrada como um fator importante para a
localização da toxina próxima aos vasos capilares, aderida a componentes da matriz
extracelular, favorecendo assim a hidrólise das proteínas da membrana basal
vascular, ruptura dos capilares e desenvolvimento da hemorragia (BALDO et al.,
2010a).
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1.4. Diversidade estrutural e funcional em veneno de B. neuwiedi

A diversidade estrutural e funcional das toxinas têm sido frequentemente
associadas ao papel que o veneno ocupa no processo evolutivo das serpentes. O
veneno é produzido nas serpentes por glândulas especializadas localizadas na
mandíbula superior. O aparecimento da glândula e do aparato inoculador de veneno
representou uma inovação chave na evolução ofídica que permitiu às serpentes
derivadas a transição da imobilização mecânica (constrição) para a química
(veneno), sendo uma vantagem para o processo de caça. Toxinas de veneno
provavelmente evoluíram de proteínas endógenas com funções fisiológicas normais
que foram recrutadas para o proteoma do veneno antes da irradiação das serpentes
derivadas (JUARÉZ et al., 2008). Análises filogenéticas das sequências de toxinas
podem reconstruir a história evolutiva das famílias de genes das toxinas (FRY;
WÜSTER, 2004).
Comparando toxinas de uma mesma família de proteínas, frequentemente
notamos variações significativas em sua sequência, ainda que tipicamente
preservem a estrutura molecular de proteínas ancestrais (FRY; WÜSTER, 2004).
Essa variabilidade provavelmente é resultado da frequente duplicação de genes, das
mutações pontuais em regiões de codificação de proteínas, seguidas pela seleção
positiva e neofuncionalização das cópias de genes duplicados (LYNCH, 2007;
PAHARI et al., 2007; JUARÉZ et al., 2008; DOLEY et al., 2009). Esses mecanismos
evolutivos levam a alterações nos efeitos farmacológicos, gerando entre as
isoformas um leque abrangente de moléculas capazes de interagir com receptores
de diferentes tipos de presas.
Recentemente, iniciamos em nosso laboratório estudos com o veneno de
serpentes do Complexo Bothrops neuwiedi visando elucidar mecanismos evolutivos
envolvidos na geração da diversidade de SVMPs. Essas serpentes, originalmente
classificadas como B. neuwiedi, estão passando por um processo de revisão
sistemática. O complexo originalmente incluía as espécies Bothrops iglesiasi,
Bothrops itapetiningae e doze subespécies de Bothrops neuwiedi (BURGER, 1971
“apud” SILVA; RODRIGUES, 2008). Em 2008, Silva e Rodrigues descreveram o
complexo Bothrops neuwiedi como sendo composto por sete espécies plenas, das
doze subespécies descritas anteriormente, cinco foram elevadas ao nível de espécie
e esta nova classificação inclui: Bothrops neuwiedi (sinônimos: B. n. goyazensis, B.
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n. meridionalis, B. n. paranaensis e B. n. urutu), B. diporus, B. lutzi (sinônimos: B. n.
neuwiedi, B. n. piauhyensis e B. n. iglesiasi), B. mattogrossensis (sinônimo: B. n.
bolivianus), B. pauloensis, B. pubescens e uma nova espécie denominada “Marbled
lancehead”. Estudos recentes sugerem inclusive alterações no gênero dessas
serpentes, que passariam a fazer parte do novo gênero Bothropoides (FENWICK et
al., 2009). As constantes revisões taxonômicas podem refletir a variabilidade da(s)
espécie(s) e pode ter sua representação em uma maior complexidade dos
componentes do veneno.
Serpentes do Complexo B. neuwiedi ocorrem no Brasil, na Bolívia, na
Argentina, no Paraguai, no Uruguai e no Peru. O veneno contém uma variedade de
enzimas, tais como metaloproteinases, serinoproteinases, fosfolipases A 2 e uma
variedade de peptídeos potencializadores de bradicinina, que podem contribuir para
os efeitos biológicos deste veneno, como edema, hemorragia, necrose, atividade
anticoagulante e inibição da agregação plaquetária (ABREU et al., 2007). Em 1998,
Rodrigues e colaboradores estudaram a variação da composição dos venenos de
serpentes de Bothrops neuwiedi de exemplares dos estados de São Paulo e Minas
Gerais e a variação dos venenos entre as subespécies B. n. pauloensis e B. n. urutu
no estado de Minas Gerais, todas do Complexo B. neuwiedi. Esses autores
observaram uma grande variedade de miotoxinas nos espécimes de São Paulo, que
não estavam presentes em nenhum espécime de Minas Gerais e, além disso,
verificaram a presença de uma toxina básica no veneno da subespécie pauloensis,
que não estava presente na subespécie urutu, mostrando uma variação entre
subespécies da mesma região (RODRIGUES et al., 1998). Miotoxinas tipo PLA2
foram isoladas desse veneno por Soares e colaboradores (2000), denominadas
BnSP-7 (miotoxina II) e BnSP-6 (miotoxina I).
Algumas metaloproteinases já foram isoladas do veneno de B. neuwiedi e
relacionadas com diferentes atividades biológicas. SVMPs de alto peso molecular
foram inicialmente isoladas desse veneno, e denominadas NHF a e NHFb, possuindo
massas moleculares de 46,000 e 58,000 Da, respectivamente (MANDELBAUM et
al., 1984). As duas toxinas possuem baixa atividade caseinolítica e alta atividade
hemorrágica (MANDELBAUM et al., 1984). Embora a estrutura primária dessas
moléculas não tenha sido elucidada, acredita-se que sejam SVMPs da classe P-III
devido à massa molecular e atividade hemorrágica.
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Em 2001, foi demonstrado o isolamento e a caracterização bioquímica de
uma SVMP de classe P-I nomeada de neuwiedase (RODRIGUES et al., 2001). A
neuwiedase é uma metaloproteinase de 22 kDa capaz de degradar in vitro
fibrinogênio, fibrina, colágeno tipo I, fibronectina e laminina. É desprovida de
atividade hemorrágica em testes de pele, mas induz sangramento quando aplicada
em músculo cremaster de camundongo, em experimentos de microscopia intravital.
Além dos efeitos hemostáticos, a neuwiedase também induz dano tecidual local
caracterizado pela desorganização e degradação das miofibrilas resultando em
micronecrose (RODRIGUES et al. 2001; BALDO et al., 2010b), uma evidente reação
inflamatória caracterizada por edema e recrutamento leucocitário (RODRIGUES et
al., 2001), e expressão de citocinas pró-inflamatórias (LOPES et al., 2009).
Curiosamente, na tentativa de isolamento da neuwiedase a partir de um pool de
venenos de B. neuwiedi, nosso grupo isolou as metaloproteinases BnP1 e BnP2,
semelhantes à neuwiedase em massa molecular, mas apresentando apenas 69% de
identidade na estrutura primária (BALDO et al., 2008). A BnP1 apresentou
diferenças marcantes quanto às suas atividades biológicas em relação à
neuwiedase: mostrou atividade hemorrágica fraca na pele de camundongos sem
induzir miotoxicidade e induziu apoptose em células endoteliais (BALDO et al.,
2008); mas não mostrou alteração nos vasos capilares ou hidrólise de colágeno da
membrana basal em estudos ex vivo (BALDO et al., 2010a).
Dessa forma, para melhor entender a diversidade funcional das SVMPs do
Complexo B. neuwiedi, nosso grupo estudou as SVMPs presentes no veneno e seus
transcritos, na glândula venenífera. Analisando o cDNA obtido a partir da glândula
de venenos, foi descrita

a expressão de 11 genes distintos de SVMPs que

indicaram a existência de toxinas ainda não caracterizadas, mesmo considerando
venenos de outras serpentes da família Viperidae (MOURA-DA-SILVA et al., 2011).
Neste trabalho, avançamos esses estudos no sentido de correlacionarmos a
diversidade estrutural encontrada com possíveis diferenças funcionais, aumentando
assim o espectro de ação do veneno. Utilizamos diversas metodologias que
permitiram a obtenção de pools enriquecidos com metaloproteinases, visando
caracterizar a atividade funcional de cada um desses. E os resultados descritos
abaixo demonstram a presença de diferentes SVMPs no veneno de Bothrops
neuwiedi, com distintas ações na hemostasia.
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2. OBJETIVOS

Correlacionar a diversidade estrutural e funcional de metaloproteinases
presentes no veneno de Bothrops neuwiedi. Para tanto, os objetivos específicos
compreendem:

2.1. Detectar a diversidade de SVMPs no veneno de B. neuwiedi;

2.2. Fracionar o veneno para obtenção de frações enriquecidas com as
diferentes SVMPs detectadas;

2.3. Estudar a ação das SVMPs na hemostasia, através de:


Atividade hemorrágica,



Atividade fibrinolítica,



Ação na coagulação sanguínea.
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. Veneno

O veneno de Bothrops neuwiedi foi obtido do pool de venenos extraídos de
serpentes mantidas em cativeiro no Biotério Central do Laboratório de Herpetologia
do Instituto Butantan, São Paulo-SP. Este pool compreende as espécies: B.
pauloensis, B. matogrossensis, B. neuwiedi, B. marmoratus e B. diporus. As
amostras de veneno foram liofilizadas e mantidas a -20°C até o momento do uso.

3.2. Animais

Os

experimentos

envolvendo

animais

foram

realizados

utilizando-se

camundongos da linhagem Swiss, provenientes do Biotério Central do Instituto
Butantan. Os animais foram mantidos com ração e água filtrada fornecidos ad
libitum, à temperatura ambiente e as condições de utilização foram reguladas pela
Comissão de Ética Animal do Instituto Butantan (121/04) de acordo com as
recomendações do Colégio Brasileiro de Experimentação animal (COBEA). Os
experimentos foram realizados com prévia autorização da CEUAIB (protocolo nº
753/10).

