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RESUMO
Siqueira, R. A. G. B. Construção e caracterização de uma molécula recombinante
híbrida (disintegrina/fosfolipase D) e avaliação de sua atividade biológica.100 f.
Dissertação (Ciências - Toxinologia). Instituto Butantan, São Paulo, 2017.
As fosfolipases D (FLDs) do veneno da aranha Loxosceles gaucho são as principais
toxinas responsáveis pelos efeitos observados no envenenamento. Estas toxinas
podem exercer uma elevada atividade hidrolítica em esfingomielinas, liberando
ceramida 1-fosfato (C1P) e fosfatos cíclicos (cPA). O cPA afeta numerosas funções
celulares, incluindo a inibição da invasão de células tumorais e metástases. Esta
caracteristica poderia ser interessante para utilização biotenológica, no entanto,
FLDs promovem forte agregação plaquetária. Por outro lado, as disintegrinas
presentes nos venenos de serpentes Viperidae são capazes de inibir a agregação
plaquetária e podem se ligar às células tumorais devido à sua capacidade de
interagir com as integrinas (αvβ3) altamente expressas nestas células. Assim, a
fusão de uma disintegrina de serpente com uma FLD de aranha pode ser uma
abordagem interessante para eliminar a agregação plaquetária indesejada
provocada pela FLD, e ainda funcionar como uma carreadora desta toxina para
células tumorais. Desta forma, visando explorar o potencial antitumoral de uma FLD
de L. gaucho denominada LgRec1 e a particularidade de uma disintegrina de
serpente E. carinatus denominada Echistatina de se ligar as células tumorais,
realizamos a construção de uma toxina híbrida composta pela fusão dessas duas
moléculas que foi denominada de Rechistatina. Esta sequência foi clonada no vector
pAE e transformada em bactéria BL21 (DE3) para expressão proteica, que foi então
purificada por IMAC. A massa molecular e a estrutura secundária da molécula
híbrida foram analisadas por espectrometria de massas e dicroísmo circular,
respectivamente. A agregação plaquetária foi medida por ensaio de agregometria, e
a citotoxicidade da Rechistatina foi analisada em células tumorais. Os resultados
mostraram que a molécula híbrida foi clonada e expressa com êxito na forma
solúvel. A Rechistatina mostrou uma massa esperada de 38 kDa como confirmado
por espectrometria de massa. O dicroísmo circular revelou um padrão de
conformação esperado. A fusão de Echistatin a LgRec1 foi eficaz para abolir as
propriedades de agregação da FLD LgRec1 e testes de ELISA em células
mostraram que a Echistatina foi eficiente em direcionar a LgRec1 à celulas tumorais
U87-MG e RD. Adicionalmente, os resultados mostraram que a Rechistatina exerce
citotoxicidade nas células U87-MG e RD dose dependente. Em conjunto, estes
resultados indicam que a fusão de Echistatina com LgRec1 não prejudicou a
atividade biológica da toxina quimérica e foi eficaz para abolir a forte agregação
plaquetária da LgRec1. Além disso, a Echistatina foi eficiente em direcionar a
LgRec1 às células tumorias, promovendo atividade citotóxica.
Palavras-chave: Disintegrina, fosfolipase D, toxina.

ABSTRACT
Siqueira, R. A. G. B. Construction and characterization of a hybrid recombinant
molecule (disintegrin / phospholipase D) and evaluation of its biological activity.100
P. Master thesis (Science - Toxinology). Instituto Butantan, São Paulo, 2017.
The phospholipases D (PLDs) of the venom of the spider Loxosceles gaucho are the
main toxins responsible for the observed effects in the poisoning. These toxins can
exert a high hydrolytic activity on sphingomyelins, releasing ceramide 1-phosphate
(C1P) and cyclic phosphates (cPA). cPA affects numerous cellular functions,
including inhibition of tumor cell invasion and metastasis. This feature could be
interesting for biotechnological use, however, PLDs promote strong platelet
aggregation. On the other hand, the disintegrins present in Viperidae venom venoms
can inhibit platelet aggregation and can bind to tumor cells because of their ability to
interact with the highly expressed integrins (αvβ3) in these cells. Thus, a fusion of a
snake disintegrin with a spider PLD may be an interesting option to eliminate
unwanted platelet aggregation caused by PLD, and further act as a toxin carrier for
tumor cells. Thus, in order to exploit the antitumor potential of a L. gaucho PLD called
LgRec1 and the particularity of an E. carinatus snake disintegrin called Echistatin to
bind to tumor cells, we designed a hybrid toxin composed by the fusion of these two
molecules which was called Rechistatin. This sequence was cloned into the pAE
vector and transformed into BL21 (DE3) bacterium for protein expression, which was
then purified by IMAC. Mass spectrometry and circular dichroism analyzed the
molecular mass and secondary structure of the hybrid molecule, respectively. Platelet
aggregation was measured by aggregometry assay. The cytotoxicity of Rechistatin
was analyzed in tumor cells. The results showed that the hybrid molecule was cloned
and successfully expressed in the soluble form. Rechistatin showed an expected
band size of 38 kDa as confirmed by mass spectrometry. Circular dichroism revealed
an expected pattern of conformation. Fusion of Echistatin to LgRec1 was effective to
abolish the aggregation properties of LgRec1 PLD and ELISA tests on cells showed
that Echistatin was efficient in directing LgRec1 to tumor cells U87-MG and RD.
Additionally, the results showed that Rechistatin exerts cytotoxicity on U87-MG and
RD cells. Taken together, these results indicate that the fusion of Echistatin with
LgRec1 did not impair the biological activity of the chimeric toxin and was effective in
abolishing the strong platelet aggregation of LgRec1. In addition, Echistatin was
efficient in delivery LgRec1 to tumor cells, promoting cytotoxic activity.
Key-words: Disintegrin, phospholipase D, toxin.
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1. INTRODUÇÃO

A utilização dos venenos de animais na medicina é descrita desde a época
das dinastias egípcias e esses conhecimentos se disseminaram entre os povos
durante muitas gerações (ESPINOZA, 2001; ARAMADHAKA et al., 2013). Quando
comprovado que os venenos eram capazes de agir em sistemas biológicos, diversos
estudos foram realizados e tantos outros estão sendo conduzidos com o objetivo de
abrir novas perspectivas para a cura das doenças (ARAMADHAKA et al., 2013). Os
venenos possuem toxinas extremamente ativas e específicas, que proporcionam
grande recurso natural de modelos estruturais, a partir do qual novos agentes
terapêuticos estão sendo desenvolvidos para uso humano. As toxinas presentes nos
venenos

de animais,

tais

como:

serpentes,

aranhas,

escorpiões,

lagartas,

abelhas, vespas, centopeias, sapos, rãs entre outros, possuem grande aplicação
biotecnológica ou farmacológica, que culminou em um aumento significativo de
descobertas no meio científico (ARAMADHAKA et al., 2013; CALDERON et al.,
2013).
Nesse sentido, o veneno de serpentes é o mais estudado para aplicações
biotecnológicas, visto que exibe uma variedade de atividades sobre o sistema
cardiovascular, sistema nervoso central, lipídios de membrana, sistema hemostático
e muscular (CHAIM et al., 2011b). Devido a estas propriedades, os estudos de suas
toxinas levaram à descoberta de diversos produtos utilizados no tratamento de
várias doenças. Estas drogas incluem: Captopril (pressão arterial), Integrilin
(síndrome coronariana aguda), Aggrastat (infarto do miocárdio e isquemia), Ancrod
(acidente vascular cerebral), Defibrase (infarto cerebral agudo e angina de peito),
Hemocoagulase (hemorragia), e Exanta (anti-coagulante) (CHAIM et al., 2011b).
Além disto, muitas toxinas de serpentes também têm sido utilizadas para
diagnóstico. Este grupo de compostos inclui o Protac (ativador de proteína C, no
diagnóstico de distúrbios hemostáticos), reptilase (diagnóstico de desordem de
coagulação do sangue) e ecarina (diagnóstico de desordem hemostática) (MARSH &
WILLIAMS, 2005; KOH et al., 2006; CHAIM et al., 2011b).
O veneno das aranhas também tem recebido grande atenção devido às suas
propriedades, como por exemplo, a presença de toxinas inseticidas, que podem ser
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utilizadas como ferramentas para a elaboração de pesticidas ambientalmente
seguros (FLETCHER et al., 1997; BAILEY & WILCE, 2001). A toxina Tx2-6 isolada
de Phoneutria nigriventer tem sido estudada como um modelo para a concepção de
agentes terapêuticos para o tratamento da disfunção erétil, uma vez que esta toxina
é capaz de provocar melhora no nível de óxido nítrico causando priapismo em ratos
(ANDRADE et al., 2008; VILLANOVA et al., 2009). Além disso, peptídeos
antibacterianos com propriedade de formar poros na parede bacteriana têm sido
identificados no veneno de algumas aranhas (GAO et al., 2005), representando uma
importante fonte de protótipos para o desenvolvimento de novos antibióticos. Outro
produto derivado de toxinas de aranha é a ARACHnase que contém um extrato de
veneno de Loxosceles reclusa, mimetizando a presença de um anticoagulante de
lúpus utilizado como controle positivo para lúpus anticoagulante (MCGLASSON et
al., 2008; CHAIM et al., 2011).

1.1 Aranhas do gênero Loxosceles

As aranhas do gênero Loxosceles, conhecidas como aranhas marrons, devido
a sua coloração corpórea, pertencem à família Sicariidae e possuem 132 espécies
descritas (FUTRELL, 1992; VETTER et al., 1998; PLATNICK, 2015). Elas
apresentam comprimento que varia de 1 a 5 cm (fig. 1A), incluindo as patas
(GREMSKI et al, 2014), o cefalotórax possui formato de violino e apresentam três
pares de olhos organizados em forma de “U”, característica que é utilizada para
identificar as aranhas desse gênero (fig. 1B) (VETTER et al., 1998). Não são
agressivas, possuem hábitos noturnos e durante o dia permanecem escondidas
sobre cascas de árvores e folhas secas e, por serem animais sinantrópicos,
costumam ser encontradas dentro de residências, atrás de móveis, quintais, debaixo
de tijolos, em porões e garagens (FUTRELL, 1992; VETTER, 2008). São animais
que se alimentam de pequenos insetos, como traças, baratas, moscas, mosquitos e
cupins, suportam bem as mudanças climáticas e longos períodos de fome e são
capazes de se reproduzirem com facilidade mesmo em ambientes com temperaturas
desfavoráveis (FUTRELL, 1992; SAMS et al., 2001; DA SILVA et al., 2004; VETTER
& ISBISTER, 2008).
As aranhas Loxosceles possuem ampla distribuição geográfica, sendo
encontradas na África do Sul, Américas, Austrália, Ásia e Europa (PLATNICK, 2015).
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No Brasil, foram descritas 12 espécies de Loxosceles, a maioria se encontra nas
regiões Sul e Sudeste do país: L. adelaida, L. arizonica, L. anomala, L. gaucho, L.
hirsuta, L. immodesta, L. intermedia, L. similis, L. laeta, L. puortoi, L. chapadensis e
L. niedeguidonae (PLATNICK, 2015), dentre estas, as espécies L. gaucho, L.
intermedia e L. laeta são identificadas como as responsáveis pela maioria dos
acidentes relatados com humanos (MÁLAQUE et al., 2002; GREMSKI et al., 2014).

A

B

Figura 1 – Aranhas do gênero Loxosceles sp. A) Aranha Loxosceles sp, destaque para o
comprimento dessa aranha que pode chegar a 5 cm. B) Em detalhe na flecha
branca a forma de violino no cefalotórax característico deste gênero e na estrela
vermelha a disposição dos 3 pares de olhos. Fonte: Adaptado de FERRER,
2010.

O acidente causado pela picada das aranhas Loxosceles, é denominado
como loxoscelismo, ocorre normalmente quando a aranha é espremida contra o
corpo da vítima ao vestir-se ou dormir, entretanto, devido a picada dessas aranhas
ser indolor somente 10 % dos pacientes procuram atendimento médico em até 12
horas após a picada (CARDOSO et al., 2009). Esses acidentes estão associados a
uma série de sintomas clínicos que incluem reação inflamatória intensa no local da
picada, podendo evoluir para uma lesão necrótica típica na pele, com espalhamento
gravitacional (Fig. 2 D). Esse quadro clínico é conhecido como loxoscelismo cutâneo
(de 87 a 99% dos casos) e é caracterizado por sintomas locais, tais como dor,
edema (Fig. 2 A e B), eritema aproximadamente 6 horas após a picada e pós 24 a
36 horas a lesão evolui com áreas equimóticas denominada placa marmórea
cercada por eritema (Fig. 2 D) (CARDOSO et al., 2009). Depois de alguns dias, uma
área de necrose seca é formada (Fig. 2 A e E), seguida por uma úlcera de tamanho
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variável algumas vezes evidenciando afundamento da escara, com desprendimento
inicial das bordas (Fig. 2 C) (PAULI et al., 2006; CARDOSO et al., 2009; CHAIM et
al., 2011a; MÁLAQUE et al., 2011; GREMSKI et al., 2014). A lesão evolui para
cicatrização, porém, eventualmente pode haver perda de tecido (Fig. 2 F e G).

Figura 2 – Loxoscelismo cutâneo. A) Exantema escarlatiforme com lesão necrótica no
abdome; B) Formação de edema C) Lesão ulcerada profunda no 44º dia. D)
Paciente no 5º dia após a picada, evidenciando o espalhamento gravitacional,
placa marmórea e região necrótica; E) Paciente 27º dia após a picada com
região necrótica; F) Paciente no 41º dia após a picada; G) Paciente no 76º dia
após a picada, processo de cicatrização com perda de tecido.
Fonte:
CARDOSO et al., 2009.

