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RESUMO

Mambelli-Lisboa, Nicole Caroline. Atividade da crotamina e seus derivativos em
membranas internas celulares. 2017. 147f. Tese (Ciências - Toxinologia). Instituto
Butantan, São Paulo, 2017.

A crotamina (nCrot) é um polipeptídio composto de 42 resíduos de
aminoácidos, do veneno da cascavel da América do Sul (Crotalus durissus
terrificus). Previamente, nosso grupo descreveu a nCrot como um CPP (do inglês,
Cell-Penetrating Peptide), uma vez que esta possui capacidade de penetrar
rapidamente em diferentes tipos de células atravessando a barreira lipídica da
membrana celular. A capacidade dos CPPs de atravessar as membranas
plasmáticas tem sido utilizada para várias aplicações, incluindo a entrega de
moléculas bioativas para inibir mecanismos celulares envolvido em diversas
doenças. A característica da nCrot como CPP é direcionada principalmente por
células em divisão, o que propõe células tumorais como alvo. A partir desta ideia, o
objetivo foi avaliar sua capacidade de carrear a proteína pró-apoptótica BAX para o
interior de células tumorais. Assim, sete peptídeos foram sintetizados a partir da
sequência da nCrot, sendo seis destes conjugados com BAX. Os peptídeos
carrearam BAX para o interior das células tumorais testadas (melanoma
murino/humano e tumor de mama humano) sendo 4 destes, capazes de diminuir
significativamente a viabilidade celular, além de causarem mudanças morfológicas,
alterações na expressão de proteínas pró-apoptóticas e induzirem hiperpolarização
da membrana mitocondrial resultando em apoptose e necrose. Por hipótese, as
ações da nCrot podem estar relacionadas à sua capacidade inibitória sobre o canal
K(V)1.3. A alta expressão deste canal é observada em vários canceres, incluindo
melanoma, câncer de mama, próstata, pâncreas, entre outros. A fim de avaliar sua
ação em modelo de câncer de pâncreas, foi utilizada a crotamina sintética (sCrot)
em diferentes aspectos bioquímicos das células tumorais de pâncreas e foi
observado que a mesma não influenciou na viabilidade celular, e não induziu
mudanças fenotípicas quando analisada a proteína HuR, que está relacionada com
a sobrevivência da célula tumoral e a resistência de drogas quimioterápicas. Por fim,

a atividade CPP da nCrot e sCrot foi investigada em células de melanoma humano,
melanoma murino, tumor de mama, linfócitos T humanos provenientes de leucemia,
células mononucleares humanas, fibroblastos murino e queratinócitos humanos.
sCrot e nCrot demonstraram capacidade de penetrar rapidamente em diferentes
celulares, mostrando preferência por células tumorais. O teste foi realizado em
diferentes tempos e em tempo real nas células vivas por 24 horas em time-lapse.
Ademais, foi avaliada a co-localização da sCrot com membranas internas, e o
resultado demonstrou uma co-localização >80% em células tumorais, em contraste
com <30% em células não-tumorais, sugerindo a seletividade por alvos moleculares
em tumores. Também, foi observada baixa citotoxicidade após tratamento com sCrot
e nCrot, o que sugere a futura utilização da sCrot como uma sonda molecular para a
marcação das células tumorais in vivo, ou ainda para a entrega de moléculas que
tenha ação sobre os alvos intracelulares seletivos.
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Crotamine (nCrot) is a polypeptide composed of 42 amino acid residues from
the venom of the South American rattlesnake (Crotalus durissus terrificus).
Previously, our group described nCrot as a CPP (Cell-Penetrating Peptide), since it
has the ability to rapidly penetrate into different cell types through the cell membrane
lipid barrier. The ability of CPPs to cross plasma membranes has been utilized for
several applications, including the delivery of bioactive molecules to inhibit cellular
mechanisms involved in several diseases. The feature of nCrot as CPP is directed
mainly by dividing cells, which proposes tumor cells as targets. Following this idea,
the aim was to evaluate its ability to carry the pro-apoptotic BAX protein into tumor
cells. Thus, seven peptides were synthesized from the nCrot sequence, six of these
conjugated to BAX. The peptides carried BAX into the tumor cells tested (murine/
human melanoma and human mammary tumor), four of them were capable of
significantly reducing cell viability, causing morphological changes, alteration in proapoptotic proteins expression, and inducing hyperpolarization of the mitochondrial
membrane resulting in apoptosis and necrosis. By hypothesis, the actions of nCrot
may be related to its inhibitory capacity on the K (V)1.3 channel. The high expression
of this channel is observed in several cancers, including melanoma, breast cancer,
prostate, pancreas, among others. In order to evaluate its action in a pancreatic
cancer model, synthetic crotamine (sCrot) was used in different biochemical aspects
of pancreatic tumor cells and it was observed that sCrot did not influence cell viability
and did not induce phenotypic changes when analyzed HuR protein, which is related
to tumor cell survival and resistance of chemotherapeutic drugs. Finally, nCrot and
sCrot CPP activity was investigated in human melanoma cells, murine melanoma,
breast tumor, human T lymphocytes from leukemia, human mononuclear cells,
murine fibroblasts and human keratinocytes. sCrot and nCrot demonstrated the
ability to rapidly penetrate into different cells, showing preference for tumor cells. The