3.3. Eletroforese bidimensional

Para o experimento de eletroforese bidimensional foi utilizado o sistema da
GE Healthcare, composto pelos módulos IPGphor (1ª dimensão: focalização
isoelétrica) e mini-VE (2ª dimensão: eletroforese em gel de SDS-PAGE). A
eletroforese em gel de SDS-PAGE foi realizada de acordo com o método descrito
por Laemmli (1970), utilizando mini-géis de 10 cm x 8 cm x 1 mm em cuba miniVE
(GE Healthcare). Resumidamente, amostras de 150 µg de veneno foram dissolvidas
em 125 µL de Destreak solution® (GE Healthcare), contendo 0,8% de solução de
anfólitos (IPG Buffer, GEHealthcare) e submetidas a um spin rápido seguido de
repouso a temperatura ambiente por 30 minutos. Em seguida, as amostras foram
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centrifugadas a 12.000 g por 5 minutos a temperatura ambiente e aplicadas às fitas
rehidratadas.
A rehidratação da fita foi realizada em fitas de gradiente de pH imobilizado
(IPG strips, GE Healthcare) de 7 cm com pH variando de 3 a 10 durante 18 horas.
Cada fita foi colocada em contato com 125 µL de amostra em uma canaleta da cuba
de rehidratação (GE Healthcare). Para a focalização isoelétrica (1ª dimensão)
seguiu-se a programação: 1ª etapa - 500 V a 0,01 kVh , 2ª etapa – 4.000 V a 3,4 kV
e 3ª etapa – 5.000 V a 4,6 kV. Essas etapas foram realizadas a 20ºC.
Após a focalização, as fitas foram lavadas para remover o excesso de óleo
mineral e as proteínas focalizadas reduzidas e alquiladas por meio de incubações no
tampão de equilíbrio (TE: Tris-HCl 0,05 M, pH 8,4; uréia 6 mol/L; glicerol 30%; SDS
2% e 0,002% de azul de bromofenol contendo ditiotreitol-DTT

20 mg/mL e

iodocetaminada-IAA 30 mg/mL) por 20 minutos, sob agitação.
Na segunda dimensão as fitas foram fixadas com agarose acima de géis de
SDS-PAGE (12,5%) para a corrida eletroforética. Essa etapa foi realizada a
temperatura ambiente a 170 V. Essas análises foram realizadas no Centro de
Toxinologia Aplicada do Instituto Butantan, em colaboração com a Dra. Aline Soriano
Lopes e Dra. Solange Serrano.

3.4. Fracionamento cromatográfico do veneno de B. neuwiedi

3.4.1. Coluna de fase reversa

O veneno de Bothrops neuwiedi foi fracionado em coluna de fase reversa
semipreparativa (Coluna C-18, Vydac, 10 µm, 4,6 mm i.d. x 250 mm), em sistema
HPLC (Agilent). Amostras de 2 mg do veneno foram dissolvidas em 500 μL de TFA
0,1% (ácido trifluoroacético). Em seguida, a mistura foi centrifugada a 18.400 g por
10 minutos e o sobrenadante foi aplicado na coluna previamente equilibrada com a
mesma solução. A fase eluente da cromatografia foi realizada utilizando tampão A
(TFA 0,1%) e B (acetonitrila 100%). O gradiente utilizado foi de 0 a 5% de
acetonitrila por 10 minutos; 5 a 15% por 20 minutos; 15 a 45% por 120 minutos; 45 a
70% por 20 minutos; 70 a 100% por 10 minutos e 10 minutos de acetonitrila 100%,
em um fluxo constante de 1 mL/minuto. As cromatografias foram monitoradas pela
leitura da absorbância a 214 nm. Frações foram coletadas manualmente e
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submetidas ao speed-vac por duas horas para retirada da acetonitrila. A
concentração proteica foi estimada por espectrofotometria, antes do teste de
identificação das metaloproteinases através do método de ELISA, conforme descrito
no item 3.9.

3.4.2. Coluna de exclusão molecular Hiprep 16/60 S-200

Amostras de 50 mg do veneno de Bothrops neuwiedi foram dissolvidas em
200 µL de tampão de corrida (Tris-HCl 0,02 M, pH 7,8, contendo 0,001 M de CaCl2 e
0,15 M de NaCl), centrifugados a 10.000 g por 10 minutos e o sobrenadante
aplicado a uma coluna Hiprep 16/60 S-200 (GE HealthCare), equilibrada com o
mesmo tampão. A cromatografia se deu com eluição isocrática no tampão Tris-HCl
0,02 M, pH 7,8, contendo 0,001 M de CaCl2 e 0,15 M de NaCl, a fluxo constante de
0,5 mL/min. As cromatografias foram monitoradas pela leitura da absorbância a 280
nm. Frações de 2 mL foram coletadas. A presença e identidade das
metaloproteinases foram verificadas através de SDS-PAGE, Western blotting,
atividade hemorrágica e fibrinolítica e ELISA, como descrito nos itens 3.5, 3.6, 3.7,
3.8 e 3.9, respectivamente.

3.4.3. Coluna de troca aniônica Mono-Q HR 5/5

As amostras de interesse eluídas da cromatografia de exclusão molecular
foram dialisadas contra o tampão Tris-HCl 0,02 M, pH 7,8 na presença de CaCl2
0,001 M e submetidas à cromatografia de troca iônica em coluna Mono-Q HR 5/5
(GE HealthCare) equilibrada com o mesmo tampão. Para a separação das SVMPs
de classe P-III, as proteínas não retidas foram lavadas em 15 mL de tampão de
equilíbrio e a fase eluente da cromatografia foi realizada em um gradiente de 40 mL
entre as concentrações de 0 a 0,25 M e de 5 mL entre as concentrações de 0,25 a 1
M de NaCl, no mesmo tampão. Para a separação das SVMPs de classe P-I, a
eluição das frações retidas foi realizada com um gradiente de 20 mL entre as
concentrações de 0 a 0,4 M e de 5 mL entre as concentrações de 0,4 a 1 M de NaCl,
no tampão de equilíbrio. As cromatografias foram realizadas a um fluxo constante de
1 mL/minuto e frações de 1 mL foram coletadas. As cromatografias foram
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monitoradas pela leitura da absorbância a 280 nm. A pureza das proteínas foi
avaliada por SDS-PAGE conforme descrito no item 3.5, a identidade verificada por
Western blotting e ELISA, a caracterização feita por espectrometria de massas e,
além disso, foram realizadas as atividades hemorrágica, fibrinolítica e enzimática
(itens 3.7, 3.8, 3.10, respectivamente) e coagulante (itens 3.12 a 3.14).

3.5. Eletroforese em gel de poliacrilamida em condições desnaturantes (SDSPAGE)

O grau de pureza e a massa molecular das proteínas foram avaliados em
eletroforese em gel de poliacrilamida 12,5%, na presença de SDS (Sodium Dodecyl
Sulfate), segundo Laemmli (1970). Amostras contendo 5 μg de proteína foram
dissolvidas em tampão de amostra (Tris-HCl 0,125 M, pH 6,8 contendo glicerol a
10%, 2 % de SDS e 0,001 % de azul de bromofenol), fervidas por 3 minutos e
aplicadas ao gel. Os padrões de peso molecular utilizados foram: 97 KDa Fosforilase b, 66 KDa – Albumina, 45 KDa – Ovalbumina, 30 KDa – Anidrase
carbônica, 20,1 KDa – Inibidor de tripsina, 14,4 KDa - α-Lactalbumina (GE). O
tampão de corrida foi constituído por Tris-HCl 0,025 M, glicina 0,19 M e SDS a 0,1
%, pH 8,3. A eletroforese foi realizada com uma corrente de 35 mA até o indicador
azul de bromofenol alcançar o final do gel. As proteínas foram coradas com
Coomassie Blue R-250 a 0,2% em metanol 50%. O gel foi descorado em uma
solução contendo 30% de etanol e 10% de ácido acético.

3.6. Western blotting

A técnica utilizada foi a descrita por Towbin et al. (1979) com algumas
modificações. Amostras de 2 µg foram aplicadas em um gel com 12,5% de
poliacrilamida (SDS-PAGE). Após a corrida, as proteínas presentes no gel foram
eletrotransferidas em sistema semi-seco da Bio-Rad (Semi-dry system, Bio-Rad
Laboratories, Hercules, CA, U.S.A.) para uma membrana de nitrocelulose da
Amersham (Hybond-ECL-nitrocellulose, Amersham Biosciences, Litle Chalfont,
Buckinghamshire, U.K.). O tampão de transferência utilizado foi Tris-HCl 0,048 M,
glicina 0,039 M, 20% de metanol, pH 8,8, durante 1 hora, a 20 V e 200 mA. Após a
transferência, a membrana foi corada com solução 10% de Ponceau (Sigma) em Tris
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salina (Tris-HCl 0,02 M, pH 7,5, contendo 0,15 M de NaCl), e lavada com Tris salina
para descoloração. Após essa etapa, a membrana foi incubada overnight com
solução bloqueadora (leite em pó desnatado 5% em Tris salina) e ao fim do
bloqueio, submetida a 3 ciclos de lavagem com Tris salina (15 minutos cada). Em
seguida, foi aplicado o anticorpo primário (anti SVMPs da classe P-III: anti-jararagina
produzido em coelho), diluído (1:500) em leite desnatado 5% (em Tris salina), com a
membrana sob agitação, overnight. Após esse tempo, a membrana foi submetida a
um novo ciclo de lavagens com Tris salina (3X, 15 minutos cada etapa), e a seguir
foi aplicado o anticorpo secundário (anti IgG de coelho marcado com peroxidase,
SIGMA-ALDRICH) diluído 1:1.000 em leite desnatado 5% em Tris salina, e mantida
sob agitação constante durante 2 horas, à temperatura ambiente. Após o último ciclo
de lavagens (3X, 15 minutos cada etapa) a reação foi revelada com substrato
cromógeno 4-cloro-1-naftol 0,45 mg/mL em metanol 15% em presença de 0,5% de
H2O2. Após a revelação, a atividade enzimática foi interrompida por sucessivas
lavagens com água corrente.