Em casos raros, o loxoscelismo cutâneo pode evoluir para manifestações
sistêmicas (loxoscelismo cutâneo-visceral), que é a forma mais grave da doença,
embora seja menos comum, é a principal causa de morte relacionada ao
envenenamento (CARDOSO et al., 2009; CHAIM et al., 2011). Os sintomas desse
quadro clínico geralmente iniciam 24 horas após a picada e são caracterizados por
anemia, icterícia, hemólise intravascular, agregação plaquetária e, em casos mais
graves, insuficiência renal (DA SILVA et al., 2004; APPEL et al., 2005; CHAIM et al.,
2011). Alguns fatores influenciam a gravidade da doença, como quantidade de
veneno injetado, região da picada, sexo e maturação da aranha (CARDOSO et al.,
2009). Até o momento, não existe um consenso mundial sobre o tratamento para os
casos de loxoscelismo. No país, a terapia mais empregada é a aplicação de soro
antiaracnídico (SAAr) ou antiloxoscélico (SALox), associado ou não ao uso de
corticóides (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001).
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Nos últimos anos, muitas toxinas diferentes foram identificadas nos venenos
das aranhas do gênero Loxosceles, como fosfatases alcalina, hialuronidases,
metaloproteases, serinoproteases, toxinas inseticidas, fosfolipases-D entre outras
(FUTRELL, 1992; BARBARO et al., 1996; HOGAN et al., 2004; GREMSKI et al.,
2014). Dentre essa diversidade de toxinas presentes no veneno loxoscélico, as
fosfolipases D (FLDs), também denominadas toxinas dermonecróticas, são as mais
estudadas, pois tem sido demonstrado serem responsáveis pelos principais efeitos
observados no loxoscelismo, como agregação plaquetária (KURPIEWSKI et al.,
1981), dermonecrose (BARBARO et al., 1996; TAMBOURGI et al., 2002), hemólise
dependente de complemento (TAMBOURGI et al., 1998), nefrotoxicidade (LUCIANO
et al., 2004), migração de polimorfonucleares (TAMBOURGI et al., 2005), atividade
esfingomielinásica (LEE & LYNCH, 2005; CHAVES-MOREIRA et al., 2016) e a
capacidade de gerar citocinas pró-inflamatórias e mediadores lipídicos (BARBARO
et al., 2010).

1.2 Fosfolipases D (FLDs)

Entre as toxinas de aranhas, até o momento as FLDs são encontradas
somente na família Sicariidae (Sicarius e Loxosceles), em diferentes espécies e
diferentes isoformas (DA SILVA et al., 2004; RAMOS et al., 2004; BARBARO et al.,
2005). As sequências de aminoácidos dessas toxinas são altamente conservadas
(55-99%), especialmente nos resíduos da porção catalítica (GREMSKI et al., 2014).
Em razão de possuírem grande semelhança entre si, a família das FLDs presentes
nos venenos de Loxosceles é reconhecida pelo seu padrão de migração em SDSPAGE e a alta porcentagem de identidade em suas sequências primárias
(BARBARO et al., 1996; DA SILVA et al., 2004; MACHADO et al., 2005;
KALAPOTHAKIS et al. 2007).
As FLDs foram inicialmente designadas de esfingomielinases D (Smases D)
devido a sua habilidade de converter esfingomielina da membrana celular (Fig. 3)
gerando ceramida 1-fosfato (C1P) e colina (LEE & LYNCH, 2005; CHAIM et al.,
2011; CORRÊA et al., 2016) ou a hidrólise de lisofosfatidilcolina (LPC), gerando
ácido fosfatídico (LPA) (VAN MEETEREN et al., 2004; LEE et al., 2005; APPEL et
al., 2008). Contudo, atualmente o termo fosfolipase D é utilizado, pois foi observado
que

estas

toxinas

também

são

capazes

de

hidrolisar

não

somente
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esfingofosfolipídios, mas também glicerofosfolipídios (VAN MEETEREN et al., 2004;
LEE & LYNCH, 2005; CHAIM et al., 2011b).

Figura 3 – A membrana plasmática formada por bicamada lipídica. Destaque nas setas
pretas para os lipídeos alvos da fosfolipase D: Fosfatidilcolina, esfingomielina e
glicolipídeos. Fonte: Adaptado de Alberts et al., 2008.

Estudos do metabolismo de lipídios têm mostrado que glicerofosfolipídios e
esfingolipídios não são somente constituintes estruturais de membranas celulares,
mas também constituem uma fonte de mediadores lipídicos ativos. Esses
mediadores gerados apresentam importantes papeis nas vias de sinalização celular,
regulando processos cruciais as células como: crescimento, diferenciação e morte
(MOOLENAAR et al., 2004; SÁNCHES & DIAZ-LAVIADA, 2006; CHAIM et al., 2011).
A ceramida 1-fosfato (C1P), bem como o ácido lisofosfatídico (LPA) são
metabólitos bioativos que agem como segundo mensageiros desencadeando
diversas respostas celulares (MURPH et al., 2006; HUANG et al., 2010). A produção
de C1P por ação das FLDs consiste em uma massiva resposta pró-inflamatória com
predominância de neutrófilos (APPEL et al., 2008; CHAIM et al., 2011), sendo
mediada por ácido araquidônico e prostaglandinas (ARNOLD, 1976; REES et al.,
1988; CARBONARO et al., 1995; PETTUS et al., 2003), além do estímulo de
moléculas como: IL-6, IL-1β, TNF-α e as quimiocinas: CXCL-1, CXCL-2 e IL-8
(CHAIM et al., 2011a; PETTUS et al., 2003; DRAGULEV et al., 2007), ressaltando o
papel importante que a C1P desenvolve durante o envenenamento. Além disso, a
expressão de IL-8 também pode ser obtida através da sinalização por LPA (MURPH,
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et al., 2006) e a compressão da liberação exacerbada dessa quimiocina é crucial
para entendermos a fisiopatologia do loxoscelismo (DRAGULEV et al., 2007).
O LPA é um mediador lipídico que foi visto com capacidade de induzir a
ativação e agregação plaquetária através da estimulação dos receptores LPA1 e
LPA3 (ROTHER et al. 2003), assim o LPA poderia ter um papel importante na
agregação plaquetária induzida pelas FLD. No entanto, estudos realizados por
Tavares e colaboradores (2011) usando o veneno de L. gaucho ou sua fração
esfingomielinásica sugerem que essa atividade não é dependente do LPA. Portanto,
mais estudos devem ser conduzidos a fim de esclarecer o mecanismo pelo qual a
FLD induz agregação plaquetária.
Um estudo conduzido por LAJOIE e colaboradores (2013) utilizando
Ressonância Magnética Nuclear (NMR) e espectrometria de massas, demonstrou
que a ação das FLDs isoladas do veneno de Loxosceles laeta, reclusa e arizonica
em esfingomielinas, converte lisofosfatidilcolina (LPC) em ácido fosfatídico cíclico
(cPA) e não em LPA, como já citado anteriormente por outros autores (LAJOIE et al.,
2013; CHAVES-MOREIRA, et al., 2016). O cPA é um lisofosfolipídeo que também
age como segundo mensageiro, foi inicialmente descrito em fungos Physarum
polycephalum e tem sido isolado em diversos organismos (KONAKAZAWA et al.,
2015). Ele apresenta diversas funções biológicas incluindo a regulação do ciclo
celular, migração, além de inibir a proliferação, invasão e metástase de células
tumorais (VAN MEETEREN et al., 2004; MURPH et al., 2006; AYAKO et al., 2007;
TANIA et al., 2010; TSUKAHARA, 2013; KONAKASAWA et al., 2015), indicando que
a liberação desse mediador pode ser de grande interesse em estudos com células
tumorais.
Nosso grupo se concentrou no isolamento de genes de toxinas presentes na
glândula de veneno da aranha Loxosceles gaucho. Clonamos e expressamos uma
fosfolipase D (LgRec1) desta espécie com intuito de realizar sua caracterização
biológica (MAGALHÃES et al., 2013). Entretanto, observamos que a LgRec1 atua
produzindo forte agregação plaquetária, o que limita sua utilização como ferramenta
para estudos in vivo. Ressaltando a importância de fusionar a LgRec1 a outra
proteína afim de abolir esse efeito indesejado.
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1.3 Integrinas e Disintegrinas

As

integrinas

são

glicoproteínas

transmembranares

heterodiméricas

constituídas por duas subunidades α e β ligadas não covalentemente, formando um
conjunto de mais de 24 proteínas diferentes que se arranjam formando combinações
entre si (Fig. 4) e possuem papel crucial na adesão célula-célula e interação célula
com a matriz extracelular (MEC) (LIU et al., 2008).

Figura 4 – A subfamílias das integrinas formada por 24 diferentes integrinas, sendo 18
subunidades α e 8 subunidades β. Integrinas são os principais receptores para
proteínas de MEC. Estão descritos 4 diferentes subfamílias: Integrinas RGDligantes (amarelo), integrinas ligadoras de lamininas (verde), integrinas
específicas para leucócitos (rosa) e integrinas ligadoras de colágeno (azul).
Fonte: PEREIRA, 2017.

As integrinas ligam-se com proteínas específicas da MEC (Fig. 5), tais como
fibronectina, laminina, colágeno, vitronectina e fibrinogênio. Essa ligação pode
ocorrer pelo reconhecimento da tríade Arg-Gly-Asp (RGD), gerando uma mudança
conformacional e ativação da integrina (DESGROSELLIER & CHERESH, 2010).

28

Figura 5 –

Como ocorre a ativação da integrina heterodimérica. A indução da mudança
conformacional ocorre logo após a ligação com proteínas de matriz, levando
consequentemente, a ativação da integrina. Adaptado de SHISHIDO et al.,
2014.

As integrinas são ativadas por meio de sinais intracelulares de fora para
dentro (outside-in) ou de dentro para fora da célula (inside-out), que resulta na
regulação celular. Esses sinais incluem: sobrevivência, apoptose, ciclo celular e
metabolismo (SHISHIDO et al., 2014). Além disso, as integrinas também possuem
papel crucial na inflamação e na progressão de células tumoral (KOISTINEN &
HEINO, 2000). As integrinas quando “desligadas” podem ser um fator crucial na
eficácia de antagonistas contra o câncer (DESGROSELLIER & CHERESH, 2010).
Integrinas expressas na superfície das células tumorais agem no aumento da
migração, invasão, proliferação e sobrevivência celular (Fig. 6), o que pode contribuir
para a progressão e metástase de células tumorais (DESGROSELLIER &
CHERESH, 2010).
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Figura 6 – O papel das Integrinas nas células tumorais. As integrinas são reguladores
importantes dos sinais que as células tumorais irão receber, como
sobrevivência, migração, invasão e proliferação. Fonte: Adaptado de
DESGROSELLIER & CHERESH, 2010.

O surgimento de novos vasos a partir de vasculatura preexistente, ou
angiogênese tumoral, é um mecanismo bem conhecido e essencial para o
crescimento do tumor e no desenvolvimento metastático, pois sem a formação de
uma nova vascularização para fornecer oxigênio e nutrientes, os tumores não
podem crescer além de 1-2 mm de tamanho (SHARMA et al., 2001; FOLKMAN,
2002). Uma vez vascularizado, tumores previamente dormentes começam a crescer
rapidamente, invadir os tecidos circundantes (invasão) e transferir-se para locais
distantes no corpo (metástase) (KUMAR et al., 2001).
A integrina αvβ3 é um exemplo de reguladoras críticas da angiogênese no
tumor. Essa integrina parece ser a mais importante entre todas as integrinas
(BROOKS et al., 1994; KUMAR, 2003), uma vez que é altamente expressa em
células endoteliais ativadas e vasos recém-formados, mas está ausente nas células
endoteliais normais pré-formadas, tornando-o um alvo adequado para a terapia antiangiogênica do câncer. Além disso, a integrina αvβ3 também é expressa em
algumas células tumorais, o que permitiria uma terapia direcionada tanto para o
tumor quanto para sua vasculatura. Estas observações levaram à exploração de
bloqueadores da atividade da integrina αvβ3 para inibir a angiogênese, tais como
anticorpos monoclonais, peptídeos RGD cíclicos e disintegrinas de serpentes
(KUMAR, 2003; MEEROVITCH et al., 2003; MINEA et al., 2012).
As disintegrinas são uma família de peptídeos contendo a sequência RGD
rica em cisteína, isoladas de venenos de serpentes pertencentes à família Viperidae.
Estas moléculas podem ligar-se especificamente às integrinas RGD dependentes
30

(tais como αvβ3 e αIIbβ3) e bloquear a sua função (HUANG, 1998). Devido à elevada
afinidade de ligação à integrina e a sua eficácia de inibição, as disintegrinas
apresentam grande potencial como agente antitumoral devido aos seus efeitos antiangiogênicos

e

anti-metastáticos,

como

demonstrado

em

várias

modelos

experimentais (HUANG et al., 2001; SWENSON et al., 2004; MCLANE et al., 2008).
Diversas disintegrinas de serpentes já foram descritas com atividades antitumorais
conforme a tabela relacionada a seguir:
Tabela 1 – Atividade antitumoral das disintegrinas de serpentes. *Destaque para a Echistatina,
disintegrina de escolha do nosso grupo.

Nome da disintegrina

Serpente
Agkistrodon contortrix

Contortrostatina

contortrix

Alvo celular/ Mecanismo
Atividade antitumoral, anti-angiogênica e
inibição do crescimento tumoral.

Leucurogina

Bothrops leucurus

Efeitos anti-angiogênicos.

Saxatilina

Gloydius saxatilis

Inibidor do crescimento tumoral.

Obtustatina

Vipera lebetina

Efeitos anti-angiogênicos.
Inibição da angiogênese (in vivo e in

Adinbitor

Agkistrodon halys stejneger

vitro)
Inibe integrinas RGD-dependentes e

Albolabrina

Trimeresurus albolabris

metástase.

Rhodocetina

Calloselasma rhodosma

Inibe a adesão celular e migração.

Salmosina

Agkistrodon halys

Efeitos anti-angiogênicos.

brevicaudus
Trigramin

Trimeresus gramineus

Inibe a adesão de células de melanoma.
Inibe a adesão e migração celular e

Triflavina

Trimeresus flavoviridis

angiogênese.
Inibe a angiogênese e o crescimento de

Rhodostomina

Agkistrodon rhodostoma

células tumorais.
Inibe a adesão de células de melanoma

*Echistatina

Echis carinatus

aos componentes de matriz.

Fonte: CALDERON et al., 2013.

A intensidade de ligação das disintegrinas às integrinas depende do
emparelhamento adequado de vários resíduos de cisteína responsáveis pelo
enovelamento das disintegrinas que resulta na exibição de um motivo tripeptídico,
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geralmente RGD (Arg-Gly-Asp), que é conservada em muitas disintegrinas
(MOISEEVA et al., 2008).
Além das atividades antitumorais das disintegrinas, elas também são capazes
de interagir com integrinas αIIbβ3 e potencialmente inibir a agregação plaquetária,
sendo que algumas disintegrinas são capazes de inibir até mesmo a agregação
plaquetária induzida por células tumorais (CALDERON et al., 2013).