3.7. Atividade hemorrágica

A atividade hemorrágica foi determinada de acordo com Kondo et al. (1960)
com algumas modificações. A atividade foi estimada visualmente na pele do dorso
de camundongos. Para isso, amostras contendo 10 μg dos pools foram diluídas em
50 μL de PBS e injetadas na região intradérmica do dorso de camundongos. Após
três horas, os animais foram eutanasiados em câmara de CO2 e a pele do dorso
retirada para a avaliação da área hemorrágica. A atividade hemorrágica foi estimada
considerando o produto entre o maior e o menor diâmetro da área da lesão (cm 2).
Foram utilizados grupos de 3 animais para a triagem dos pools cromatográficos e os
resultados estão representados como média das áreas e desvio padrão.

3.8. Atividade fibrinolítica

A atividade fibrinolítica dos pools cromatográficos foi testada em placas de
fibrina-agarose de acordo com Jespersen & Astrup (1983) com algumas
modificações. Aproximadamente 30 mg de fibrinogênio humano (Calbiochem) foram
diluídos em 10 mL de tampão Tris-HCl 0,05 M, pH 7,3 contendo 0,2 M de NaCl e
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0,05 M de CaCl2. A esta solução foi adicionada trombina bovina (Sigma) na
concentração final de 2 U/mL e 10 mL de uma solução de agarose low melting 2%
(Amresco) diluída no mesmo tampão. Rapidamente a mistura foi depositada em
placa de petri 9,0 x 15 cm permanecendo em temperatura ambiente sobre uma
superfície previamente nivelada até a polimerização da agarose e a formação da
rede de fibrina. Em seguida, 10 μg dos pools cromatográficos foram aplicadas em
orifícios previamente inseridos às placas. Após a incubação por 18 horas a 37°C, os
halos de lise foram medidos e expressos em cm 2. A atividade fibrinolítica foi medida
considerando a área do circulo da hidrólise e descontando a área do círculo
correspondente ao orifício de aplicação da amostra. Os resultados mostrados são
representativos de três experimentos independentes e estão representados como
média da área e desvio padrão.

3.9. ELISA
Placas de microtitulação foram sensibilizadas com 100 μL/poço das amostras
(1 μg/mL), diluídas em tampão carbonato pH 9,6 e incubadas em câmara úmida por
24 horas. Após esse período, as placas foram lavadas com tampão de lavagem
(PBS/ 0,05% TWEEN 20), bloqueadas com 200 μL/ poço de solução bloqueadora
(BSA 3% em tampão carbonato pH 9,6) e incubadas por 2 horas a 37°C. A seguir,
as placas foram lavadas novamente e incubadas por 1 hora a 37°C com os
anticorpos primários (anti SVMPs da classe P-III - anticorpo policlonal anti-jararagina
ou anticorpo monoclonal MAjar-3), diluídos (1:500 e 1:50, respectivamente) em BSA
1% (em PBS pH 7,4). Depois dessa etapa, as placas foram submetidas a um novo
ciclo de lavagens e então foram aplicados os anticorpos secundários (Anti-IgG de
coelho ou Anti-IgG de camundongo, conjugados com peroxidade, da marca SIGMAALDRICH) diluídos 1:2000 e 1:1000, respectivamente, em BSA 1% e reincubadas
por 1h hora a 37°C. Após o último ciclo de lavagens, a reação foi revelada com
Dicloridrato de O-Fenilenodiamina (OPD) + H2O2 (100 μL/ poço). Após 15 minutos, a
reação foi interrompida com H2SO4 a 30% (50 μL/ poço). A leitura foi realizada a 490
nm. Os resultados mostrados correspondem à média e desvio padrão das triplicatas
obtidas em dois experimentos independentes (n=6).
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3.10. Atividade enzimática em gel

Amostras de 5 µg foram submetidas à eletroforese como descrito acima (item
3.5) com as seguintes alterações: Ao gel de poliacrilamida 12,5%, foi adicionada
gelatina (2 mg/mL, dissolvida em água). Após a corrida, o gel foi lavado com Triton
X-100 2,5%, incubado a 37º C overnight com tampão Tris 0,02 M contendo CaCl2
0,0005 M, pH 7,4 e corado com Coomassie blue R-250 0,125% em metanol 45%. O
gel foi descorado numa solução contendo 43,5% de etanol e 10% de ácido acético.

3.11. Espectrometria de massas

As bandas coradas do gel de poliacrilamida foram cortadas, em seguida foi
realizada uma digestão in gel com tripsina conforme o procedimento proposto por
Hanna et al. (2000) com algumas modificações. Todos os reagentes utilizados foram
preparados no momento do uso.
Após a ressolubilização em 15 uL de ácido fórmico 0,1%, as amostras foram
injetadas em um espectrômetro de massas ESI-Q-TOF MS (Electrospray ionizationQuadrupole-Time-Of-Flight

Mass

Spectrometer)

Premier

Waters-Micromass

acoplado a um sistema de nanoACQUITY UPLC® (Ultra Performance Liquid
Chromatography). A separação ocorreu a 35 ºC utilizando uma coluna nanoAcquity
UPLC® BEH130 C18 (100 µm x 100 mm x 1,7 µm) e uma pré-coluna nanoAcquity
UPLC® Symmet® C18 (180 µm x 20 mm x 5 µm).
A corrida cromatográfica foi fixada em 20 min, utilizando um gradiente a um
fluxo de 0,6 mL/min composto por água (A) e acetonitrila (B) (1,0 min: 7 % B; 1,015,0 min: 45 % B; 15,0-17,5 min: 80 % B, permanecendo nessa concentração por 1
min; 18,5-19,0 min: 7 % B, permanecendo nessa concentração por 1 min). O tempo
de lavagem na pré-coluna foi fixado em 3 min a um fluxo de 15 µL/min, injetou-se 4,5
µL de amostra na coluna.
A aquisição dos dados foi realizada no modo positivo, e os espectros de MS e
MS/MS foram adquiridos no modo data dependent analysis na faixa de massa de
200-2000 e 50-2000 Da, respectivamente. Três canais foram fixados para a
aquisição dos espectros de MS/MS e a carga dos peptídeos selecionados para a
fragmentação foi estabelecida como 2+ (energias de colisão: 25 eV - 400 Da; 27 eV 653 Da; 28 eV - 740 Da; 32 eV - 820 Da e 55 eV - 1200 Da) e 3+ (energias de
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colisão: 11 eV - 435 Da; 15 eV – 547 Da; 20 eV – 605 Da e 28 eV – 1000 Da). A
voltagem do capilar foi fixada em 4 kV.
A busca no banco de dados e identificação de peptídeos/proteínas foi
realizada utilizando o programa Mascot (Matrix Science) acessado por meio de um
servidor instalado no CAT-Cepid (Mascot Server versão 2.2).
Essas análises foram realizadas no Centro de Toxinologia Aplicada do
Instituto Butantan, em colaboração com a Dra. Aline Soriano Lopes e Dra. Solange
Serrano.

3.12. Atividade coagulante

Para atividade coagulante foi coletado sangue de humanos sadios e
voluntários com citrato de sódio 3,8% na proporção de 1:10. Ao sangue total (300
µL) foram adicionados 20 µL de 0,2 M CaCl2 ou 20 µL de PBS (ensaios sem cálcio)
e 20 µL das amostras contendo 1 ou 10 μg de veneno ou dos pools contendo
SVMPs, ou 20 µL de PBS (controle negativo), obtendo um volume final de 340 μL. A
formação de coágulo foi avaliada nos tempos de 1, 5, 10 e 15 minutos.

3.13. Tempo de protrombina (TAP) e Tempo de tromboplastina parcial ativada
(TTPA)

Em cubetas contendo esferas magnéticas foram adicionados plasma pobre
em plaquetas (PPP, 50 µL), tampão Tris-salina (TBS: Tris 0,02M, contendo NaCl
0,15 M, pH 7,4) e pool de SVMPs e estas foram incubadas por 1 ou 2 minutos
(TTPA e TAP, respectivamente). A reação de TAP foi iniciada com a adição de 100
µL de tromboplastina e o tempo para formação de fibrina foi mensurado. À reação de
TTPA foi adicionado 50 µL de APTT (ácido elágico), este foi incubado por 1 minuto e
a reação foi iniciada com a adição de 100 µL de CaCl2 0,025 M, o tempo de
formação do coágulo foi mensurado. As medidas em segundos do tempo de
formação dos coágulos foram feitas em um Coagulômetro (KC 4 Delta – Tcoag,
versão: V2.35). Foram realizados três experimentos em duplicata e os resultados
estão representados como média e desvio padrão do tempo necessário para a
formação do coágulo.
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3.14. Ensaio de Ativação da Protrombina/Fator X
Placas de microtitulação foram sensibilizadas com 2 μL/poço das amostras (1
μg/mL), diluídas em 148 μL/poço de tampão Hepes-BSA pH 7,5 (50 mM de Hepes,
100 mM de NaCl, 5 mM de CaCl2 e 1 mg/mL de BSA). A reação foi iniciada pela
adição de 50 μL/poço de protrombina ou fator X (2 μM e 0,4 μM, respectivamente) e
após 1, 5, 10, 15 e 20 minutos a 37 C alíquotas de 10 μL foram removidas e
adicionadas a poços contendo 40 μL de tampão de parada (Stop Buffer: 50 mM de
Tris, 150 mM de Nacl, 0,1% de PEG 6000 e 20 mM de EDTA, pH 7,5). Após a
adição de 50 μL de peptídeo sintético S2238 ou S2765 (200 μM – substrato
cromogênico para trombina e fator Xa, respectivamente, preparados no stop buffer –
Chromogenix), a absorbância a 405 nm foi lida a 37 C, por 20 minutos, a intervalos
de 9 segundos, através de um leitor de microplacas. Para estimar a concentração de
trombina e fator Xa gerado pelos pools (em nM e pM, respectivamente), os mesmos
testes foram realizados com trombina e fator Xa em concentrações conhecidas.
Foram realizados três experimentos em duplicata e os resultados estão
representados como média e desvio padrão da concentração de trombina e fator Xa
gerado.