1.4 O papel das plaquetas no tumor

As plaquetas desempenham papel fundamental no crescimento tumoral, já
que muitos tumores têm a capacidade de induzir agregação plaquetária (AMO et al.,
2014; YAN & JURASZ, 2016). Diversos estudos têm investigado o mecanismo
molecular pelo qual células tumorais promovem essa agregação, processo
conhecido como agregação plaquetária induzida por células tumorais (TCIPA)
(KARACHALIOU et al., 2015; YAN & JURASZ, 2016). O mecanismo da TCIPA
oferece várias vantagens ao microambiente tumoral como evasão, crescimento e
disseminação de células tumorais (YAN & JURASZ, 2016). Quando as plaquetas
agregam em volta das células tumorais elas formam uma espécie de capa protetora
protegendo as células da citotoxicidade mediada por células NK (Natural Killer),
processo

conhecido como

evasão

imune

(Fig.

7).

Além disso,

estudos

demonstraram que a secreção de TGF- β pelas plaquetas durante a TCIPA inibe a
atividade antitumoral das células NK (YAN & JURASZ, 2016).
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Figura 7 – Plaquetas auxiliam o tumor na evasão imune. O tumor é recoberto pelas
plaquetas ao entrar na corrente sanguínea. Essa ligação promove agregação
plaquetária e impede o reconhecimento pelas células NK, assim o tumor
consegue migrar através da corrente sanguínea promovendo a metástase. Fonte:
Adaptado de KARACHALIOU et al., 2015.

Do mesmo modo, as plaquetas contêm numerosos fatores de crescimento
nos seus α-grânulos que são secretados durante sua ativação. Esses fatores de
crescimento podem ser utilizados pela célula tumoral para crescimento. Plaquetas
armazenam, produzem e secretam numerosos reguladores da angiogênese como
fator de crescimento vascular endotelial (VEGF) e fator básico de crescimento
fibroblástico (bFGF), contribuindo para a angiogênese tumoral (CALDERON et al.,
2013; YAN & JURASZ, 2016).
A interação física entre plaquetas e células cancerígenas é facilitada por
receptores e ligantes que medeiam a adesão e agregação. Esses incluem GPIIb/IIIa
(αIIbβ3), P-selectina, CD44, entre outras (Fig. 8). Deste modo, várias moléculas do
tipo mucina (proteínas glicosiladas) com atividade da P-selectina foram identificadas
(AMO et al., 2014). Entre essas a glicoproteína ligante de P-selectina 1 (PSGL-1) é
um homodímero expressa na maioria dos leucócitos, sendo essencial para o
endereçamento de leucócitos para o tecido. O CD24 serve como principal ligante
para P-selectina na superfície de câncer de mama e a sua expressão aumentada
está relacionada com a progressão tumoral e prognóstico ruim (AMO et al., 2014).
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Além disso, fibrinogênio também forma uma ponte entre GPIIb/IIIa (αIIbβ3) e a
integrina αvβ3 da célula tumoral (Fig. 8).

Figura 8 – Moléculas envolvidas na interação plaqueta - células tumorais. Agregação
plaquetária- células tumorais são formadas por ligações cruzadas de integrinas
da plaqueta, primeiramente αIIbβ3 com αvβ3 expressas na célula tumoral
através dos seus ligantes, que interagem trazendo moléculas (Fibrin, Fg, FN, e
vWF) e pela interação com P-selectinas das plaquetas com ligantes de
selectinas expressas nas células tumoral (PSGL-1, CD44, CD24). FN
(Fibronectina), Fg (Fibrinogênio), Fibrin (Fibrina), vWF (Fator de von Willebrand)
e VN (Vitronectina). Fonte: Adaptado de AMO et al., 2014.

Visto o importante papel que as plaquetas desenvolvem para o crescimento e
evasão do tumor, é interessante o desenvolvimento de moléculas que atuem
inibindo a agregação plaquetária e impedindo a secreção de fatores que contribuem
para a angiogênese e metástase tumoral. Nesse sentido, as disintegrinas têm sido
bastante utilizadas.

1.5 Echistatina

Uma das disintegrinas mais estudadas é a Echistatina (MCLANE et al., 2008).
Esta toxina é isolada do veneno de serpentes Echis carinatus e é composta de 49
aminoácidos contendo quatro pontes dissulfeto (Fig. 9A). Além disso, possui potente
atividade de ligação e inibição às integrinas αIIbβ3, αvβ3 e α5β1 (PFAFF et al.,
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1994). Sua competição com o fibrinogênio pelos os sítios de reconhecimento RGD
da integrina αIIbβ3 resulta na inibição da agregação plaquetária (GAN et al., 1988;
SAVAGE et al., 1990) além de possuir atividade antitrombótica, como a capacidade
de prevenir a trombose coronária em modelos animais (SHEBUSKI et al., 1990).
Essas propriedades da Echistatina levaram a produção do Aggrastat® (Fig. 9B), um
análogo da Echistatina, que age como antagonista, inibindo a ligação do fibrinogênio
a integrina αIIbβ3 (GPIIb/IIIa) impedindo a agregação plaquetária. Aggrastat é um
medicamento bastante utilizado em pacientes com síndrome coronariana isquêmica
(KOH & KINI 2012).

Figura 9 – A) Serpente Echis carinatus. B) Aggrastat®. Medicamento análogo a Echistatina
que age inibindo a adesão do fibrinogênio ao receptor GPIIb/IIIa, impedindo
assim a agregação plaquetária. Fonte: DETKA, 2011.

Ademais, um estudo demonstrou que a interação da Echistatina com a
integrina αvβ3 também inibe a adesão de células endoteliais da veia umbilical
humana (HUVEC) à vitronectina e fibronectina imobilizadas (JULIANO et al., 1996).
Além disto, a Echistatina mostrou-se eficiente em inibir a metástase de carcinoma de
pulmão in vivo (SPALLETICERNIA et al., 1997), e capaz de promover o
descolamento de células de melanoma aderentes em fibronectina (STAIANO et al.,
1997), indicando o potencial da Echistatina na supressão de eventos tumorais.
A alta afinidade das disintegrinas às integrinas levou o nosso grupo a explorar
as disintegrinas eristostatina e Echistatina recombinantes fusionadas com
moléculas marcadoras como a fosfatase alcalina (BUTERA et al., 2003) e a
proteína verde fluorescente (GFP), com o intuito de gerar moléculas quiméricas
capazes de se ligar às integrinas e marcar sua localização (MAGALHÃES et al.,
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2012). Com isso, a utilização da Echistatina como toxina conjugada é bastante
interessante, uma vez que ela poderá atuar inibindo a agregação plaquetária
causada pela LgRec1 e direcionar sua atividade citotóxica as células tumorais.

1.6 Toxinas conjugadas com atividade antitumoral

Devido à diversidade de alvos das toxinas, a conjugação destas com outras
toxinas de outros animais, bactérias ou plantas tem sido bastante explorada. Neste
sentido, um produto combinado de duas toxinas de venenos de serpente, crotoxina e
cardiotoxina (VRCTC-310) (COSTA et al., 1998), mostrou propriedade antitumoral e
passou da fase clínica I (NEWMAN et al., 1993).
As combinações de toxinas de animais e plantas também têm se mostrado
promissoras. Neste sentido, a curcumina, o principal ingrediente ativo da cúrcuma
(Curcuma longa), mostrou-se capaz de inibir o crescimento de células de câncer de
cólon (Chauhan, 2002) e como outro composto (BM-ANF1), purificado a partir de
pele do sapo indiano, Bufo melanostictus schneider, foi eficiente em inibir o
crescimento de células leucêmicas U937 e K562 e hepatoma (HepG2) (GOMES et
al., 2007), estes compostos foram associados e foram capazes de inibir o
crescimento das células de câncer de cólon HCT-116 mais eficientemente que a
inibição provocada por qualquer dos agentes isoladamente (GIRI et al., 2009).
Porém, nas associações mencionadas anteriormente, as toxinas não estão
estruturalmente ligadas, sendo somente uma mistura. Por outro lado, toxinas estão
sendo ligadas com outras moléculas para explorar sua provável atividade
antitumoral. Um exemplo desta abordagem é o fusionamento de anticorpos com
toxinas de plantas e bactérias (POTALA et al., 2008), gerando as imunotoxinas
(MADHUMATHI & VERMA, 2012). Estas moléculas quiméricas são desenvolvidas
com a finalidade de que o anticorpo leve a toxina para um determinado alvo
presente nas células neoplásicas.
Outro exemplo de toxina hibrida é a vicrostatina, gerada a partir da ligação da
disintegrina contortrostatina do veneno crotálico com a Echistatina de veneno
viperídico. Esta toxina quimérica mostrou-se capaz de exercer potente efeito inibidor
na migração das células endoteliais e formação de túbulo in vitro. Além disso, sua
administração intravenosa induziu um atraso significativo no crescimento do tumor
em modelos de câncer mamário em camundongos (MINEA et al., 2012).
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Diversas toxinas isoladas também têm sido exploradas como fonte de toxinas
com potencial antitumoral. Neste sentido, um peptídeo denominado lycosin-I,
isolado a partir do veneno da aranha Lycosa singorensis foi capaz de inibir o
crescimento in vitro de algumas linhagens tumorais ativando a via de morte
mitocondrial, levando as células a apoptose (LIU et al., 2012a). Além disso, o
veneno da aranha Macrothele raveni mostrou-se eficiente em suprimir o crescimento
celular da linhagem K562 de leucemia mielóide, apresentando um baixo efeito
inibitório sobre linfócitos humanos normais, indicando que este é relativamente
seletivo para células leucêmicas (LIU et al., 2012b). Em outro estudo, o veneno de
Macrothele raveni mostrou-se citotóxico para a linhagem celular MCF-7 de
carcinoma de mama humano. O modelo de indução de tumor em camundongos
nude permitiu verificar que o tratamento com veneno por 21 dias é capaz de inibir
significativamente o crescimento tumoral quando comparado com o grupo controle
(GAO et al., 2007).

1.7 Echistatina e LgRec1 (Histórico do grupo)

Estudos realizados por Chaim e colaboradores (2011a), mostraram que uma
FLD de classe II isolada de L. intermedia (LiRecDT1), contendo 78% de homologia
com a LgRec1, apresentou atividade citotóxica em cultura de células endoteliais de
coelho, provavelmente decorrente da hidrólise dos lipídios de membrana destas
células. Esta observação e o fato da literatura mostrar que as fosfolipases D podem
atrair polimorfonucleares por meio de lipídeos bioativos gerados pela ação desta
toxina sobre a membrana celular (PETTUS et al., 2003; DRAGULEV et al., 2007;
CHAIM et al., 2011a), nos motivou a utilizar a fosfolipase D LgRec1 em células
tumorais.
Embora a toxina LgRec1 poderia apresentar resultados promissores, esta
molécula age como um potente agregador plaquetário, o que representa um
problema para a utilização desta toxina como potencial terapêutico. Contudo,
ensaios preliminares realizados pelo nosso grupo utilizando a mistura equimolar da
Echistatina com a LgRec1 (1 µM), mostrou que a Echistatina foi capaz impedir a
agregação plaquetária promovida pela LgRec1 (dados não mostrados), indicando
que a atividade da Echistatina frente às plaquetas foi predominante em relação ao
potencial agregante da LgRec1. Estes resultados indicam que se a disintegrina
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Echistatina fosse fusionada à LgRec1, a agregação plaquetária promovida pela
LgRec1 poderia ser abolida.
Avaliando a elevada expressão da integrina αvβ3 em células endoteliais de
vasos recém-formados para o suprimento tumoral e também em algumas linhagens
de células tumorais, esta integrina representa um interessante alvo para o
direcionamento de agentes citotóxicos. Dessa forma, hipotetizamos que a
Echistatina poderia funcionar como um agente carreador da fosfolipase D LgRec1
para células tumorais, e levando em conta a ação das disintegrinas no tumor, bem
como a liberação de cPA pela fosfolipase D, esta quimera poderia atuar no tumor
por dois mecanismos simultâneos.
Considerando a experiência anterior de nosso grupo com clonagem e
expressão de disintegrina, bem como a construção de uma quimera composta da
fusão da Echistatina a proteína de fluorescência verde (GFP) (MAGALHÃES et al.,
2012) e também com a clonagem e análise das atividades biológicas da FLD
LgRec1 (MAGALHÃES et al., 2013), neste projeto visamos a construção de uma
molécula quimérica composta da fusão da disintegrina Echistatina da serpente Echis
carinatus com a FLD LgRec1 da aranha L. gaucho. Esta abordagem permitirá que a
Echistatina realize duas funções distintas, uma de neutralizar o efeito indesejado da
agregação plaquetária induzida pela LgRec1, e a outra de direcionar a LgRec1 às
células tumorais. Assim, uma reação conjunta de alterações nas membranas destas
células, recrutamento de polimorfonucleares e produção de cPA ao local, pode ser
favorável a eliminação tumoral.

38

2. OBJETIVOS

Construir uma molécula híbrida composta de uma fosfolipase D (LgRec1) de
aranha L. gaucho com uma disintegrina (Echistatina) de serpente E. carinatus e
avaliar sua atividade biológica.

2.1 Objetivos específicos:


Clonar em vetor de expressão bacteriano os fragmentos de cDNA que
codificam as porções conservadas das sequencias da LgRec1 e da
Echistatina;



Expressar o cDNA híbrido em bactérias e purificar por cromatografia de
afinidade por metal imobilizado (IMAC);



Caracterizar a proteína híbrida por espectrometria de massa e dicroísmo
circular;



Realizar testes para verificar a conservação da atividade biológica de
ambas toxinas na nova construção (agregação plaquetária e atividade
esfingomielinásica);



Avaliar a citotoxicidade da proteína híbrida em células tumorais e realizar
ensaio de viabilidade por PrestoBlue® para confirmação;



Realizar ensaio Imunoenzimático (ELISA) em células tumorais para avaliar
a capacidade da Echistatina de carrear a LgRec1 a estas células.
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Meio de cultura para bactéria

O meio utilizado para crescimento bacteriano foi o meio LB (Luria Bertani) da
Invitrogen®, composto por 10 g de Triptona, 5 g de extrato de levedura, 10 g de NaCl
e H2O para volume final de 1000 mL. Esse meio foi colocado em garrafas de vidro
de 500 mL e autoclavado por 20 minutos à 121 °C. Em seguida, as garrafas foram
armazenadas à temperatura ambiente até sua utilização.

3.2 Placas Ágar-LB ampicilina
Para preparação das placas Àgar- LB, utilizamos 6 g do meio LB (Invitrogen®)
acrescentado de 4,5 g de ágar (Invitrogen®) diluídos em 300 mL de água destilada.
Após dissolver bem, o meio foi autoclavado por 20 minutos a 120 oC. Após a
autoclavagem e quando a temperatura do meio estiver por volta de 50 oC, adicionase ampicilina a uma concentração final de 100 g/mL. Em seguida, com auxílio de
um tubo cônico, adicionamos 25 mL de meio em cada placa de Petri (12 placas).
Após o resfriamento, as placas foram armazenadas a 4 ºC até sua utilização.

3.3 Linhagem bacteriana

Bactérias contendo a designação (DE3) indicam que o hospedeiro é um
lisógeno do fago , portanto, carrega uma cópia do gene da T7 RNA polimerase em
seu cromossomo sob o controle do promotor lacUV5, induzível por IPTG
(isopropyl beta-D-thiogalactoside). Linhagem de escolha:
BL21 Star™(DE3) (Invitrogen®): F- ompT hsdSB (rB-mB-) gal dcm rne131 (DE3).
One Shot® TOP 10 - F- mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) φ80lacZΔM15 ΔlacX74 recA1
araD139 Δ(araleu)7697 galU galK rpsL (StrR) endA1 nupG.
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3.4 Oligos utilizados

Foram utilizados os seguintes oligos para seleção das colônias e amplificação
da LgRec1:

Oligo T7 senso (Foward):
5’-TAATACGACTCACTATA-3’

Oligo T7 antisenso (Reverse):
5’-CTAGTTATTGCTCAGCGGTGG- 3’

Oligo Rec1_Bam senso (Foward):
5’- GCAGATAACCGGCGGCCTATAT-3’

Oligo Rec1_Bam antisenso (Reverse):
5’- GCCGCCTCCCTTGAACGTTTCCCAA-3’

3.5 Clonagem em vetor pAE
O vetor pAE (RAMOS et al., 2004), derivado do vetor pRSET A da Invitrogen®
(Fig. 10), possui promotor T7 (PT7), reconhecido pela T7 RNA polimerase de fago ,
e é resistente à ampicilina. Além disso, possui tamanho de 2.850 kb, seis histidinas
na porção N-terminal que facilitam o processo de purificação e múltiplos sítios de
clonagem para enzimas de restrição. Em nosso laboratório, a sequência da
Echistatina já havia sido clonada em vetor pAE (MAGALHÃES et al., 2012), entre os
sítios de restrição BamHI e EcoRI. Sendo assim, a sequência da LgRec1 foi
amplificada por PCR e o produto gerado foi então inserido na construção pAE-Ech
entres os sítios de restrição BamHI e BamHI na porção 5´.
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Figura 10 –

Vetor pAE. O vetor possui um promotor forte (T7), sítio de ligação do
ribossomo (RBS), código de iniciação que codifica uma metionina (ATG), 6
histidinas (6xHis) e seus respectivos sítios de clonagem para enzimas de
restrição onde foi inserido as sequências que codificam as proteínas LgRec1 e
Echistatina (Echis).

3.6 Amplificação da LgRec1

A sequência da proteína LgRec1 foi amplificada por PCR (Polimerase chain
reaction) à partir da construção pAE-LgRec1 (MAGALHÃES et al., 2013), utilizando
a enzima Taq Platinum recombinant (Invitrogen®). A reação consistiu em uma
mistura de reagentes, conforme a tabela 2. Como controle negativo, utilizamos água
livre de nucleases (Nuclease Free). Os oligos de escolha foram T7 Foward e
Rec1_Bam Reverse, que flanqueiam a região de interesse.

42

Tabela 2 – Reagentes utilizados na reação de PCR.

Reagentes

Concentração Final

10 X High Fidelity PCR Buffer

1X

10 mM dNTP

0,2 mM

50 mM MgSO4

2 mM

10 µM primer F

0,2 µM

10 µM primer R

0,2 µM

Template

500 ng

Taq Platinum High Fidelity

1U

H2O

Volume para 25 µL

A reação foi realizada em tubos de 500 µL em termociclador Termocycler
Eppendorf®. Foram realizados os seguintes ciclos para amplificação:

94 C

2 minutos

94 C

15 segundos

56 C

30 segundos

72 C

1 minuto

72 C

10 minutos

30 ciclos

Após a amplificação da LgRec1, a mesma foi armazenada a 4 ºC e
posteriormente analisada em gel de agarose 1 %.

3.7 Digestão do inserto e do vetor
A digestão foi realizada com a enzima BamHI (Fermentas®), utilizando 50 μL
da LgRec1 em uma reação (digestão do inserto) e em outra 50 μL do vetor pAE-Ech
(digestão do vetor), adicionados em ambas as reações, 4 μL da enzima BamHI; 7 μL
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do tampão da enzima BamHI e 9 μL de H2O, volume final de 70 µL. As amostras
foram mantidas por 5 horas a 37 ºC e 20 minutos a 80 ºC (para inativação da
enzima). Após a digestão, inserto e vetor foram submetidos a eletroforese em gel de
agarose 1% para purificação com o kit Wizard® PCR-Clean- Up System (Promega®)
segundo as recomendações do fabricante.

3.8 Ligase

Após a purificação do produto digerido, foi feita a ligação da LgRec1 ao vetor
através de uma enzima DNA T4 Ligase, na razão molar de 3 insertos (LgRec1) para
1 vetor (pAE-Ech). Foi utilizada essa proporção para garantir que a maioria dos
vetores se ligasse com o inserto. Foi realizado dois tipos de ligação: uma contendo o
inserto e o vetor, que foi chamado de reação inserto; e outra contendo o vetor
fechado, que foi nomeado de reação controle. Foram utilizados na reação inserto: 5
µL de vetor (pAE-Ech) + 15 µL do inserto (LgRec1) + 2 µL do tampão (contendo no
kit) + 1 µL da DNA T4 Ligase e 2 µL de H2O. Para a reação controle foram utilizados
5 μL vetor, 4 μL tampão, 1 μL da enzima e 10 μL de H2O. As reações foram
mantidas a 4 °C, por 16 h.

3.9 Transformação em bactérias TOP 10
Após a ligação, a construção foi inserida através de “choque térmico” na
linhagem bactériana TOP 10 (Life Technologies®) quimicamente competente, para
que fosse obtido uma grande quantidade de massa plasmidial. Para transformação
da bactéria TOP 10, a mesma foi retirada do freezer – 80 °C e mantida no gelo por
15 minutos. A seguir, foram adicionados 3 µL da reação inserto e o tubo deixado no
gelo por 15 minutos. Posteriormente a amostra foi incubada a 42 °C por 45
segundos e novamente no gelo por 2 minutos. Após a retirada do tubo do gelo, foi
adicionado 1 mL de meio LB e mantido por 30 minutos a 37 °C sob agitação. O
conteúdo foi centrifugado 10.000 g por 1 minuto, o sobrenadante descartado e o
precipitado (pellet) ressuspenso em meio LB. Após a homogeneização, foram
plaqueados 100 µL em LB-Agar foi incubada a 37 °C por 16 h.
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3.10 Seleção dos clones positivos (Screening)

Foram retiradas 20 colônias e adicionadas a um tubo com 15 µL de meio LB +
ampicilina (1 µg/mL). As colônias foram incubadas a 37 °C por 2 horas sob agitação
e posteriormente submetidos a reação de PCR para seleção dos clones positivos.
Para essa reação foram utilizados o vetor pAE-LgRec1 como controle positivo e
água nuclease free como controle negativo. Os oligos utilizados para essa reação
foram os primers T7 Foward e Reverse que flanqueiam a região de interesse. Os
reagentes utilizados, a concentração e o ciclo de amplificação são os mesmos
descritos no item 3.6. Posteriormente, as amostras foram submetidas à análise por
eletroforese em gel de agarose.

3.11 Eletroforese em gel de agarose 1%

Após a realização do PCR, das colônias selecionadas, alíquotas das
amostras (20 µL) foram submetidas à eletroforese em gel de agarose. Foi
adicionado 1% de agarose (0,500 g) em 50 mL de tampão TAE (tampão TrisAcetato-EDTA) diluído 1 X, e pH ajustado para 8,0.
A diluição da agarose no tampão se dá por aquecimento no microondas por
aproximadamente 1 minuto, homogeneizando em erlenmeyer de 250 mL. Após
esfriar, foi adicionado 1 µL de Gel Red®, intercalante do DNA que permite
visualização das bandas através da luz ultravioleta. Foi utilizado o marcador
FastRulerTM DNA Ladders da Thermo Fisher Scientific® como padrão. Os
parâmetros utilizados foram 300 mA/80 V, por 40 minutos. Após a eletroforese, as
bandas foram visualizadas em luz ultravioleta e o gel foi fotografado em
Transluminador UVP. As amostras foram armazenadas a 4 ºC.

3.12 Purificação plasmidial (Miniprep)

A fim de aumentar a quantidade de plasmídeos das colônias positivas para
realizar o sequenciamento, 5 L de cada clone selecionado foi inserido em bactéria
TOP 10 e adicionado a 15 mL de meio LB contendo 100 g/mL de ampicilina,
incubadas 16 horas, sob agitação a 37 ºC. Após a incubação foi realizada a extração
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e a purificação plasmidial utilizando o kit Wizard®plus Miniprep DNA purification
System (Promega) seguindo as recomendações do fabricante.
Foram centrifugados 10 mL de meio a 11.000 g por 5 minutos, o precipitado
(pellet) foi ressuspenso em 250 µL de Cell Resuspension Solution para que
desestabilizasse a membrana celular, promovendo o seu aumento através da
entrada de glicose. Foram adicionados 250 µL de Cell Lysis Solution para lisar a
célula, formando pequenos poros que auxiliam a saída dos plasmídeos sem perda
do DNA cromossômico. O conteúdo foi passado no vórtex para dissolver toda a
amostra e foram adicionados 10 µL de Alkaline Protease Solution, sendo a amostra
incubada 5 minutos em temperatura ambiente e adicionados 350 µL de
Neutralization Solution, para retirar as proteínas que envolvem o plasmídeo. A
seguir, a amostra foi centrifugada a 12.000 g a temperatura ambiente por 10
minutos. O sobrenadante foi adicionado a uma coluna em um tubo coletor e a
amostra centrifugada a 12.000 g por 1 minuto. Após a centrifugação, foram
adicionados 750 µL de Wash Solution que contém etanol para lavagem da solução e
dos plasmideos e centrifugado a 12.000 g por mais 1 minuto. O sobrenadante foi
descartado e mais 250 µL de Wash Solution foram adicionados e as amostras
centrifugadas a 12.000 g por 2 minutos. O tubo coletor foi descartado e coluna
colocada em um tubo de 1,5 mL, ao qual foram adicionados 100 µL de água livre de
nuclease (DEPC) para resolubilização do DNA, o tubo centrifugado a 12.000 g por 1
minuto e a amostra contendo DNA estocada a –20 ºC. As colônias positivas foram
submetidas ao sequenciamento no laboratório de Genoma Humano (USP), para
confirmação da sequência.

3.13 Expressão da proteína recombinante

3.13.1 Pré-Inóculo
A bactéria BL-21 (DE3) Star™ Invitrogen® foi retirada do freezer – 80 ºC e
mantida no gelo por 15 minutos, quando então se acrescentou 3 µL de plasmídeo
com o inserto da molécula híbrida e a reação foi mantida por mais 15 minutos no
gelo. Em seguida, foi colocada em agitação por 45 segundos a 42 ºC. O conteúdo foi
colocado novamente no gelo por 2 minutos e após retirar do gelo foi adicionado 1
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mL de meio LB e incubado por mais 30 minutos a 37 ºC, sob agitação. O conteúdo
foi colocado em 12 mL de meio LB com ampicilina (1 µg/mL), incubado sob agitação
37 ºC, 16 horas.

3.13.2 Inóculo

Para a expressão da molécula híbrida foram utilizados 3,6 mL do pré-inóculo
(diluição 1:70) em 250 mL de meio LB com ampicilina a 37 ºC, sob agitação, até a
fase logarítmica de crescimento exponencial (DO600), o que normalmente ocorre
dentro de 2 horas. Após ter atingido a DO, uma alíquota de 1 mL foi retirada,
centrifugada a 10.000 g por 1 minuto, o sobrenadante foi descartado e o precipitado
(pellet) armazenado a – 20 ºC. Esse precipitado foi denominado de T0 (Tempo 0).
A expressão da proteína foi induzida pela adição de 1 mM de IPTG e a cultura
foi incubada a 37 ºC sob agitação por 4 horas. Após este período, foi retirado outra
alíquota de 1 mL, a qual foi diluída 1:2 (500 µL da cultura + 500 µL de meio LB) e a
DO analisada em espectrofotômetro a 600 nm. Esse precipitado foi denominado Ti
(Tempo induzido). Posteriormente, a cultura foi centrifugada à 7.000 g por 15
minutos e o precipitado (pellet) bacteriano ressuspenso em solução de lavagem e
equilíbrio (20 mM de tampão fosfato, 0,5 M de NaCl) e mantidas a – 20 ºC. As
proteínas isoladas LgRec1 e Echistatina, também foram produzidas e purificadas
seguindo o mesmo protocolo.

3.14 Purificação da molécula híbrida por cromatografia de afinidade por metal
imobilizado (IMAC)

As bactérias foram lisadas mecanicamente por sonicação utilizando uma
sonda fina, processo que consiste no rompimento da parede bacteriana por ondas
sonoras de 500 Watt e 20 kHz por 50 segundos cada pulso, sendo realizada pausas
de 4 minutos entre as pulsações, mantendo sempre as amostras no gelo. O
processo foi repetido 4 vezes. As amostras foram então centrifugadas à 10.000 g por
15 minutos. Em seguida, o sobrenadante, foi submetido ao processo de purificação.
A resina foi tratada conforme recomendado pelo fabricante: (GE®) a mesma
foi centrifugada à 700 g por 5 minutos para remoção do etanol. Foram utilizados 2
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mL de resina para cada 250 mL de cultura. Em seguida, foi descartado o
sobrenadante e a resina foi equilibrada com tampão de lavagem e equilíbrio (pH
7,4), sendo invertida por 3 minutos e centrifugada à 700 g por 5 minutos. O
sobrenadante foi então descartado, e a resina ressuspensa em 10 mL de tampão
lavagem e equilíbrio e o processo repetido por 3 vezes. O sobrenadante do sonicado
foi então incubado com a resina por 1 hora, sob inversão, em seguida, centrifugado
(700 g, 5 minutos) e o sobrenadante removido. A resina foi lavada com tampão B
(Tampão de lavagem e equilíbrio + 70 mM de imidazol, pH 7,4) sob leve inversão por
45 minutos e novamente centrifugada (700 g, 5 minutos). Esse processo foi repetido
3 vezes. Para a eluição, a resina foi incubada com 3 mL de tampão C (tampão de
lavagem e equilíbrio + 1 M de imidazol, pH 7,4) por 40 minutos, centrifugada (700
g/5 minutos) e os sobrenadantes coletados. O eluido foi inserido em membrana de
celulose (Sigma-Aldrich®). A diálise foi realizada em solução fosfato salina (PBS). As
amostras foram mantidas sob leve agitação por 16 h a 4 ºC. No dia seguinte, as
amostras foram centrifugadas a 10.000 g por 5 minutos e submetidas à eletroforese
em gel de poliacrilamida.
3.15 Eletroforese em gel de poliacrilamida – SDS PAGE

As proteínas foram analisadas por eletroforese em gel de poliacrilamida na
presença de SDS – dodecil Sulfato de sódio (SDS-PAGE). As amostras contendo as
proteínas recombinantes (LgRec1, Echistatina e proteína híbrida) foram diluídas em
tampão de amostra sob condições redutoras (350 mM de Tris/HCl; 10 % de SDS; 30
% de glicerol; 1,2 mg de azul de bromofenol; 9,3 % de 2-mercaptoetanol) e
aquecidas a 99 ºC por 5 minutos, sob agitação. Utilizamos 7 L do marcador de
massa molecular PageRulerTM (Invitrogen®). O material foi aplicado sobre gel de
empacotamento de 5 % e gel de resolução de 15 % de poliacrilamida e submetido à
eletroforese com corrente constante de 110 volts por 2 horas. Os géis foram corados
com solução contendo azul de Coomassie R-250.