3.15. Análise estatística

As diferenças estatísticas entre os pools e os controles foram detectadas com
o teste T Student pareado, considerando significantes os valores de p<0,05.
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4. RESULTADOS

4.1. Detecção da diversidade de SVMPs no veneno de B. neuwiedi

A primeira etapa deste trabalho consistiu em verificar se diferentes SVMPs
estariam presentes no veneno de Bothrops neuwiedi. Para esse fim, utilizamos
eletroforese bidimensional do veneno seguida de Western blotting, além do
fracionamento do veneno em coluna de fase reversa, seguido por ELISA e Western
blotting das frações coletadas.

4.1.1. Eletroforese bidimensional e Western blotting

A eletroforese bidimensional resultou em diversos spots distribuídos entre os
pHs 3 e 10 e as massas moleculares de 14,4 kDa e 97 kDa, dentre os quais
podemos destacar os agrupamentos de spots de proteínas ácidas em torno de 61
kDa e 15 kDa, proteínas básicas de aproximadamente 40 kDa e 60 kDa, e também
os spots de 26 kDa de pI neutro. (Figura 2A).

Figura 2- Detecção de SVMPs no veneno de B. neuwiedi. AEletroforese bidimensional 12,5% de 150 µg do veneno de
Bothrops neuwiedi na faixa de pH 3-10. Após corrida, as
proteínas presentes no gel foram coradas com azul de
Coomassie-R250. B- Western blotting das proteínas
transferidas para membrana e incubada overnight com o
anticorpo primário anti-jararagina 1:500, seguida do
anticorpo secundário anti-IgG de coelho 1:1000 acoplado
com peroxidase, por 2 horas a temperatura ambiente, e
revelada com substrato cromógeno 4-cloro-1-naftol.
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Com relação ao reconhecimento pelo anticorpo anti-jararagina, foram
reconhecidos spots incluídos em 3 agrupamentos principais: Um agrupamento
majoritário de alta massa molecular e pI ácido, os quais foram considerados SVMPs
de classe P-III; além deste, dois spots também abundantes, mas de baixa massa
molecular foram revelados com diferentes faixas de pI - ácido e neutro - que
provavelmente correspondem às SVMPs de classe P-I (Figura 2B). Estes resultados
evidenciam a existência de diferentes SVMPs no veneno de B. neuwiedi.

4.1.2. Fase reversa

A mesma observação foi confirmada pelo fracionamento do veneno em fase
reversa. O fracionamento do veneno em coluna C-18 resultou em 26 picos
numerados de 1 a 26 (Figura 3).

Figura 3- Perfil cromatográfico de 2 mg do veneno de B. neuwiedi em coluna de fase reversa C18, equilibrada com tampão TFA 0,1%. A fase eluente da cromatografia foi realizada
com um gradiente de concentração de 0 a 5% em 10 minutos; 5 a 15% em 20 minutos;
15 a 45% em 120 minutos; 45 a 70% em 20 minutos; 70 a 100% em 10 minutos e 10
minutos de acetonitrila 100%, em um fluxo constante de 1 mL/minuto. As frações foram
coletadas manualmente. As cromatografias foram monitoradas pela leitura da
absorbância a 214 nm.
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A possível presença de SVMPs nos picos foi verificada com relação ao seu
reconhecimento pelos anticorpos anti SVMPs de classe P-III (anti-jararagina e
MAjar-3) através do teste de ELISA (Figura 4).

Figura 4- Reatividade das proteínas presentes nos picos eluídos na cromatografia de fase
reversa com anticorpos anti-SVMPs. Placas de 96 poços foram incubadas com
100 µL de amostras (100 ng), incubadas por 1 hora com os anticorpos primários
(anti-jararagina 1:500 e MAjar-3 1:50) a 37 ºC e subsequentemente com os
anticorpos secundários (anti-IgG de coelho e anti-IgG de camundongo acoplados
com peroxidase) também por 1 hora a 37 ºC. A reação foi revelada com
Dicloridrato de O-Fenilenodiamina (OPD). Como controle negativo foi utilizado o
tampão carbonato e como controle positivo o veneno de B. neuwiedi (antijararagina) / Jararagina (MAjar-3).

Todas as frações foram reconhecidas pelo soro policlonal anti-jararagina,
entretanto, com maiores valores de absorbância para as frações eluídas entre 150 e
170 minutos ou após 175 minutos. Por outro lado, o anticorpo monoclonal MAjar-3,
que reconhece um epítopo presente no domínio disintegrina, reconheceu somente
oito frações, principalmente as eluídas após 175 minutos, das quais duas tiveram
forte reconhecimento. Esses dados sugerem a presença frações distintas contendo
SVMPs da classe P-I, reconhecidas apenas pelos anticorpos policlonais e eluídas
entre 150 e 160 minutos, e também frações distintas contendo SVMPs da classe PIII eluídas após 160 minutos e reativas com os anticorpos monoclonais anti-domínio
disintegrina. Esse resultado confirma a presença de diferentes SVMPs no veneno.
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4.2. Fracionamento do veneno para obtenção de frações enriquecidas com as
diferentes SVMPs

A fim de identificar uma eventual diversidade funcional nas diversas SVMPs
encontradas através dos experimentos anteriores, partimos para outros métodos
cromatográficos que permitissem a recuperação das toxinas com atividade biológica
preservada, que foram, então, submetidas às análises das atividades funcionais
típicas de SVMPs.

4.2.1. Cromatografia de exclusão molecular

O fracionamento do veneno de B. neuwiedi em coluna de exclusão molecular
Hiprep 16/60 S-200 (120 mL) resultou em oito picos principais numerados de I a VIII
(Figura 5).

Figura 5- Cromatografia de exclusão molecular. Amostras de 50 mg do
veneno de B. neuwiedi foram fracionadas em coluna Hiprep 16/60
S-200 (120 mL), em tampão Tris-HCl 0.02 M contendo 0,001 M de
CaCl2 e 0,15 M de NaCl, pH 7,8. Frações de 2 mL foram coletadas
a um fluxo constante de 0,5 mL/minuto. As cromatografias foram
monitoradas pela leitura da absorbância a 280 nm.
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Figura 6- SDS-PAGE a 12,5 % de 5 µg do conteúdo dos tubos eluídos na cromatografia
de exclusão molecular. Após eletroforese, as proteínas contidas nos géis foram
coradas com azul de Coomassie R-250. Na linha inferior estão indicadas as
frações reunidas em cada pool.

O conteúdo proteico de cada uma das frações foi analisado por SDS-PAGE
(Figura 6) permitindo o agrupamento das frações com composição de bandas
semelhante nos diferentes pools, que foram utilizados nas análises subsequentes.
Assim, os conteúdos dos tubos 12, 13 e 14 foram agrupados no pool I, os dos tubos
15, 16, 17, 18 e 19 no pool II, os dos tubos 21, 22 e 23 no pool III, os dos tubos 24,
25 e 26 no pool IV, os dos tubos 30, 31 e 32 no pool V, os dos tubos 37 e 38 no pool
VI, os dos tubos 41, 42 e 43 no pool VII e os dos tubos 44, 45, 46 e 47 no pool VIII.
Estes pools foram submetidos ao SDS-PAGE; Western blotting; ELISA e atividades
hemorrágica e fibrinolítica, visando identificar a presença de SVMPs.
O perfil eletroforético dos pools resultou em bandas de massa molecular
decrescente, como esperado para cromatografias de exclusão molecular, com
predominância de frações situadas majoritariamente entre 45 e 66 kDa nos pools I e
II, entre 20 e 30 kDa no pool III e em torno de 20 kDa nos demais (Figura 7A); todas
as bandas presentes no gel foram reconhecidas pelo soro anti-jararagina em
Western blotting (Figura 7B) e todos os pools foram reconhecidos por anticorpos
policlonais anti-jararagina (Figura 8).
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Figura 7- SDS-PAGE e Western blotting dos pools eluídos na cromatografia de exclusão
molecular. A- SDS-PAGE a 12,5 % de 5 µg dos pools, corado com azul de Coomassie
R-250. PM- Padrão de peso molecular.B- Western blotting de 2 µg dos pools incubados
overnight com o anticorpo primário anti-jararagina 1:500 e subsequentemente com o
anticorpo secundário anti-IgG de coelho 1:1000 acoplado com peroxidase por 2 horas a
temperatura ambiente. Revelado com substrato cromógeno 4-cloro-1-naftol.

Figura 8- Reatividade das proteínas presentes nos pools eluídos na cromatografia de
exclusão molecular com anticorpos anti-jararagina. Placas de 96 poços foram
incubadas com 100 µL de amostras (100 ng), incubadas por 1 hora com os
anticorpos primários (anti-jararagina 1:500 e MAjar-3 1:50) a 37ºC e
subsequentemente com os anticorpos secundários (anti-IgG de coelho e anti-IgG
de camundongo acoplados com peroxidase) também por 1 hora a 37ºC. A reação
foi revelada com Dicloridrato de O-Fenilenodiamina (OPD). Como controle
negativo foi utilizado o tampão carbonato e como controle positivo o veneno de B.
neuwiedi (VB) e Jararagina.

VIII
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Com relação às atividades biológicas, os pools I e II apresentaram alta e
moderada atividade hemorrágica, respectivamente. Quanto à atividade fibrinolítica,
foi observada diferença entre os pools I e II, sendo que esta foi ausente no primeiro
e presente no segundo (Figura 9). Em testes de ELISA, o anticorpo MAjar-3 foi
capaz de reconhecer fortemente apenas os pools I e II (Figura 8). De acordo com os
resultados encontrados confirmamos a presença de SVMPs de classe P-III nestes
dois pools, os quais foram selecionados para a próxima etapa de fracionamento.
O pool III não apresentou atividade hemorrágica, apesar de ter apresentado
atividade fibrinolítica (Figura 9). Apesar dos resultados encontrados serem
compatíveis com SVMPs de classe P-I, o pool III não foi selecionado para a próxima
etapa, pois apresentava grande quantidade de contaminantes e as bandas de
massa molecular compatíveis com a presença de SVMPs eram minoritárias.
Por outro lado, o pool IV resultou em uma banda majoritária com massa
molecular aproximada de 24 kDa (Figura 7A), que foi reconhecida pelo antijararagina por Western blotting (Figura 7B) e apesar de não apresentar atividade
hemorrágica, apresentou atividade fibrinolítica (Figura 9). De acordo com os
resultados encontrados sugerimos a presença de SVMPs de classe P-I neste pool,
que por esta razão foi selecionado para a próxima etapa.
O pool V apresentou baixa atividade hemorrágica e presença de atividade
fibrinolítica, os pools VI e VII apresentaram apenas atividade fibrinolítica e o pool VIII
não apresentou nenhuma atividade (Figura 9). Apesar de o pool V apresentar
características compatíveis com SVMPs de classe P-I, não foi selecionado para a
próxima etapa, por ter apresentado um contaminante de alta massa molecular no
Western blotting, que poderia ser responsável pela atividade exibida por este pool.
Os outros pools também não foram selecionados para a próxima etapa, uma vez
que não apresentaram atividade de SVMPs.
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Figura 9- Atividades fibrinolítica e hemorrágica dos pools eluídos na cromatografia de
exclusão molecular. Amostras de 10 µg foram aplicadas em placas de fibrinaagarose (para atividade fibrinolítica) e no dorso de camundongos (para
atividade hemorrágica). PBS- controle negativo; VB- veneno de B. neuwiedi
(controle positivo). Os resultados correspondem à média ± sd (n=3).
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cromatográfica dos pools I, II e IV em coluna de troca aniônica, com o objetivo de
obter amostras com maior grau de pureza, para darmos prosseguimento aos
ensaios de atividade.

4.2.2. Cromatografia de troca aniônica

O fracionamento do pool I em coluna de troca aniônica Mono-Q HR 5/5
resultou em três picos principais numerados da seguinte maneira: I (por ser
originado do primeiro pico da coluna anterior), seguido pelas as letras a, b e c
(Figura 10).
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Figura 10- Cromatografia de troca aniônica do pool I da cromatografia de
exclusão molecular. O pool foi fracionado em coluna MonoQ HR 5/5 em tampão Tris-HCl 0,02 M contendo 0,001 M de
CaCl2, pH 7,8. As proteínas não retidas foram lavadas em
15 mL de tampão de equilíbrio e a fase eluente da
cromatografia foi realizada em um gradiente de 40 mL entre
as concentrações de 0 a 0,25 M e de 5 mL entre as
concentrações de 0,25 a 1 M de NaCl, no mesmo tampão.
Frações de 1 mL foram coletadas a um fluxo constante de 1
mL/minuto. As cromatografias foram monitoradas pela
leitura da absorbância a 280 nm.

O conteúdo proteico de cada uma das frações foi analisado por SDS-PAGE
(Figura 11) permitindo o agrupamento das frações semelhantes nos diferentes pools,
que foram utilizados nas análises subsequentes. Assim, os conteúdos dos tubos 23
e 24 foram agrupados no pool Ia, o do tubo 26 no pool Ib e os dos tubos 33 a 36 no
pool Ic.
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Figura 11- SDS-PAGE a 12,5 % de 5 µg do conteúdo dos
tubos eluídos na cromatografia de troca aniônica,
originado do primeiro pico da Hiprep. Após a
eletroforese, as proteínas foram coradas com azul
de Coomassie R-250. Na linha inferior estão
indicadas as frações reunidas em cada pool.

O fracionamento do pool II em coluna de troca aniônica Mono-Q HR 5/5
resultou em três picos principais numerados da seguinte maneira: II (por ser
originado do segundo pico da coluna anterior), seguido pelas as letras a, b e c
(Figura 12).
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Figura 12- Cromatografia de troca aniônica do pool II da cromatografia de
exclusão molecular. O pool foi fracionado em coluna Mono-Q
HR 5/5 em tampão Tris-HCl 0,02 M contendo 0,001 M de
CaCl2, pH 7,8. As proteínas não retidas foram lavadas em 15
mL de tampão de equilíbrio e a fase eluente da cromatografia
foi realizada em um gradiente de 40 mL entre as
concentrações de 0 a 0,25 M e de 5 mL entre as
concentrações de 0,25 a 1 M de NaCl, no mesmo tampão.
Frações de 1 mL foram coletadas a um fluxo constante de 1
mL/minuto. As cromatografias foram monitoradas pela leitura
da absorbância a 280 nm.

Figura 13- SDS-PAGE a 12,5 % de 5 µg do conteúdo dos
tubos eluídos na cromatografia de troca
aniônica, originado do segundo pico da
Hiprep. Após a eletroforese, as proteínas
foram coradas com azul de Coomassie R250. Na linha inferior estão indicadas as
frações reunidas em cada pool.
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O conteúdo proteico de cada uma das frações foi analisado por SDS-PAGE
(Figura 13), o que permitiu o agrupamento das frações semelhantes nos diferentes
pools, que foram utilizados nas análises subsequentes. Assim, os conteúdos dos
tubos 24 a 27 foram agrupados no pool IIa, os dos tubos 35 a 37 no pool IIb e os dos
tubos 38 e 39 no pool IIc.
O fracionamento do pool IV em coluna de troca aniônica Mono-Q HR 5/5
resultou em dois picos principais numerados da seguinte maneira: IV (por ser
originado do quarto pico da coluna anterior), seguido pelas as letras a e b (Figura
14).

Figura 14- Cromatografia de troca aniônica do pool IV da cromatografia de
exclusão molecular. O pool foi fracionado em coluna Mono-Q
HR 5/5 em tampão Tris-HCl 0,02 M contendo 0,001 M de
CaCl2, pH 7,8. A eluição das frações retidas foi realizada com
um gradiente de 20 mL entre as concentrações de 0 a 0,4 M e
de 5 mL entre as concentrações de 0,4 a 1 M de NaCl, no
tampão de equilíbrio. As cromatografias foram realizadas a
um fluxo constante de 1 mL/minuto e frações de 1 mL foram
coletadas. As cromatografias foram monitoradas pela leitura
da absorbância a 280 nm.
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O conteúdo proteico de cada uma das frações foi analisado por SDS-PAGE (Figura
15), o que permitiu o agrupamento das frações semelhantes nos diferentes pools, que foram
utilizados nas análises subsequentes. Assim, os conteúdos dos tubos 2 e 3 foram
agrupados no pool IVa e os dos tubos 20 a 22 no pool IVb.

Figura 15- SDS-PAGE a 12,5 % de 5 µg do conteúdo dos
tubos eluídos na cromatografia de troca
aniônica, originado do quarto pico da Hiprep.
Após a eletroforese, as proteínas foram
coradas com azul de Coomassie R-250. Na
linha inferior estão indicadas as frações
reunidas em cada pool.

4.3. Caracterização do conteúdo proteico e da atividade funcional das frações
enriquecidas com as diferentes SVMPs

4.3.1. Composição proteica

A fim de analisar o perfil eletroforético dos pools - obtidos das etapas
cromatográficas – bem como a reatividade destes contra o anticorpo policlonal antiSVMPs de classe P-III (anti-jararagina), os pools foram submetidos ao SDS-PAGE e
ao Western blotting (figura 16). A amostra Ia apresentou banda principal de 34 kDa,
a qual não foi reconhecida pelo soro anti-jararagina; já as amostras Ib e Ic
apresentaram bandas majoritárias de 57 e 67 kDa respectivamente, que foram
fortemente reconhecidas pelo mesmo anticorpo. Apesar da amostra IIa apresentar
diversas bandas, apenas uma delas foi fracamente reconhecida pelo soro antijararagina. Por outro lado, a amostra IIb apresentou duas bandas principais de 57 e
67 kDa e a amostra IIc apresentou a mesma banda de 57 kDa, as quais foram
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fortemente reconhecidas pelo anti-jararagina. Por fim, os perfis eletroforéticos das
amostras IVa e IVb apresentaram banda homogênea de aproximadamente 22 e 23
kDa respectivamente, as quais foram reconhecidas por Western blotting pelo soro
anti-jararagina.