3.16 Quantificação das proteínas

As quantificações das proteínas recombinantes foram realizadas através do
kit BCA™ Protein Assay Kit (Thermo Scientific®), uma formulação baseada no
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método do ácido bicinconínico (BCA) para a detecção colorimétrica e quantificação
de proteína total (SMITH et al., 1985). A curva padrão foi obtida a partir da diluição
de soro albumina bovina (BSA) 2 mg/mL de acordo com as instruções do fabricante.
A reação produzida por este método exibe uma forte absorbância em 562 nm que é
aproximadamente linear com as concentrações proteicas crescentes em um
intervalo de 200 a 6,25 µg/ml. Desta forma, após a leitura da absorbância de todas
as reações, a concentração proteica das proteínas foi determinada a partir da curva
padrão construída através das diluições de BSA.

3.17 Remoção de endotoxinas bacterianas

Para a remoção de endotoxinas, as amostras foram submetidas ao
tratamento com o sistema Pierce high capacity endotoxin removal resin (Thermo
Scientific®), onde as colunas repousaram a temperatura ambiente por 30 minutos.
Após esse período, elas foram centrifugadas a 500 g por 1 minuto. Em seguida, as
soluções foram descartadas e adicionados 8 mL de solução NaOH 0,2 N em 95% de
etanol. A coluna foi invertida algumas vezes até que a resina fosse ressuspensa por
completo e incubada por 2 horas a temperatura ambiente sob agitação. As colunas
foram novamente centrifugadas a mesma velocidade e foi adicionado 8 mL de
solução NaCl 2M. Após a resina ser ressuspensa sobre agitação manual, a coluna
foi novamente centrifugada e as soluções descartadas. Foram adicionados em
seguida, 8 mL de água ultrapura (livre de nucleases) e submetido à uma nova
centrifugação. O mesmo procedimento foi repetido por mais 3 vezes com PBS 1x
filtrado. A seguir, 8 mL das amostras foram adicionadas as colunas e incubadas por
1 hora a temperatura ambiente. As colunas foram centrifugadas e as amostras
coletadas e armazenadas. Para preservação das colunas, as mesmas foram
tratadas com 8 mL de etanol 20 % e armazenadas a 4 ºC. A confirmação da
remoção das endotoxinas foram analisadas pelo método de “Gel Clot”. As análises
foram realizadas pela seção de controle microbiológico do Instituto Butantan.
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3.18 Espectrometria de massa

A fim de analisar a massa molecular para caracterização da proteína híbrida,
a mesma foi submetida à espectrometria de massa. As análises foram realizadas no
equipamento MALDI-TOF Autoflex Speed (Bruker®) utilizando o procedimento
estabelecido para análise da proteína. O procedimento consistiu na aplicação de 0.5
µL de uma solução saturada de ácido sinapínico em etanol, na amostra. Após secar,
misturou-se 1 µL da amostra com 1 µL de uma solução saturada de TA30 (0,1 % de
ácido trifluoracético/acetonitrila, 70:30) e finalmente 1 µL foi aplicado na placa
GroundSteel para ser analisada. A aquisição dos dados foi realizada no modo linear,
com polaridade positiva, com os seguintes parâmetros: Ion Source 1 - 19.50 kV, Ion
Source 2 - 17.60 kV, Lens - 9.0 kV, Pulsed Ion Extraction 170 ns, Mass Range 5 –
70 kDa, Laser Frequency 500 Hz, Detector Gain 10.0 x. Os resultados foram
analisados no software mMass (www.mmass.org).

3.19 Atividade esfingomielinásica
A atividade esfingomielinásica foi avaliada utilizando o Amplex Red® Kit assay
esfingomielinase (Invitrogen®). Neste ensaio a atividade de esfingomielinase é
acompanhada

utilizando

10-acetil-3,

7-dihydroxyphenoxazine

(Amplex

Red

Reagent), um fluorogêno sensível a peróxido de hidrogênio (H2O2). Inicialmente, a
esfingomielinase provoca hidrólise da esfingomielina produzindo ceramida e
fosforilcolina. Em seguida, ocorre ação da fosfatase alcalina, que hidrolisa a
fosforilcolina, a colina é oxidada pela colina oxidase a betaína e H 2O2. Finalmente,
H2O2

na

presença

de

peroxidase,

reage

com

o

Amplex

Red

Reagent

estequiometricamente 1:1 para gerar o produto altamente fluorescente, a resorufina.
A proteína híbrida e a LgRec1 foram analisadas nas concentrações de 0,15,
0,05 e 0,016 M e adicionada à mistura do reagente. A reação foi incubada a 37 ºC,
durante 30 minutos e a fluorescência foi medida no equipamento SpectraMax M2Molecular Devices usando excitação a 540 nm e emissão de 590 nm. A LgRec1 e a
Echistatina foram utilizadas como controle.

50

3.20 Dicroísmo circular

O dicroísmo circular (CD) é uma técnica empregada para avaliar a estrutura
secundária de proteínas em solução, sendo um método altamente sensível, capaz
de distinguir conformações em α-hélices, folhas-β e alças (MANAVALAN &
JOHNSON, 1987). Para o ensaio, foi utilizado 10,76 M (0.00001076 mol/L) da
proteína híbrida, LgRec1 e Echistatina, em solução de Tris-HCl 2 mM, pH 7,4. A
leitura foi realizada em espectropolarímetro Jasco J-720. A absorbância foi
mensurada de 187 a 260 nm, em uma cubeta de quartzo Suprasil® QS 0,5 mm, em
uma temperatura fixa, com uma velocidade de 10 nm/min. Para o cálculo de
elipticidade molar residual (MRE) utilizou-se a seguinte fórmula:
MRE= θ (mdeg) x M/c x l x 1000
M: massa molar da amostra; c: concentração da amostra (g/mL); l: caminho ótico
(cm).
A interpretação dos resultados foi obtida através do programa DichroWeb, por
meio do software CONTIN- LL, a fim de verificar as estruturas e suas porcentagens
nas amostras e qual a porcentagem de cada estrutura. As análises das amostras
foram realizadas na central analítica do Instituto de Química da Universidade de São
Paulo (IQ-USP).

3.21 Agregação plaquetária in vitro

O sangue total foi colhido de voluntários humanos saudáveis, após
consentimento livre e esclarecido, na proporção 9:1 (9 mL de sangue para 1 mL de
anticoagulante citrato de sódio 3,8 %). O plasma humano rico em plaquetas (PRP)
foi obtido por centrifugação a 70 g por 30 minutos em temperatura ambiente, e como
branco foi utilizado o plasma pobre em plaquetas (PPP). Para obtenção do mesmo,
o PRP foi centrifugado a 14.000 g por 5 minutos.
A agregação plaquetária causada pela molécula hibrida, LgRec1 ou
Echistatina foi medida a 37 °C sob uma agitação de 1000 rpm usando a Chrono-Log
Whole Blood Aggregometer como descrito por WANG e colaboradores (2005).
Foram avaliadas as doses: 0,16; 0,32 e 0,64 M. O agonista ADP (concentração
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final, 10 µM) foi utilizado como controle positivo para avaliar a viabilidade das
plaquetas.

3.22 Condições de cultura e manutenção das linhagens celulares
As células foram cultivadas em frascos de cultura de 75 cm 2 em meio de
cultura respectivo a cada linhagem, todos suplementados com 10 % de soro fetal
bovino (SFB) (Gibco®) inativado, 2 mM de L-glutamina (Gibco®) e antibiótico
penicilina/estreptomicina (Gibco®). Foram utilizadas as seguintes linhagens e meios
de cultura:
 U87-MG – Gliobastoma humano. Meio DMEM (Gibco®);
 RD- rabdomiosarcoma embrionário humano. Meio MEM (Gibco®);
 HeLa - Carcinoma de cervix humano. Meio MEM (Gibco®);
 NCI- H292- Carcinoma mucoepidermoide de pulmão humano. Meio RPMI
(Gibco®);
 B16F10 – Melanoma murino. Meio RPMI (Gibco®).

Os frascos de cultura foram mantidos na estufa contendo atmosfera úmida
com 5% de CO2 a 37 ºC. Após confluência, as células foram subcultivadas para
ampliação, congeladas em solução 10 % dimetilsulfóxido (DMSO) em SFB e
estocadas em nitrogênio líquido. As suspensões celulares utilizadas para os ensaios
foram obtidas após o tratamento dos frascos de cultura com Tripsina 0,2% (Gibco ®)
por 5 minutos ou menos (dependendo da linhagem apresentou maior ou menor
sensibilidade) e inativação com 10% de soro fetal bovino. As células desprendidas
foram centrifugadas por 240 g, ressuspendidas em meio de cultura e a concentração
celular ajustada por contagem em câmara de Neubauer. Assim temos o cálculo:

Nº total de células
_______________ x fator de diluição x 10.000
Nº de células/mL =
Nº de quadrantes contados
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3.23 Ensaio de viabilidade por PrestoBlue®
Para o ensaio de viabilidade foi utilizado o kit reagente PrestoBlue® Cell
viability reagente da Thermo Scientific®. As células foram adicionadas em placas de
cultura contendo 96 poços (2.105 células/orifício) e incubadas por 24 horas para
adesão em estufa contendo 5 % de CO2 a 37 ºC. Após esse período, as células
foram tratadas com as proteínas: LgRec1, Echistatina, Rechistatina e GFP (como
controle negativo) nas concentrações de 1,5; 0,5 e 0,1 µM por 24 horas. Em
seguida, os poços foram fotografados e as placas centrifugadas a 100 g por 10
minutos. O sobrenadante foi descartado, em seguida foi inserido 90 µL de PBS com
5 mM de glicose e adicionado 10 µL do reagente PrestoBlue®. As placas foram
incubadas na estufa a 37 ºC por 1 hora e em seguida a leitura foi realizada em
espectrofotômetro SpectraMax M2-Molecular Devices com os comprimentos de onda
de excitação e emissão em 570 e 600 nm respectivamente.

3.24 Ensaio Imunoenzimático (ELISA) de células

Para o ensaio de ELISA foi utilizado o protocolo adaptado da empresa
abcam®, onde as células foram adicionadas em placas de 96 poços (2.105
células/orifício) para aderência e mantidas overnight. Depois, as células foram
fixadas nas placas com solução de 8 % de paraformaldeído e as placas foram
incubadas a temperatura ambiente por 15 minutos. Em seguida, as placas foram
lavadas com PBS e incubadas com solução de bloqueio (BSA 2%) por 2 horas e
novamente lavadas com PBS. Após as lavagens, foi adicionado as proteínas:
LgRec1, Echistatina, Rechistatina e GFP. Foi realizado uma diluição seriada com as
toxinas, de 8 a 0,5 µM para análise das mesmas, que foram mantidas em estufa por
2 horas e novamente submetida a etapas de lavagens. O anticorpo primário Anti-His
(Cusabio®) foi diluído (1:2000) em solução de incubação (BSA 1%) e adicionado na
placa. A placa foi mantida overnight a 4º C em câmera úmida. A seguir, a placa foi
lavada por 3 vezes com solução de lavagem (PBS com 0,05 % de Tween) para
remoção dos anticorpos que não se ligaram. Em seguida, o anticorpo secundário
anti-mouse (IgG) (Sigma®) foi diluído (1:3000) e adicionado na placa. A placa foi
então incubada a temperatura ambiente por 2 horas para posterior revelação. Uma
pastilha de OPD (o-Phenylenediamine dihydrochloride) foi diluída em 10 mL de
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tampão citrato e adicionado ainda 10 µL de H2O2. Foram adicionados 100 µL dessa
solução por poço e incubado por 5 minutos. A reação foi interrompida com a adição
de 50 µL de H2SO4 e a leitura realizada em espectrofotômetro SpectraMax M2Molecular Devices em 492 nm.

3.25 Análises estatísticas

Os resultados foram expressos como média ± SD (desvio padrão da média).
Os dados obtidos foram analisados estatisticamente por ANOVA (análise de
variância), seguido pelo teste de Bonferroni, empregando o programa GraphPad
PRISMA 5.0. Foi utilizada a abordagem do programa, onde valores com p<= 0,05
foram considerados significantes (*), p<= 0,01 muito significantes (**), e p< 0,001
extremamente significantes (***).

54

4. RESULTADOS

4.1 Esquema da construção da proteína híbrida
A sequência de DNA que codifica a proteína LgRec1 foi adicionada na porção
N-terminal da Echistatina, previamente clonada em vetor pAE (pAE-Ech). Dessa
forma, quando expressa, a LgRec1 ficará na porção N-terminal e a Echistatina na
região C-terminal da proteína híbrida (Fig. 11). As duas sequências foram separadas
por três glicinas para permitir maior flexibilidade entre as proteínas.

Figura 11 – Sequência do cDNA e aminoácidos da proteína híbrida. O vetor pAE possui a
sequência de seis histidinas (preto) e o sítio de BamHI utilizado para inserir a
LgRec1 está sublinhado, a sequência da proteína LgRec1 de L. gaucho,
seguido pelo linker de três glicinas (amarelo) e em vermelho, a sequência
correspondente a Echistatina de E. carinatus.
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4.2 Clonagem da proteína híbrida em vetor pAE

A sequência da LgRec1 foi então amplificada por PCR para posterior
clonagem em vetor pAE-Ech. Foram utilizados oligos T7 Foward e Rec1_Bam
Reverse, que flanqueiam a região de interesse conforme protocolo descrito em
metodologia. A sequência da Echistatina clonada no vetor pAE apresenta um sítio
para enzima BamHI, onde foi inserida a LgRec1. Na figura 12 é possível observar o
produto de PCR gerado à partir da amplificação da LgRec1 com aproximadamente
817 pares de base (pb) e o vetor pAE-Ech (2987 pb), ambos digeridos em BamHI
para realizar o processo de inserção da sequência da LgRec1 neste vetor.