Figura 16- SDS-PAGE e Western blotting dos pools eluídos na cromatografia de troca
aniônica. A- SDS-PAGE a 12,5 % de 5 µg dos pools, corado com azul de
Coomassie R-250. B- Western blotting de 2 µg dos pools incubados overnight
com o anticorpo primário anti-jararagina 1:500 e subsequentemente com o
anticorpo secundário anti-IgG de coelho acoplado com peroxidase por 2 horas a
temperatura ambiente. Revelado com substrato cromógeno 4-cloro-1-naftol.

4.3.2. Atividades biológicas

Com relação às atividades hemorrágica e fibrinolítica (figura 17), os pools Ib e
Ic apresentaram apenas atividade hemorrágica, já os pools IVa e IVb apresentaram
apenas atividade fibrinolítica, enquanto que os pools IIb e IIc apresentaram as duas
atividades e os pools Ia e IIa não apresentaram nenhuma delas.
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Figura 17- Atividades fibrinolítica e hemorrágica dos pools eluídos nas
cromatografias de troca aniônica. Amostras de 10 µg foram
aplicadas em placas de fibrina-agarose (para atividade
fibrinolítica) e no dorso de camundongos (para atividade
hemorrágica). PBS- controle negativo; VB- veneno de B.
neuwiedi (controle positivo). Os resultados estão mostrados
como média ± sd (n=3).

Com a finalidade de confirmar a presença de SVMPs classes P-I ou P-III nos
pools obtidos, foi realizado um ELISA (figura 18) com anticorpo policlonal antijararagina, que resultou no reconhecimento de todos os pools e com o anticorpo
monoclonal MAjar 3 (reativo com epítopo do domínio disintegrina), que reconheceu
apenas os pools

Ia, Ib, Ic, IIb e IIc, o que confirma a possível presença de

metaloproteinases de classe P-III nestes pools e da classe P-I nos pools IVa e IVb.
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Figura 18- Reatividade das proteínas presentes nos pools eluídos nas cromatografias de
troca aniônica com anticorpos anti-jararagina. Placas de 96 poços foram
incubadas com 100 µL de amostras (100 ng), incubadas por 1 hora com os
anticorpos primários (anti-jararagina 1:500 e MAjar-3 1:50) a 37ºC e
subsequentemente com os anticorpos secundários (anti-IgG de coelho e antiIgG de camundongo acoplados com peroxidase) também por 1 hora a 37ºC. A
reação foi revelada com Dicloridrato de O-Fenilenodiamina (OPD). Controle
negativo - tampão carbonato e controle positivo – veneno de B. neuwiedi (VB) e
Jararagina.

Foi testada, ainda, a atividade enzimática dos pools frente ao substrato
gelatina para identificar as bandas presentes em cada pool, responsáveis por esta
atividade. As bandas entre 38 e 76 kDa dos pools Ib, Ic, IIa, IIb e IIc apresentaram
atividade gelatinolítica (figura 19).
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Figura 19- Atividade gelatinolítica dos pools eluídos nas cromatografias de troca
aniônica. Os pools foram separados em gel (SDS-PAGE) de gelatina
e a atividade foi determinada pela incubação (overnight a 37 °C) em
Tris 0,02 M contendo CaCl2 0,0005 M, pH 7,4. O gel foi corado com
azul de Coomassie R-250.

4.3.3. Confirmação da presença de SVMPs por espectrometria de massas

Para a confirmação da presença de SVMPs em cada uma das frações
selecionadas e seleção dos pools que serão utilizados no estabelecimento dos
mecanismos envolvidos nos distúrbios de coagulação, foi realizada espectrometria
de massas das bandas majoritárias de cada pool.
Como mostrado na Tabela 2, a banda majoritária da amostra Ia apresentou
apenas peptídeos característicos de serinoproteinases, por este motivo, esta
amostra foi descartada. A amostra Ib apresentou duas bandas majoritárias; apesar
do peptídeo da banda de 34 kDa ser característico de serinoproteinases, os
peptídeos característicos da banda de 57 kDa corresponderam a uma SVMP de
classe P-III de Bothrops neuwiedi (MP_III2) e esta amostra foi selecionada para a
próxima etapa. Apesar da amostra Ic apresentar duas bandas, apenas a banda de
67 kDa foi identificada e seus peptídeos corresponderam a uma SVMP de classe PIII de Bothrops neuwiedi (MP_III3). De acordo com o resultado encontrado
confirmamos a presença de SVMP de classe P-III neste pool, que por esta razão foi
selecionado para a próxima etapa. A amostra IIa apresentou três bandas principais,
todas caracterizadas como serinoproteinases, sendo assim, esta amostra não foi
selecionada para próxima etapa. As três bandas da amostra IIc incluíram peptídeos
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característicos de SVMPs de classe P-III (Bothropasina/Jararagina), que por
diferença das massas moleculares, podem corresponder a produtos de autólise
dessa SVMP. Esta fração foi selecionada para os próximos experimentos.
As amostras IVa e IVb apresentaram peptídeos característicos de SVMPs de
classe P-I de Bothrops neuwiedi (MP_I2 e MP_IIa, respectivamente) e também
foram selecionados para a próxima etapa.
Tabela 2- Identificação dos pools por espectrometria de massas.
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4.4. Mecanismos envolvidos na atividade coagulante das diferentes SVMPs

A fim de verificar a ação dos pools na coagulação sanguínea, os seis pools
selecionados (Ib, Ic, IIb, IIc, IVa e IVb) foram testados quanto à capacidade de
reduzir o tempo de coagulação do sangue humano na presença ou ausência de
cálcio, após um tempo de observação de 1, 5, 10 e 15 minutos. Na presença de
cálcio, houve coagulação do sangue em tempos comparáveis ao controle (sangue
incubado com PBS) em todas as amostras. Entretanto, na ausência de cálcio,
apenas as amostras Ib, Ic, IIb e IIc induziram a formação de coágulo, mostrando
assim atividade coagulante direta. Assim, essas quatro amostras foram utilizadas
para análises subsequentes visando o estabelecimento dos mecanismos envolvidos
na ativação dos componentes da coagulação.
Inicialmente, para verificar a via do sistema de coagulação alvo dessas
amostras, foram realizados os testes de tempo de protrombina (TAP) (figura 20) e
tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPA) (figura 21).
No teste de TAP, os pools Ib e IIc, mostraram-se capazes de induzir a
coagulação nas doses de 5 e 10 μg/mL, respectivamente, antes mesmo da adição
da tromboplastina. Após a adição desta, todos os pools, além do veneno mostraramse efetivos em diminuir o tempo de formação de fibrina a partir da concentração de
0,5 μg/mL (figura 20). O pool Ib foi o que se mostrou mais potente, seguido pelo pool
IIc. Os pools Ic e IIb mostraram valores de tempo de formação de fibrina inferiores
ao veneno. Este resultado sugere que estes pools possam atuar na via extrínseca
da coagulação.
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Figura 20- Tempo de Protrombina dos pools eluídos nas cromatografias de troca
aniônica. Plasma pobre em plaquetas (PPP), tris-salina e pools de
SVMPs foram incubados por 2 minutos a 37°C; a reação de TAP foi
iniciada com a adição de tromboplastina e o tempo de formação da
fibrina foi medido em segundos, através de coagulômetro. A
significância foi estimada pelo teste T Student e o símbolo *
corresponde a p<0,05, quando os pools foram comparados com o
controle.

No teste de TTPA, os pools Ib e IIc, também se mostraram capazes de induzir
a coagulação nas doses de 1 e 5 μg/mL, respectivamente, durante a incubação com
o ácido elágico. Após a adição de cálcio, o veneno e todos os pools se mostraram
efetivos em diminuir o tempo de coagulação do plasma a partir da concentração de
0,5 μg/mL (figura 21). O pool Ib foi o que se mostrou mais potente, seguido pelo pool
IIc. Os pools Ic e IIb mostraram valores de tempo de coagulação do plasma
inferiores ao veneno. Este resultado sugere que estes pools possam atuar também
na via intrínseca da coagulação.
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Figura 21- Tempo de tromboplastina parcial ativada dos pools eluídos nas
cromatografias de troca aniônica. Plasma pobre em plaquetas (PPP),
tris-salina e pools de SVMPs foram incubados por 1 minuto a 37°C. À
reação de TTPA foi adicionado ácido elágico, incubado por 1 minuto,
e a reação foi iniciada com a adição de CaCl2 0,025 M. O tempo de
formação do coágulo foi mensurado em segundos, através de
coagulômetro. A significância foi estimada pelo teste T Student e o
símbolo * corresponde a p<0,05, quando os pools foram comparados
com o controle.

Uma vez que todas as amostras testadas no experimento anterior foram
capazes de diminuir o tempo de coagulação do plasma, estas foram submetidas aos
ensaios de ativação de protrombina (figura 22) e fator X (figura 23), para identificar
em quais fatores da coagulação estes pools estariam agindo.
Os pools Ib e IIc, além do veneno, foram capazes de gerar trombina, porém o
pool IIc mostrou-se mais eficaz, por gerar trombina a partir de 10 minutos de
experimento enquanto que o pool Ib e o veneno geraram a partir de 15 e 20 minutos
de experimento, respectivamente (figura 22). Este resultado confirma a ação destes
dois pools e do veneno diretamente na ativação de protrombina (fator II).
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Figura 22- Ensaio de ativação da Protrombina. Os pools (1 µg/mL) eluídos nas
cromatografias de troca aniônica foram incubados com protrombina (2
µM) durante os tempos de 5, 10, 15 e 20 minutos e foi adicionado
substrato cromogênico S2238. A velocidade de geração da trombina foi
mensurada através de leitura da absorbância a 405 nm a 37 ºC,
durante 20 minutos, a intervalos de 9 segundos. A significância foi
estimada pelo teste T Student e o símbolo * corresponde a p<0,05.