5000 pb

5000 kDa

pAEEch

2000
pb
2000 kDa

850850pb
kDa
kDa
400400pb
100 kDa

100 pb
LgRec1

Figura 12 –

Gel de agarose 1% com gelRed TM (Biotium®), amplificação por PCR da
sequência da LgRec 1 e vetor pAE-Ech, ambos digeridos com a enzima BamHi.
Números a esquerda representa o marcador de tamanho molecular fastRuler TM
(Thermo Fisher Scientific®).

Uma vez realizada a reação de ligação da LgRec1 no vetor pAE-Ech que já
continha a sequência da Echistatina, esta construção foi transformada em bactérias
E. coli DH5α (Invitrogen®) quimicamente competentes. A fim de determinar os clones
contendo o inserto correto, estas foram submetidas à análise por PCR. Conforme
visualizado nas imagens abaixo. Foram obtidos apenas dois clones positivos, o
clone 3 (Figura 13A) e o 14 (Figura 13B) com tamanho de aproximadamente 1008
pb. Para essa reação foi utilizado água como controle negativo (C-) e o vetor pAELgRec1 (vetor pAE + LgRec1) como controle positivo (C+):
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Figura 13 – Gel de agarose 1 % corado gelRedTM (Biotium®), screening das colônias. O gel
indica as colônias que foram obtidas no PCR. L (lader) marcador de tamanho
molecular FastRuler® (Thermo Fisher Scientific®); Clone 3 (A) e 14 (B) foram
escolhidos para serem submetidos ao sequenciamento. C+ (Controle positivo)
vetor pAE-LgRec1 e C- (Controle negativo) água.

As colônias positivas tiveram seus plasmídeos extraídos e em seguida,
submetidos ao sequenciamento. Os resultados do sequenciamento relevaram que
ambos os clones estavam com a sequência correta.

4.3 Expressão em bactéria BL21

O vetor contendo a construção correta foi inserido em bactérias BL21 (DE3)
Star TM Invitrogen® quimicamente competentes e quando a cultura atingiu a DO 600 de
0,6 foi induzida com IPTG e mantidas por 4 horas a 37 ºC sob agitação.
Posteriormente, as amostras foram centrifugadas, sonicadas e o sobrenadante
submetido à purificação por cromatografia de afinidade (IMAC) e posteriormente
dialisadas em tampão PBS.
As alíquotas retiradas foram avaliadas em gel de SDS-PAGE 15 %, utilizando
PageRuler® como marcador de massa molecular (Figura 14). A molécula híbrida
possui massa estimado em 38453,1 Da, podendo ser visualizado entre as bandas de
30 e 40 kDa. O padrão de expressão das proteínas LgRec1 e Echistatina também
foram analisadas. Os resultados sugerem que a proteína híbrida foi expressa com
sucesso na forma solúvel (Ti) e apresentou alto teor de pureza após purificação por
IMAC, proteína purificada (pp) (Fig. 14 A). Para avaliarmos a massa molecular exata
da proteína e eliminar a possibilidade da proteína ter sido produzido de forma
incompleta submetemos a mesma à espectrometria de massas pelo método MALDITOF, conforme descrito na metodologia. Os resultados mostraram uma proteína com
massa esperada de 38471,8 Da (Fig. 14 B).
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Figura 14 – Análise da proteína híbrida por gel de SDS-PAGE e espectrometria de massa.
A) Gel de SDS-PAGE 15 % mostrando a purificação das proteínas
recombinantes: LgRec1, Híbrida e Echistatina, respectivamente, expressas em
bactéria BL21 (DE3) StarTM. M – Marcador de massa molecular; To – extrato
bacteriano antes da indução; Ti- extrato bacteriano após a indução; PPproteína purificada por IMAC. B) Análise por espectrometria de massa da
proteína híbrida pela técnica de MALDI-TOF.

A produção da proteína híbrida, bem como da LgRec1 e Echistatina tiveram
um rendimento aproximado de 2,5; 2,5 e 3 mg/L de cultura, respectivamente. Assim,
partimos para os testes de caracterização da molécula híbrida que foi denominada
de Rechistatina.

4.4 Análise por dicroísmo circular (DC)

Através das análises por DC pode-se obter a estrutura secundária das
proteínas em solução. Cada estrutura regular secundária dá origem a um espectro
de DC característico, como mostrado na figura 15. Os resultados dos espectros na
figura 16 indicam que a Rechistatina (Figura 16A) e a LgRec1 (Figura 16B) possuem
características

estruturais

formadas

principalmente

por

α-hélices

quando

comparadas com a Figura 15, onde estão representados os padrões dos espectros
obtidos de acordo com a composição das proteínas em solução. Já a Echistatina
(Fig. 16 C), apresenta um perfil parecido com proteínas formadas por estruturas
irregulares como random coil, por isso apresenta intenso sinal negativo em 200 nm.
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A sobreposição das proteínas (Fig. 16D) indicam que a Rechistatina apresenta um
perfil bastante similar à LgRec1.

Figura 15 – Padrões de dicroísmo circular e espectro de proteínas formadas por α-hélice,
folhas-β, β-turn, poliprolinas e proteínas irregulares. (Fonte: Applied
photophysics).
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Figura 16 – Análise por dicroísmo circular. Espectro obtido das proteínas: LgRec1 (A),
Rechistatina (B), Echistatina (C) e sobreposição das três moléculas (D).

Após obtermos os espectros das proteínas, as amostras foram submetidas a
uma análise da conformação das mesmas através do software CONTIN-LL que
permite comparar a porcentagem de cada uma delas. Os resultados expressos na
tabela 3 indicam a presença de α-hélice e β-folha em maior proporção nas proteínas
LgRec1 e Rechistatina, que era esperado, uma vez que grande parte da proteína
híbrida corresponde a LgRec1. Já a Echistatina não apresentou α-hélices na sua
composição, conforme já descrito anteriormente por SAUDEK e colaboradores
(1991).
Tabela 3 – Análise da porcentagem das estruturas secundárias das proteínas.

Proteínas

α-hélice (%)

β- folha (%)

Random coil (%)

Rechistatina

51

38

11

LgRec1

53

37

10

0

60

40

Echistatina

Os resultados foram obtidos através do software CONTIN-LL.
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Os resultados da tabela acima podem ser visualizados nas figuras 17 A e 17
B que correspondem a estrutura tridimensional das proteínas Echistatina (A) e a
estrutura cristalográfica de uma FLD de Loxosceles intermedia LiRecDT1 (DE
GIUSEPPE et al., 2011) que apresenta 78% de identidade com a LgRec1
(MAGALHÃES, et al., 2013).

A)

B)

Figura 17 – Estrutura tridimensional da Echistatina e FLD. A) Estrutura tridimensional da
Echistatina (código pdb: 2ECH). Imagem gerada pelo programa Jmol
(http://www.rcsb.org/pdb/explore/jmol.do?structureId=2ECH).
B)
Estrutura
tridimensional da FLDs LiRecDT1 de L. intermedia (código pdb: 3RLH). Fonte:
(http://www.rcsb.org/pdb/explore.do?structureId=3RLH).

4.5 Atividade esfingomielinásica

Para avaliar a atividade esfingomielinásica da Rechistatina foi utilizado o kit
Amplex-Red Assay (Molecular Probes-Invitrogen®). Como controle positivo da
reação foi utilizado a LgRec1 (MAGALHÃES et al., 2013). Como pode ser observado
na Figura 18, a atividade esfingomielinásica da proteína híbrida foi dependente de
concentração e mostrou uma atividade semelhante ao da LgRec1. Dessa forma, os
resultados mostram que a fusão da Echistatina não interferiu na sua atividade
esfingomielinásica da LgRec1.
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Figura 18 – Análise da atividade esfingomielinásica. A atividade esfingomielinásica da
proteína híbrida foi avaliada pelo Amplex Assay Kit Red a 37 °C durante 30
minutos. A fluorescência foi medida no leitor de microplacas usando excitação a
540 nm e emissão a 590 nm. A leitura foi realizada em SpectraMax® M2
Molecular Devices. Para as reações foram utilizadas 0,15, 0,05, 0,016 e 0,005
M da Rechistatina, LgRec1 e Echistatina. A Echistatina foi utilizada como
controle negativo. Os valores representam a média ± SD de três experimentos
independentes * (p <= 0,05); ** (p <= 0,01); *** (p < 0,001) quando comparado ao
controle.

4.6 Agregação plaquetária in vitro

A fim de avaliar se a fusão das toxinas não interferiu com a atividade
agregante da LgRec1 e anti-agregante da Echistatina que fazem parte da proteína
híbrida, esta foi submetida ao teste de agregação plaquetária in vitro em PRP e
comparada com a LgRec1 (pró-agregante) e Echistatina (Anti-agregante) isoladas.
Como podemos observar na Figura 19A, com um efeito dose dependente, a
Rechistatina foi capaz de inibir a agregação plaquetária na dose de 0,64 µM,
enquanto que nesta mesma dose, a LgRec1 isolada promoveu 100% da agregação
plaquetária (Figura 19B), sugerindo que a Echistatina presente na molécula hibrida
se sobrepõe ao efeito agregante da LgRec1.
A Echistatina isolada foi capaz de inibir a agregação em 100% já na dose de
0,32 µM (Figura 19C), indicando ser uma toxina potente na inibição plaquetária. A
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LgRec1 como esperado, promoveu agregação plaquetária em todas as doses
analisadas (Figura 19B): 0,16 µM (75%), 0,32 µM (80%) e 0,64 µM (100%).

Figura 19 – Teste de agregação plaquetária in vitro. As proteínas foram testadas em plasma
rico em plaquetas (PRP) e analisadas nas concentrações de 0,08; 0,16; 0,32 e
0,64 µM: Rechistatina (A), LgRec1 (B) e Echistatina (C). Foram utilizados plasma
de três doadores diferentes e estabelecido uma média entre eles. O ADP foi
utilizado como controle da viabilidade das plaquetas. Os valores representam a
média ± SD de três experimentos independentes. * (p <= 0,05); ** (p <= 0,01); ***
(p < 0,001) quando comparado ao controle.

Na figura 20 podemos observar o perfil de inibição da agregação plaquetária
na concentração de 0,64 µM da Rechistatina, LgRec1 e Echistatina. Os resultados
indicam que a proteína híbrida inibe 97% da agregação nesta concentração (Fig.
20A), enquanto a LgRec1 promoveu agregação de 73% (B), e a Echistatina inibiu
100% da agregação após ser desafiado com o ADP (C).
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Figura 20 – Inibição da agregação plaquetária na dose de 0,64 µM. (A) Rechistatina (linha
azul), 97% de inibição da agregação plaquetária. (B) Indução da agregação
plaquetária pela LgRec1 (linha azul). 73% de agregação. (C) Echistatina 100 %
de inibição antes e pós-desafio com ADP (seta vermelha).

4.7 Viabilidade por PrestoBlue®

A viabilidade celular foi analisada utilizando o reagente PrestoBlue®. As
células foram tratadas com as proteínas: LgRec1, Echistatina, Rechistatina e GFP
que foi utilizada como controle negativo de proteína recombinante. Analisamos
inicialmente a dose de 1,5; 0,5 e 0,1 µM. Após o tratamento, as placas foram
fotografadas em um campo de 100 µm (micrômetro) para análise das células e
incubação com o reagente para posterior leitura. Inicialmente escolhemos as células
U87-MG (Glioblastoma humano). Na figura 21 podemos observar a formação de
“grumos” entre as células tumorais U87-MG com o tratamento na maior dose (1,5
µM).
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Figura 21 – Análise morfológica das células U87-MG, as células foram analisadas
utilizando a dose de 1,5 µM das proteínas: GFP, LgRec1, Echistatina e
Rechistatina por 24 horas. As células não tratadas e a GFP foram utilizadas
como controle. As leituras foram realizadas em microscópio invertido de
contraste de fase (LEICA), utilizando o aumento de 100 vezes.

Os resultados sugerem perda de adesão bastante evidente na maior dose da
Echistatina e Rechistatina quando comparado a LgRec1 e os controles. Note a
formação de grumos mais densos principalmente no tratamento com a Rechistatina.
Esses arranjos são características de algumas células tumorais. Eles servem como
forma de resistência, onde transferem principalmente oxigênio uma as outras para a
sua sobrevivência frente a um estimo tóxico. Assim, quanto mais grumos as células
tumorais foram capazes de formar, maior resistência a célula apresentará (ZANONI
et al., 2016).
Na figura 22 e 23 podemos observar o tratamento nas doses de 0,5 e 0,1 µM
respectivamente, onde ainda observamos um efeito das proteínas, entretanto,
menos intenso do que apresentado na maior dose de 1,5 µM.
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Figura 22 – Análise morfológica das células U87-MG, as células foram analisadas
utilizando a dose de 0,5 µM das proteínas: GFP, LgRec1, Echistatina e
Rechistatina por 24 horas. As células não tratadas e a GFP foram utilizadas
como controle. As leituras foram realizadas em microscópio invertido de
contraste de fase (LEICA), utilizando o aumento de 100 vezes.

Figura 23 – Análise morfológica das células U87-MG, as células foram analisadas utilizando
a dose de 0,1 µM das proteínas: GFP, LgRec1, Echistatina e Rechistatina por
24 horas. As células não tratadas e a GFP foram utilizadas como controle. As
leituras foram realizadas em microscópio invertido de contraste de fase
(LEICA), utilizando o aumento de 100 vezes.

Nas doses de 0,5 e 0,1 µM, observamos também perda de adesão
principalmente com Echistatina. Nas células tratadas com a Rechistatina, é possível
observar muitas células aderidas, sugerindo estarem viáveis. Poucos grumos são
observados nessa dose, sendo mais evidente no tratamento com a Echistatina.
Na figura 24 podemos observar os resultados da viabilidade dessa célula nas
doses analisadas:
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Figura 24 – Análise da viabilidade das células U87-MG. As células foram analisadas
utilizando o reagente PrestoBlue®, nas doses de 1,5; 0,5 e 0,1 µM das proteínas:
GFP, LgRec1, Echistatina (Ech) e Rechistatina (Rech). As células não tratadas
(NT) e a GFP foram utilizadas como controle. Os valores representam a média ±
SD de três experimentos independentes. * (p <= 0,05); ** (p <= 0,01); *** (p <
0,001) quando comparado ao controle.