Com relação à ativação do fator X, apenas o pool Ic foi capaz de gerar fator
Xa, sendo efetivo a partir de 5 minutos de experimento (figura 23). Os pools IIb e IIc
apresentaram alguma atividade, mas sem significância estatística. Este resultado
confirma a ação do pool Ic diretamente na ativação de fator X.

56

Figura 23- Ensaio de ativação do Fator X. Os pools (1 µg/mL) eluídos nas
cromatografias de troca aniônica foram incubados com fator X (0.4
µM) durante os tempos de 5, 10, 15 e 20 minutos e foi adicionado
substrato cromogênico S2765. A velocidade de geração de fator Xa
foi mensurada através de leitura da absorbância a 405 nm a 37 ºC,
durante 20 minutos, a intervalos de 9 segundos. A significância foi
estimada pelo teste T Student e o símbolo * corresponde a p<0,05.

4.5. Diversidade funcional das SVMPs no veneno de Bothrops neuwiedi

A Tabela 3 mostra resumidamente os resultados obtidos com as frações
enriquecidas com SVMPs. A presença de SVMPs foi confirmada em seis pools
obtidos nas diferentes cromatografias, nos quais foi identificada a presença de
peptídeos presentes em cinco SVMPs já descritas em cDNAs de glândula de veneno
de Bothrops neuwiedi, duas da classe P-III (BnMPIIIb e BnMPIIIc) e duas na forma
processada de classe P-I (BnMPIb e BnMPIIa). Além destas, duas frações
mostraram a presença de peptídeos já identificados na jararagina/bothropasina, uma
SVMP classe P-III abundante no veneno de Bothrops jararaca. Entretanto, como
mostrado na Tabela 3, cada uma dessas amostras apresentou atividades funcionais
bastante distintas, mesmo as identificadas como SVMPs classe P-III.
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Tabela 3 - Comparação dos resultados obtidos com os pools enriquecidos com SVMPs.

O pool Ib, no qual se identificaram peptídeos de BnMPIIIb, mostrou baixa
atividade hemorrágica, ausência de atividade fibrinolítica, atividade gelatinolítica e
uma considerável atividade coagulante. Entretanto, esta última pode ser devido à
presença de contaminantes com serinoproteinases também identificados por
espectrometria de massas.
O pool Ic, no qual se identificaram peptídeos de BnMPIIIc, apresentou
algumas atividades típicas de SVMPs classe P-III como alta atividade hemorrágica e
atividade gelatinolítica, entretanto, não apresentou atividade fibrinolítica. Esse pool
mostrou atividade coagulante e se destacou pela presença de um ativador de Fator
X (Tabela 3).
O pool IIb apresentou duas bandas principais de 57 e 67 kDa, que continham
peptídeos de jararagina/bothropasina e BnMPIIIc, respectivamente. Esta fração
apresentou as atividades típicas de SVMP classe P-III como alta atividade
hemorrágica, atividades fibrinolítica, gelatinolítica e atividade coagulante (Tabela 3).
O pool IIc, também com peptídeos identificados da jararagina/bothropasina,
induziu moderada atividade hemorrágica e atividades fibrinolítica e gelatinolítica.
Esse pool destacou-se pela atividade coagulante e pela presença de um ativador de
Fator II (Tabela 3).
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Por fim, os pools IVa e IVb, com peptídeos identificados da BnMPIb e
BnMPIIa, apresentaram características compatíveis com SVMPs classe P-I, nos
quais a atividade hemorrágica foi ausente apresentando apenas atividade
fibrinolítica (Tabela 3).
Esses resultados mostram a diversidade funcional das SVMPs presentes
nesse veneno, no qual as atividades hemorrágica e coagulante aparecem de formas
diferenciadas e cada uma delas apresenta um alvo preferencial no sistema de
controle da hemostasia, onde destacamos os diferentes potencias na indução de
hemorragia, degradação de fibrina, ativação de fator II e ativação de fator X.
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5. DISCUSSÃO

As SVMPs são os componentes mais abundantes em venenos botrópicos.
Estudos com análises trancriptômicas de glândulas de veneno de Bothrops atrox
têm demonstrado que aproximadamente 60% dos transcritos são constituídos por
metaloproteinases, sendo esse padrão considerado similar ao encontrado para
Bothrops jararaca, que possui elevada expressão de metaloproteinases da classe PIII, além de outros componentes menos abundantes (NEIVA et al., 2009). Além
disso, análises proteômicas e de espectrometria de massas do veneno de B.
jararaca

mostraram

que

51,5%

do

total

de

proteínas

do

veneno

são

metaloproteinases (FOX et al., 2006).
As SVMPs são agrupadas em classes e subclasses de P-I a P-III de acordo
com a organização de seus domínios (FOX; SERRANO, 2008), sendo que as
diferentes classes de metaloproteinases podem ser encontradas nos venenos de
serpentes. Estudo realizado por Tashima e colaboradores (2008) demonstrou que
73,1%

das

proteínas

do

veneno

de

Bothrops

cotiara

correspondem

a

metaloproteinases, sendo 3,1% de SVMPs da classe P-I e 70% de SVMPs da classe
P-III, enquanto que no veneno de Bothrops fonsecai o conteúdo de SVMPs é de
cerca 42,5%, dos quais 3,4% são da classe P-I e 39,1% da classe P-III. Isto reflete a
diversidade de SVMPs presentes nos venenos de serpentes do gênero Bothrops. A
diversidade estrutural das SVMPs pode ser explicada pela evolução da família
gênica que as codifica, onde duplicações e divergências de genes ancestrais são
muitos comuns (MOURA-DA-SILVA et al., 1996). Esses mecanismos evolutivos
levam a alterações nos efeitos farmacológicos, gerando um leque abrangente de
moléculas capazes de interagir com diversos receptores.
Em 2012, Rodrigues e colaboradores realizaram análises venômica e
transcriptômica da glândula de veneno de Bothropoides pauloensis (inicialmente
classificada

como

Bothrops

neuwiedi

pauloensis)

demonstrando

que

aproximadamente 38% dos componentes deste veneno são constituídos por
metaloproteinases, dos quais aproximadamente 26% são de SVMPs da classe P-III
e de 12% de SVMPs da classe P-I. Por outro lado, em nosso laboratório, isolamos e
caracterizamos onze cDNAs completos bastante distintos de metaloproteinases da
glândula de veneno de um único exemplar de B. neuwiedi, indicando a existência de
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diferentes SVMPs ainda não caracterizadas (MOURA-DA-SILVA et al., 2011).
Entretanto, esses trabalhos não incluem dados experimentais que demonstrem
diferenças nas atividades dessas SVMPs. Dessa forma, estudos comparativos
utilizando as diferentes classes de proteínas e/ou diferentes proteínas da mesma
classe são importantes para estabelecer o papel dos diferentes domínios e
caracterizar as diferenças entre SVMPs de mesma classe.
No presente trabalho a presença de diferentes SVMPs no veneno de B.
neuwiedi foi confirmada através de eletroforese bidimensional e cromatografia
líquida de alta eficiência (HPLC). Isso nos levou à etapa seguinte, na qual o
fracionamento do veneno em cromatografia líquida poderia resultar em SVMPs com
atividade biológica preservada e um grau de isolamento que permitisse a avaliação
de sua diversidade funcional.
A separação das SVMPs foi baseada primeiramente na diferença de massa
molecular (coluna de exclusão molecular) e posteriormente na diferença de carga
elétrica (coluna de troca aniônica), tendo sido um método eficaz para separação de
SVMPs, como demonstrado anteriormente por outros autores (RODRIGUES et al.,
2001; CHEN et al., 2003; BALDO et al., 2008). No método de separação baseado
em tamanho molecular a matriz da coluna possui poros, pelos quais moléculas de
baixo peso são capazes de permear, enquanto que moléculas de alto peso
molecular não, sendo eluídas mais rapidamente. Por outro lado, no método de
separação baseado em diferença de carga elétrica, acoplado à matriz da coluna
existem ligantes carregados positivamente, que se ligam a superfícies aniônicas
presentes nas moléculas que são eluídas por competição após a adição de um
solvente rico em ânions (SCHULTZ; LIEBMAN, 1993). Entretanto, por serem
proteínas muito semelhantes, seu isolamento pelos métodos cromatográficos
utilizados (mesmo utilizando os dois métodos em sequência) não foi suficiente para
a purificação dessas moléculas. Por este motivo, as frações resultantes das
cromatografias agrupadas em pools foram analisadas, mesmo não estando
completamente puras. Das cromatografias resultaram oito pools distintos que foram
analisados quanto à presença de SVMPs e atividade funcional.
A separação das amostras foi monitorada pela reatividade imunológica das
SVMPs, presentes nos pools obtidos por cromatografia, com anticorpos monoclonais
(MAjar-3) e policlonais anti-jararagina, uma SVMP classe P-III bem caracterizada do
veneno de Bothrops jararaca. Anticorpos monoclonais são importantes ferramentas
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para identificação de epítopos compartilhados por uma família de proteínas, pois
reagem com regiões específicas das proteínas e podem discriminar sutis diferenças
imunológicas entre as proteínas do mesmo grupo, como as SVMPs (TANJONI et al.,
2003b). Nossos resultados demonstram que o soro anti-jararagina reconheceu todos
os pools. Isso se deve, provavelmente, ao fato de que anticorpos policlonais
reconhecem

diversos

epítopos

dos

antígenos,

não

apresentando

grande

especificidade. Por outro lado, o anticorpo MAjar-3 reconheceu fortemente apenas
alguns pools, esta especificidade se deve ao reconhecimento de um único epítopo
pelos anticorpos monoclonais, que no caso do MAjar-3, está localizado no domínio
tipo-disintegrina presente apenas em SVMPs da classe P-III (TANJONI et al.,
2003a). Dessa forma, foi confirmada a presença de SVMPs de classe P-III nos pools
I e II da cromatografia de exclusão molecular e Ia, Ib, Ic, IIb e IIc das cromatografias
de troca aniônica. A identificação das SVMPs da classe P-I só seria possível através
dos soros policlonais anti-jararagina que reconhecem o domínio catalítico comum
entre SVMPs das classes P-I, P-II e P-III. Entretanto, a especificidade da reação dos
anticorpos policlonais não foi satisfatória e a identificação das SVMPs da classe P-I
nesta etapa ficou bastante dependente de sua mobilidade eletroforética. É
importante destacar que a identificação imunoquímica é apenas sugestiva e a
confirmação da presença de SVMPs em cada pool foi feita por espectrometria de
massas.
Após a etapa de identificação das SVMPs presentes no veneno de B.
neuwiedi, foram realizados testes para avaliação de suas atividades biológicas. A
atividade hemorrágica das toxinas identificadas foi avaliada e os pools que
continham SVMPs de classe P-I não apresentaram esta atividade, enquanto que
atividade hemorrágica alta ou moderada foi obtida com os pools que continham
SVMPs de classe P-III. Esses resultados reforçam os achados da caracterização
cromatográfica, uma vez que SVMPs de classe P-I apresentam baixa/ausente
atividade e SVMPs de classe P-III costumam apresentar elevada atividade
hemorrágica (MOURA-DA-SILVA et al., 2007).
Sabe-se que a ação hemorrágica é uma das consequências mais graves do
envenenamento botrópico, e está relacionada à ação das SVMPs no endotélio
vascular. Este efeito é dependente da atividade catalítica, uma vez que o tratamento
dessas toxinas com agentes quelantes resulta na completa inibição desta atividade.
Contudo, as SVMPs da classe P-I, que possuem ação catalítica semelhante às

62

toxinas da classe P-III, são fracamente hemorrágicas ou não induzem hemorragia,
sugerindo a participação dos domínios não catalíticos na atividade hemorrágica.
Alguns autores explicam a discrepância do potencial hemorrágico de SVMPs da
classe P-I e P-III baseando-se na presença dos domínios tipo-disintegrina e rico em
cisteínas, presentes apenas nas toxinas da classe P-III (JIA et al., 1997; BALDO et
al., 2010a).
Sabendo-se que o potencial hemorrágico das toxinas está associado à
atividade gelatinolítica (ROODT et al., 2003), esta foi avaliada. Os pools contendo
SVMPs de classe P-III apresentaram esta atividade, enquanto que os pools com
SVMPs de classe P-I, não. O método de zimografia com gelatina representa a
proteólise do colágeno, o qual pode ser relacionado com a degradação in vivo da
matriz extracelular (TERRA et al., 2009). Sendo assim, sugere-se que os pools com
SVMPs de classe P-III, com atividade gelatinolítica, estejam causando degradação
do colágeno presente na matriz extracelular, levando a hemorragia.
Visto que a espectrometria de massas vem sendo utilizada como uma
ferramenta chave para identificação de proteínas, as bandas majoritárias de cada
pool foram recortadas do gel e submetidas à identificação por este método. Este
resultado confirmou a presença de quatro diferentes SVMPs de classe P-III e duas
SVMPs de classe P-I no veneno de Bothrops neuwiedi.

De acordo com os

resultados obtidos, demonstramos a existência de duas SVMPs da classe P-I e
outras duas da classe P-III correspondentes a cDNAs anteriormente descritos na
glândula de veneno de um exemplar dessa espécie (MOURA-DA-SILVA et al.,
2011).
A presença de SVMPs vem sendo estudada no veneno de B. neuwiedi há
bastante tempo. Em 1984, Mandelbaum e colaboradores isolaram componentes de
alta massa molecular, os quais provavelmente corresponderiam a SVMPs de classe
P-III. Já em 2001, foi isolada e caracterizada uma SVMP de classe P-I denominada
neuwiedase, por Rodrigues e colaboradores e em 2008 Baldo e colaboradores
caracterizaram mais duas SVMPs de classe P-I, BnP1 e BnP2. Entretanto, essas
proteínas foram testadas principalmente quanto à atividade hemorrágica e os dados
obtidos são bastante compatíveis com os observados neste trabalho.
Passamos então ao estudo da atividade coagulante de SVMPs do veneno de
B. neuwiedi. Todos os pools que continham SVMPs de classe P-III, assim como o
veneno, mostraram-se efetivos em diminuir o tempo de coagulação do plasma, tanto
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no ensaio de tempo de protrombina (TAP) quanto no ensaio de tempo de
tromboplastina parcial ativada (TTPA). Este resultado confirma a ação prócoagulante dos pools identificados no veneno de B. neuwiedi, o que corrobora os
dados de Nahas e colaboradores (1979), que demonstraram atividade prócoagulante do veneno de B. neuwiedi.
Uma vez que o teste TAP utiliza a tromboplastina como fator de ativação e
esta é responsável pela ativação da via extrínseca e o teste TTPA utiliza o ácido
elágico, que ativa o fator XII, e este é responsável pela ativação da via intrínseca,
poderíamos sugerir uma participação direta dos pools nas vias extrínseca, intrínseca
ou na via comum.
Diante disso, foram realizados os teste de ativação da protrombina e de fator
X. Dentre os pools identificados, apenas Ib e IIc foram capazes de gerar trombina,
sendo considerados ativadores de protrombina. Entretanto, como o pool Ib
apresenta uma contaminação com serinoproteinase, consideramos apenas no pool
IIc a presença de uma SVMP ativadora de protrombina. Este achado confirma os
dados de Govers-Riemslag e colaboradores (1987) que encontraram no veneno de
B. neuwiedi uma metaloproteinase de aproximadamente 60 kDa, ativadora de
protrombina independente de cofatores. Sajevic e colaboradores (2011) descrevem
as SVMPs como ativadoras de protrombina, independentes de cofatores (grupo A),
ou dependentes da adição de íons de Ca+2 para expressar sua atividade. Nesse
sentido, a SVMP contida no pool IIc é provavelmente uma ativadora de protrombina
do grupo A, pois induziu a coagulação sanguínea na ausência de cálcio.
Outras SVMPs ativadoras de protrombina já foram isoladas de venenos
botrópicos. A insularinase (MODESTO et al., 2005), e a bothrojaractivase (BERGER
et al., 2008) pertencem a classe P-I e a berythractivase (SILVA et al., 2003),
basparina A (LORÍA et al., 2003) e carinactivase-1 (YAMADA et al., 1996) à classe
P-III. Entretanto, em nosso trabalho, as SVMPs da classe P-I não apresentaram
indícios de atividade pró-coagulante.
Um dado bastante interessante verificado em nosso trabalho foi a capacidade
do pool Ic gerar fator Xa, tendo sido considerado um ativador de fator X. Sajevic e
colaboradores (2011) descrevem as SVMPs também como ativadoras de fator X,
porém, até hoje, não existe nenhum trabalho que tenha isolado SVMP ativadora de
fator X dos venenos de serpentes do gênero Bothrops. As únicas SVMPs isoladas
que apresentam esta atividade são as enzimas do veneno da Vipera russelli,
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conhecidas como RVV-X (TAKEYA et al., 1992) e as do veneno de Vipera lebetina,
conhecida como VLFXA (SIIGUR et al., 2004), as quais são SVMPs da classe P-IIId,
que contêm domínios tipo lectina adicionalmente à estrutura típica de SVMP.
Entretanto, as massas moleculares das proteínas presentes nessa fração são
compatíveis com SVMPs da classe P-IIIa, sem a presença dos domínios tipo-lectina.
Com base nos resultados obtidos, demonstramos a existência de diversas
metaloproteinases no veneno de B. neuwiedi com diferentes atividades biológicas,
destacando-se uma SVMP de classe P-III ativadora de fator X. Essa diversidade
estrutural reflete a variabilidade funcional observada entre SVMPs de diferentes
classes. Além disso, observamos diferenças funcionais entre SVMPs de mesma
classe que podem compreender vantagens adaptativas dos venenos para a captura
de presas ou evasão dos predadores.
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6. CONCLUSÕES

 A presença de diferentes SVMPs foi confirmada no pool de veneno de
Bothrops neuwiedi por eletroforese bidimensional e cromatografia em colunas
de fase reversa;
 Através de cromatografias de exclusão molecular e troca aniônica, foram
obtidos seis pools, com características de eluição distintas, enriquecidos com
SVMPs;
 Dois desses pools continham SVMPs de classe P-I com atividade fibrinolítica,
dois continham SVMPs de classe P-III hemorrágicas e gelatinolíticas, mas
não fibrinolíticas e dois continham SVMPs de classe P-III hemorrágicas,
gelatinolíticas e fibrinolíticas;
 As SVMPs classe P-III mostraram atividade pró-coagulante e, entre elas, uma
foi caracterizada como ativadora de protrombina e outra como ativadora de
fator X;

Com isso concluímos que há grande variedade de SVMPs no veneno de
Bothrops neuwiedi, as quais agem em diferentes mecanismos hemostáticos e
contribuem para os sintomas causados nos envenenamentos por essa serpente.
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