Os resultados obtidos com as análises nas células U87-MG sugerem que
essas células apresentam resistência bastante evidente na maior dose, entretanto
observamos uma forte perda de adesão pelas células (análise morfolófica). Na dose
de 0,5 µM houve um efeito citotóxico nas células tratadas com Echistatina e
Rechistatina, porém na dose de 0,1 µM, apenas o tratamento com a Echistatina
indicou morte celular.
Após as análises com as células U87-MG foram realizados testes com outras
linhagens. A segunda célula tumoral de escolha foi a célula RD (Rabdomiosarcoma
humano), na qual os mesmos procedimentos foram empregados. Podemos observar
na figura 25 as células tratadas com GFP, LgRec1, Echistatina e Rechistatina na
dose de 1,5 µM. Observamos perda de adesão nas células tratadas com a
Echistatina e Rechistatina e a formação de grumos.
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Figura 25 – Análise morfológica das células RD, as células foram analisadas utilizando a
dose de 1,5 µM das proteínas: GFP, LgRec1, Echistatina e Rechistatina por 24
horas. As células não tratadas e a GFP foram utilizadas como controle. As
leituras foram realizadas em microscópio invertido de contraste de fase (LEICA),
utilizando o aumento de 100 vezes.

A Figura 26, utilizando a dose de 0,5 µM, podemos observar também a perda
de adesão e formação de grumos quando comparado aos controles, que foram mais
evidentes no tratamento com a Echistatina. Podemos destacar também, a presença
de células viáveis (aderidas) nos campos tratados com a Rechistatina.

Figura 26 – Análise morfológica das células RD, as células foram analisadas utilizando a
dose de 0,5 µM das proteínas: GFP, LgRec1, Echistatina e Rechistatina por 24
horas. As células não tratadas e a GFP foram utilizadas como controle. As
leituras foram realizadas em microscópio invertido de contraste de fase (LEICA),
utilizando o aumento de 100 vezes.

No tratamento com 0,1 µM, observamos algumas células ainda aderidas,
principalmente no tratamento com a Rechistatina (Fig. 27).
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Figura 27 – Análise morfológica das células RD, as células foram analisadas utilizando a
dose de 0,1 µM das proteínas: GFP, LgRec1, Echistatina e Rechistatina por 24
horas. As células não tratadas e a GFP foram utilizadas como controle. As
leituras foram realizadas em microscópio invertido de contraste de fase
(LEICA), utilizando o aumento de 100 vezes.

Após esses resultados, submetemos à análise de viabilidade das células RD
pelo método do PrestoBlue®. Como observamos na figura 28, tanto a Echistatina
quanto a Rechistatina apresentaram efeito citotóxico em todas as doses analisadas:

NT

Figura 28 – Análise da viabilidade das células RD. As células foram analisadas utilizando o
reagente PrestoBlue®, nas doses de 1,5; 0,5 e 0,1 µM das proteínas: GFP,
LgRec1, Echistatina e Rechistatina. As células não tratadas (NT) e a GFP
foram utilizadas como controle. Os valores representam a média ± SD de três
experimentos independentes. * (p <= 0,05); ** (p <= 0,01); *** (p < 0,001)
quando comparado ao controle.
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Em seguida, analisamos outros dois tipos celulares: Células HeLa (carcinoma
de cervix humano) e NCI-H292 (carcinoma mucoepidermoide de pulmão humano).
Como essas linhagens não apresentaram nenhum resultado na maior concentração
(1,5 µM) avaliamos apenas esta dose. Na figura 29 podemos observar que não
houve diferença nas células tratadas com as proteínas em relação ao controle. Não
observamos alterações nem na adesão, tampouco na viabilidade (Fig. 30):

Figura 29 – Análise morfológica das células HeLa, as células foram analisadas utilizando a
dose de 1,5 µM das proteínas: GFP, LgRec1, Echistatina e Rechistatina por 24
horas. As células não tratadas e a GFP foram utilizadas como controle. As
leituras foram realizadas em microscópio invertido de contraste de fase (LEICA),
utilizando o aumento de 100 vezes.
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Figura 30 – Análise da viabilidade das células HeLa. As células foram analisadas utilizando
o reagente PrestoBlue®, na dose de 1,5 µM das proteínas: GFP, LgRec1,
Echistatina (Ech) e Rechistatina (Rech). As células não tratadas (NT) e a GFP
foram utilizadas como controle. Os valores representam a média ± SD de três
experimentos independentes.
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Na figura 31 podemos observar as células NCI-H292, que não apresentaram
nenhuma alteração morfológica na maior dose (1,5 µM).

Figura 31 – Análise morfológica das células NCI-H292, as células foram analisadas
utilizando a dose de 1,5 µM das proteínas: GFP, LgRec1, Echistatina e
Rechistatina por 24 horas. As células não tratadas e a GFP foram utilizadas
como controle. As leituras foram realizadas em microscópio invertido de
contraste de fase (LEICA), utilizando o aumento de 100 vezes.

Conforme podemos observar na figura 32, as proteínas não interferiram na
viabilidade das células.
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Figura 32 – Análise da viabilidade das células NCI-H292. As células foram analisadas utilizando o
reagente PrestoBlue®, na dose de 1,5 µM das proteínas: GFP, LgRec1, Echistatina
(Ech) e Rechistatina (Rech). As células não tratadas (NT) e a GFP foram utilizadas
como controle. Os valores representam a média ± SD de três experimentos
independentes.

Em seguida, testamos uma linhagem murina para avaliar se observaríamos
um efeito diferente das linhagens humanas. A célula de escolha foi a B16F10
(melanoma murino), onde o mesmo procedimento foi empregado. Os resultados
apresentados na figura 33, mostram que houve perda de adesão nas células
tratadas principalmente com a Rechistatina na dose de 1,5 µM, entretanto também
observamos muitas células viáveis.

Figura 33 – Análise morfológica das células B16F10, as células foram analisadas
utilizando a dose de 1,5 µM das proteínas: GFP, LgRec1, Echistatina e
Rechistatina por 24 horas. As células não tratadas e a GFP foram utilizadas
como controle. As leituras foram realizadas em microscópio invertido de
contraste de fase (LEICA), utilizando o aumento de 100 vezes.
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A figura 34 mostra as células tratadas nas doses de 0,5 µM com poucas
células desgrudadas, é possível visualizar muitas células aderidas.

Figura 34 – Análise morfológica das células B16F10, as células foram analisadas
utilizando a dose de 0,5 µM das proteínas: GFP, LgRec1, Echistatina e
Rechistatina por 24 horas. As células não tratadas e a GFP foram utilizadas
como controle. As leituras foram realizadas em microscópio invertido de
contraste de fase (LEICA), utilizando o aumento de 100 vezes.

Os resultados obtidos na dose de 0,1 µM (Fig. 35) indicam que não houve
perda de adesão quando comparados as células controles.

Figura 35 – -Análise morfológica das células B16F10, as células foram analisadas utilizando
a dose de 0,1 µM das proteínas: GFP, LgRec1, Echistatina e Rechistatina por
24 horas. As células não tratadas e a GFP foram utilizadas como controle. As
leituras foram realizadas em microscópio invertido de contraste de fase
(LEICA), utilizando o aumento de 100 vezes.
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Em seguida, realizamos as análises de viabilidade das células B16F10.
Conforme os resultados obtidos na figura 36, não observamos efeito citotóxico de
morte celular, apenas de perda de adesão nas imagens fotografadas, sendo
observado principalmente na maior dose.

Figura 36 – Análise da viabilidade das células B16F10. As células foram analisadas
utilizando o reagente PrestoBlue®, na dose de 1,5; 0,5 e 0,1 µM das proteínas:
GFP, LgRec1, Echistatina (Ech) e Rechistatina (Rech). As células não tratadas
(NT) e a GFP foram utilizadas como controle. Os valores representam a média
± SD de três experimentos independentes.

De acordo com as análises obtidas nesse teste, podemos concluir que as
células mais responsivas foram as células 87-MG e RD, e as que menos
responderam aos estímulos das toxinas foram as células HeLa e NCI-H292. Não
foram observados efeitos da LgRec1 em nenhuma das linhagens tumorais
analisadas, esses efeitos serão discutidos mais adiante.

4.8 Ensaio imunoenzimático (ELISA) de células

As células U87-MG e RD foram submetidas ao teste de ELISA de células a
fim de avaliarmos se a ligação da Echistatina presente na molécula quimérica estaria
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se ligando às células tumorais, ou seja, se estaria carreando a LgRec1. Essa ligação
é diretamente proporcional a quantidade de integrinas presentes em cada célula,
embora,

esses dados não

sejam

claros na

literatura

para

cada

célula

especificamente. Inicialmente utilizamos as células U87-MG e RD, por serem as que
responderam melhor. Foi realizado uma diluição seriada com as toxinas, de 8 a 0,5
µM para análise. A figura 37 mostra os resultados obtidos com as células U87-MG.
Corroborando com os dados obtidos nas análises anteriores, onde observamos uma
perda evidente da adesão (Fig. 21). Este resultado mostra, portanto, que a
Echistatina foi capaz de se ligar célula tumoral. Tanto a Echistatina isolada, quanto a
presente na Rechistatina.

Figura 37 – ELISA de células U87-MG. As células foram fixadas e tratadas com as
proteínas: Echistatina (Ech), LgRec1, Rechistatina (Rech) e GFP nas doses de
8, 4, 2, 1 e 0,5 µM. Todos os resultados foram comparados em relação ao grupo
não tratado. O anticorpo anti-His foi diluído (1:2000) e adicionado na placa por 2
horas. Em seguida, foi adicionado o anticorpo anti-IgG peroxidase por 2 horas e
a revelação foi obtida com a adição da pastilha OPD diluída em tampão citrato e
H2O2. A leitura foi feita no Spectramax M2-Molecular Devices com comprimento
de onda de 492 nm. Os valores representam a média ± SD de três
experimentos independentes. * (p <= 0,05); ** (p <= 0,01); *** (p < 0,001)
quando comparado ao controle.

Os resultados sugerem que tanto a Echistatina quanto a Rechistatina foram
capazes de se ligar as integrinas das células tumorais, principalmente nas doses de
8 e 4 µM. A LgRec1 também foi capaz de se ligar às células, apenas na maior dose.
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O que acreditamos acontecer por ter grande quantidade da mesma, uma vez que a
LgRec1 não se liga com alta avidez aos lipídeos de membrana, como a Echistatina
às integrinas. Podemos observar também que a Echistatina isolada apresentou
diferença estatística em relação a proteína híbrida.
A próxima célula testada foi a célula RD. Os resultados da figura 38 mostram
que tanto a Echistatina quanto a Rechistatina apresentaram diferenças estatísticas
em relação ao controle. Sendo que a Rechistatina apresentou maior ligação nas
doses de 4 e 2 µM. Não observamos ligação nas células tratadas com a LgRec1.

Figura 38 – ELISA de células RD. As células foram fixadas e tratadas com as proteínas:
Echistatina (Ech), LgRec1, Rechistatina (Rech) e GFP nas doses de 8, 4, 2 e
1 µM. Todos os resultados foram comparados em relação ao grupo não
tratado. O anticorpo anti-His foi diluído (1:2000) e adicionado na placa por 2
horas. Em seguida, foi adicionado o anticorpo anti-IgG peroxidase por 2 horas
e a revelação foi obtida com a adição da pastilha OPD diluída em tampão
citrato e H2O2. A leitura foi feita no Spectramax M2-Molecular Devices com
comprimento de onda de 492 nm. Os valores representam a média ± SD de
três experimentos independentes. * (p <= 0,05); ** (p <= 0,01); *** (p < 0,001)
quando comparado ao controle.
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5. DISCUSSÃO

O câncer é uma doença crônica degenerativa considerada a segunda maior
causa de morte em países em desenvolvimento e uma das causas mais relevantes
de morbidade e mortalidade no mundo (CALDERON et al., 2013; ABBAS et al.,
2011). As células cancerígenas interagem com proteínas da MEC para promover a
metástase que é a principal causa de morte nesses pacientes (MIERKE et al., 2008;
LUCENA et al., 2011). As disintegrinas de serpentes apresentam grande potencial
para serem utilizadas como agente antitumoral devido sua capacidade de se ligar as
integrinas presentes nas células tumorais impedindo sua ligação com as proteínas
de matriz e bloqueando suas funções. Assim, as disintegrinas possuem efeitos antimetastáticos, anti-angiogênico, agem como inibidores da agregação plaquetária,
crescimento de células tumorais, adesão celular, migração e invasão, como já
demonstradas em vários modelos experimentais (HUANG et al., 2001; SWENSON et
al., 2004; MCLANE et al., 2008; LUCENA et al., 2011).
Assim como as disintegrinas, diversas outras abordagens vêm sendo utilizadas
como terapia para células tumorais. Anticorpos específicos para o tumor podem ser
acoplados a moléculas tóxicas, radioisótopos, e drogas para promoverem a
distribuição desses agentes citotóxicos especificamente nas células tumorais
(ABBAS et al., 2011). Assim, as imunotoxinas vêm sendo bastante exploradas. São
constituídas de anticorpos quiméricos que possuem um fragmento variável (Fv) ou
fragmento de ligação ao antígeno (Fab) acoplado a uma toxina de planta ou bactéria
(MAZOR et al., 2016). Um exemplo clássico é a exotoxina A de Pseudomonas
aeruginosa (PE38), que tem como alvo um antígeno presente na célula tumoral de
forma que o anticorpo age carreando a toxina ao alvo específico (ONDA et al., 2008;
ABBAS et al., 2011; MAZOR et al., 2016). Em geral, a imunotoxina injetada é
endocitada pelas células tumorais, e a toxina é direcionada ao seu local de ação
intracelular, culminando na eliminação das células tumorais (ABBAS et al., 2011).
A construção de moléculas híbridas bifuncionais como as imunotoxinas, tem
sido descrita por diversos autores para serem utilizadas como potenciais
ferramentas farmacológicas e agentes antitumorais (SARKO et al., 2012; KIM et al.,
2015; MENDONZA-SANCHEZ et al., 2015; MUSSO et al., 2015; KIEFER & NERI,
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2016). Além disso, tem sido explorado para serem utilizadas em outras doenças
como asma e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) (PAGE & CAZZOLA,
2014). Uma vez que essas moléculas apresentem dupla ação em determinado alvo,
sua aplicação torna-se cada vez mais utilizada.
Nesse sentido, a construção de uma molécula híbrida, bifuncional, composta
da disintegrina de serpentes E. carinatus e a fosfolipase D de aranhas L. gaucho é
bastante interessante, uma vez que a Echistatina poderia atuar como uma proteína
carreadora da toxina LgRec1. Assim como ocorre com as imunotoxinas, a
Echistatina iria se ligar a integrinas αvβ3 super expressa em células tumorais e a
LgRec1 iria promover a liberação de mediadores pró-inflamatórios para o local do
tumor, levando a eliminação das células tumorais. A estimulação inespecífica do
sistema imune é uma abordagem que já vem sendo utilizada. Pacientes com
tumores de bexiga que receberam localmente injeção de substâncias inflamatórias,
como por exemplo, o bacilo de Calmette Guérin (BCG), têm apresentado eliminação
das células tumorais. A bactéria funciona como adjuvante por atrair massivamente o
sistema imune, estimulando respostas de células T contra os antígenos tumorais.
Além disso, as micobactérias ativam macrófagos e, dessa forma, promovem morte
das células tumorais mediada por essas células e seus produtos (ABBAS et al.,
2011). Com isso, a utilização de moléculas que promovam uma resposta aguda do
sistema imune apresenta um potencial muito interessante. Ademais, a LgRec1
poderia ainda liberar um mediador lipídico conhecido como cPA que possui diversas
funções antitumorais descritas, como de inibir a proliferação, invasão e metástase de
células tumorais (VAN MEETEREN et al., 2004; MURPH et al., 2006; AYAKO et al.,
2007; TANIA et al., 2010; TSUKAHARA, 2013; KONAKASAWA et al., 2015). Por
outro lado, a disintegrina Echistatina também, possui diversas funções antitumorais
(MCLANE et al., 2008), além de impedir o efeito indesejado de agregação
plaquetária promovido pela LgRec1. Assim, as duas moléculas ativas podem
promover efeitos sinérgico na célula alvo, culminando na potencialização de morte
celular.
Com isso, as sequências foram clonadas em vetor pAE e para a realização da
expressão da Rechistatina duas cepas de bactérias E. coli foram utilizadas: BL21
(DE3) StarTM e C43 (DE3) e duas temperaturas testadas 30 e 37 ºC no sentido de
identificar as condições ideais de expressão (dados não mostrados). Em todos os
testes houve expressão da proteína recombinante. Porém, a 37 ºC em bactéria BL21
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StarTM, obtivemos melhor densidade bacteriana, sendo essas condições nosso
método de escolha para produção.
As histidinas presentes no vetor, facilitam o processo de purificação, uma vez
que as histidinas têm afinidade pelo Ni+2. Com isso, purificamos a Rechistatina por
IMAC com sucesso, obtendo a proteína solúvel com rendimento estimado em 2,5
mg/L de cultura.
Após a purificação realizamos testes para caracterização da proteína.
Inicialmente submetemos à uma análise por espectrometria de massas, a fim de
verificar a massa estimada da proteína. Obtivemos um pico único com 38471
Daltons, corroborando com a massa estimada por bioinformática e da eletroforese
em gel de poliacrilamida. Em seguida, as amostras (LgRec1, Echistatina e
Rechistatina) foram analisadas por dicroísmo circular para analisar se a
conformação estava preservada.
Peptídeos com estrutura tipo alfa hélice apresentam forte sinal positivo em 192
nm e intenso sinal negativo em 208 e 222 nm, enquanto peptídeos com estrutura
irregular apresentam sinal negativo a 200 nm. Por outro lado, peptídeos com
estrutura tipo folha-beta apresentam sinal positivo a 198 nm e negativo em torno de
215 nm, enquanto peptídeos com estrutura hélice poli II apresentam sinal negativo
em 190 nm e positivo em 210 nm. No dicroísmo circular, cada estrutura secundária
apresentou um espectro de CD característico, como mostrado na figura 16. A
Rechistatina e a LgRec1 mostraram-se bastante similar ao perfil de proteínas
formadas por α-hélices (hipersinal em 192 nm e hiposinal em 208). Este resultado foi
de certa forma esperado, uma vez que a LgRec1 representa a maior parte da
molécula (Fig. 16 A e B). O percentual de α-hélices foi obtido através do software
DichroWeb, representando 51 e 53 % para Rechistatina e LgRec1, respectivamente
(tabela 3), indicando que a LgRec1, presente na proteína híbrida está com suas
estruturas secundárias conservadas. O perfil negativo obtido na análise da
Echistatina (Fig. 16 C) já havia sido descrito anteriormente por SAUDECK e
colaboradores, 1991, uma vez que a Echistatina não apresenta α-hélices em sua
composição, corroborando com os dados da tabela 3.

Entretanto, esta toxina

apresenta a conformação de proteínas irregulares ou desordenadas, como aquelas
formadas por random coil. Essas proteínas possuem regiões de sequência primária
que são altamente flexíveis em solução e que não têm uma estrutura tridimensional
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bem definida, porém são essenciais para muitas funções celulares e desempenham
papeis críticos nas células (DAVID, 2011).
Após a caracterização, partimos para os testes de atividade biológica. Os
ensaios realizados para avaliar a atividade esfingomielinásica in vitro, utilizando kit
baseado em fluorescência, mostraram que essa atividade encontra-se preservada
na proteína híbrida, indicando que a fusão com a Echistatina não atrapalhou a
atividade da LgRec1 (MAGALHÃES et al., 2013).
O teste de agregação plaquetária in vitro foi realizado a fim de avaliar a
capacidade da Echistatina de inibir o efeito indesejado da LgRec1. Além disso,
buscamos encontrar a dose na qual a Rechistatina promoveria 100 % de inibição.
Observamos que na dose de 0,32 µM ela apresentou um bom efeito anti-agregante,
indicando que a atividade da Echistatina estava se sobrepondo ao efeito próagregante da LgRec1. Diversas vezes os experimentos foram repetidos até
concluirmos que a média entre os indivíduos analisados foi de 0,64 µM para que a
Rechistatina não apresentasse agregação plaquetária. Nesta mesma concentração,
a LgRec1 isolada apresentava 100 % de agregação plaquetária, indicando que a
molécula estava funcional nessa dose. O efeito observado na Rechistatina é
bastante interessante, uma vez que as proteínas que a compõem apresentam
atividades contrárias, mas quando a concentração aumenta, o efeito da Echistatina
presente nesta molécula se sobrepõe a LgRec1, isto é bastante claro quando
observamos a dose de 0,32 µM e 0,64 µM (90 e 100 % de inibição,
respectivamente), sugerindo que a Rechistatina pode vir a ser utilizada em estudos
in vivo, uma vez que o efeito indesejado da agregação plaquetária foi abolido.
O mecanismo pela qual a LgRec1 promove agregação plaquetária ainda não
está muito claro. ROTHER e colaboradores (2003) acreditam ser através da
estimulação dos receptores LPA1 e LPA3, assim o LPA poderia ter um papel
importante na agregação plaquetária induzida pelas fosfolipases D. No entanto,
estudos realizados por Tavares e colaboradores (2011) usando o veneno de L.
gaucho ou sua fração esfingomielinásica sugerem que essa atividade não é
dependente do LPA.

Portanto, mais estudos devem ser conduzidos a fim de

esclarecer o mecanismo pelo qual a FLD induz agregação plaquetária e se há ou
não a participação desse mediador lipídico. Entretanto, estudos indicam que a FLD
pode modular a secreção de fator de Von Willebrand, uma das maiores proteínas
pró-coagulantes e pró-inflamatórias envolvidas na hemostasia (SELVY et al., 2011).
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Alguns estudos têm demonstrado o importante papel das plaquetas na sua
interação com células tumorais, angiogênese e metástase (KARACHALIOU et al.,
2015; MENGJIE & JUASZ, 2015), ressaltando a importância das plaquetas na
progressão do tumor e da necessidade de fármacos que impeçam essa interação
indesejada. Neste sentido, a disintegrina Echistatina presente na Rechistatina
podem ter um papel importante na inibição desta interação.
A viabilidade das células foi analisada utilizando o reagente PrestoBlue®. A
técnica consiste na Resazurina, que é um corante fracamente fluorescente, quando
redutível a Resorufina, torna-se um corante com altíssima fluorescência em
vermelho. Ele é modificado pelo meio redutor das células viáveis. Assim, é possível
avaliar a proliferação celular e viabilidade (BUENO et al., 2002). Cada uma das
células utilizadas possuem uma característica em particular em relação a quantidade
de integrinas αvβ3 que expressam. Entretanto, esses dados da literatura ainda são
bem escassos para algumas linhagens.
As células U87-MG sabidamente expressam integrinas αvβ3 conforme descrito
por ZHANG e colaboradores (2005). Com isso, os resultados obtidos para essas
células, mostraram uma forte perda de adesão bastante evidente principalmente na
maior dose (1,5 µM) da Echistatina e Rechistatina, o que já era de se esperar, uma
vez que a Echistatina possui a propriedade de se ligar as integrinas tumorais e
causar perda de adesão. Além disso, observamos uma resistência na maior dose
(Fig. 24) e intensa formação de grumos ou arranjos esferoides na análise
morfológica quando tratados com a Echistatina e a proteína quimérica. Esses
arranjos são comuns em células que estão sobre situações de estresse e funcionam
como estratégias de resistência empregada pelas células tumorais, afim de
compartilharem por exemplo nutrientes e oxigênio (ZANONI et al., 2016). Assim,
onde observamos formação de grumos menores (0,5 µM), podemos observar morte
celular no tratamento com a Echistatina e Rechistatina.
Ainda com as células U87-MG submetemos ao ensaio de ELISA de células a fim de
avaliarmos a capacidade da Echistatina em carrear a LgRec1 para esse tipo de
célula. Conforme nossos resultados, tanto a Echistatina quanto a quimera foram
capazes de se ligar às integrinas presentes na célula tumoral dose dependente.
Indicando que a Echistatina pode ser utilizada como carreadora da LgRec1 para
essa linhagem tumoral.
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Em seguida testamos as células RD, que também expressam αvβ3, conforme
descrito por KON e colaboradores (2011). Os resultados mostraram a formação de
grumos bem menores (característica dessa célula), e com isso, a célula se mostrou
menos resistente às toxinas. Observamos que em todas as doses analisadas, houve
perda da viabilidade celular (Fig. 28). Os resultados com o ELISA indicaram que
ambas as toxinas foram capazes de se ligar às células tumorais maneira dose
dependente. Tanto as células U87-MG como as células RD apresentaram resultados
bastante satisfatório para serem fortes candidatos na utilização in vivo. Entretanto,
por implicações práticas como a barreira hematoencefálica e os resultados de morte
serem mais evidente nas células RD, elas se tornam as células mais indicadas para
serem utilizadas em testes futuros in vivo.
Não encontramos dados na literatura referente a expressão de integrinas para
as células HeLa e NCI-H292, e conforme nossos resultados obtidos, essas células
não sofreram efeito citotóxico nem alterações morfológicas em nenhum dos
tratamentos. Assim, células que não expressam ou expressam níveis basais das
integrinas não respondem ao nosso teste com a Echistatina ou Rechistatina,
indicando que essa terapia seria direcionada para um determinado grupo de células
tumorais, mas não para todas.
As células murinas B16F10 expressam αvβ3 conforme descrito por RAMOS e
colaboradores (2008), por isso podemos observar a perda de adesão de algumas
células nas maiores doses quando tratadas com Echistatina e a Rechistatina.
Porém, não observamos efeito citotóxico direto no teste de viabilidade (Fig. 36). O
principal mecanismo das disintegrinas é a indução da perda de adesão celular via
integrinas. Células que perdem a adesão ativam a morte celular programada
(GRIVICICH et al., 2007). Dessa forma, mesmo não tendo um efeito citotóxico direto,
essas células que perderam a adesão irão entrar em apoptose. Assim, para algumas
células as disintegrinas exercem um efeito citotóxico direto enquanto em outras
indireto, como o caso das células B16F10.
Em nenhuma das linhagens testadas, a LgRec1 apresentou qualquer efeito
citotóxico ou de alterações morfológicas. Estudos realizados por Chaim e
colaboradores (2011), mostraram que uma FLD de classe II isolada de L. intermedia
(LiRecDT1), contendo 78% de homologia com a LgRec1, apresentou atividade
citotóxica em cultura de células endoteliais de coelho, provavelmente decorrente da
hidrólise dos lipídios de membrana destas células. Entretanto, nenhuma outra
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fosfolipase descrita de Loxosceles apresentou esse efeito in vitro. O mecanismo de
ação que as FLD exercem a dermonecrose é através da liberação de mediadores
lipídicos bioativos como C1P (LEE & LYNCH, 2005; CHAIM et al., 2011
TAMBOURGI et al., 2016) ou LPA (VAN MEETEREN et al., 2004; LEE et al., 2005;
APPEL et al., 2008). A produção de C1P por ação das FLDs consiste em uma
massiva resposta pró-inflamatória (APPEL et al., 2008; CHAIM et al., 2011), que
culmina em morte celular a partir da inflamação exacerbada no local (DRAGULEV et
al., 2007). Assim, a LgRec1 não exerce efeito direto nas células, e os efeitos
esperados para ela somente será possível visualizar em modelos experimentais in
vivo, uma vez que in vitro a Echistatina age muito rápido e a LgRec1 depende da
formação dos mediadores lipídicos e atração do sistema imune para exercer um
efeito indireto. Além disso, esperamos que a LgRec1 também possa produzir o cPA,
que apresenta diversas funções biológicas que podem favorecer a eliminação
tumoral, uma vez que o cPA regula o ciclo celular, migração, além de inibir a
proliferação, invasão e metástase de células tumorais (VAN MEETEREN et al.,
2004; MURPH et al., 2006; AYAKO et al., 2007; TANIA et al., 2010; TSUKAHARA,
2013; KONAKASAWA et al., 2015), indicando que a liberação desse mediador pode
ser de grande interesse em estudos com células tumorais. Nesse sentido, estudos
futuros serão conduzidos a fim de avaliar a capacidade da LgRec1 em atrair o
sistema imune através da liberação de mediadores pró-inflamatórios e gerar morte
das células tumorais.
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6. CONCLUSÃO

Neste trabalho construímos uma proteína quimérica constituída por uma
fosfolipase D de Loxosceles gaucho e uma disintegrina de Echis carinatus
denominada Rechistatina que se apresentou solúvel e com alto rendimento. As
proteínas que constituíam a proteína híbrida mostraram-se com atividade biológica
preservada, indicando que a fusão não atrapalhou suas funções individuais. A
Echistatina presente na molécula híbrida foi capaz de impedir a agregação
plaquetária promovida pela LgRec1 e também de carrear a LgRec1 para as células
tumorais. Além disto, esta construção foi capaz de apresentar efeitos citotóxicos em
algumas linhagens tumorais testadas. A potencialização e o efeito sinérgico dessa
proteína quimérica serão avaliados in vivo em testes futuros e pode vir a apresentar
uma molécula interessante para exploração com atividade sobre algumas células
tumorais.
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