assay was performed at different time points and in real time on the living cells for 24
hours at time-lapse. In addition, co-localization of sCrot with internal membranes was
evaluated, and the result demonstrated co-localization >80% in tumor cells, in
contrast to <30% in non-tumor cells, suggesting selectivity by molecular targets in
tumors. Also, low cytotoxicity was observed after treatment with sCrot and nCrot,
which suggests the future use of sCrot as a molecular probe for labeling tumor cells
in vivo, or to delivery molecules which present activity on selective intracellular
targets.

Keywords:

Cell-Penetrating

Peptides,
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crotamine,
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1. APRESENTAÇÃO

1.1. Crotamina

A crotamina é um polipeptídeo derivado do veneno da cascavel da América
do

Sul

(Crotalus

durissus

terrificus)

de

baixo

peso

molecular

(4900

Daltons) composto por 42 resíduos de aminoácidos, rico em aminoácidos básicos,
sendo 9 lisinas e 2 argininas, apresentando carga líquida positiva e um elevado
caráter catiônico com pI 10,3. Além disso, apresenta 3 pontes dissulfeto formada
pela interligação de seis resíduos de cisteína (Laure, 1975).
Esta molécula foi observada pela primeira vez na Argentina por Gonçalves &
Polson (1947). Entretanto, devido à variação geográfica, algumas populações de
cascavéis não apresentam crotamina em seu veneno, estas são denominadas de
crotamina-negativas (Schenberg, 1959).
Foram caracterizadas diferentes isoformas de miotoxinas similares à
crotamina e compartilham uma alta homologia com esta, como exemplo as
miotoxinas I e II e peptídeos semelhantes de C. viridis concolor e outras espécies
(Cameron e Tu, 1978; Engle et al., 1983; Bieber et al., 1987; Samejima et al., 1991;
Nedelkov e Bieber, 1997; Toyama et al., 2003; Ponce-Soto et al., 2010). Além disso,
foi observado que, nos animais crotamina-positivos, o número de genes para a
crotamina pode variar de 1 a 37 cópias por genoma haplóide, o que se correlaciona
com a variação do conteúdo de crotamina de 5 a 29% das proteínas totais do
veneno (Oguiura et al., 2000; Radis-Baptista et al., 2003; Oguiura et al., 2009). No
envenenamento, a toxina em questão é responsável pela paralisia dos membros
inferiores (Bieber e Nedelkov, 1997).
A estrutura secundária deste peptídeo compreende em uma α-hélice Nterminal (resíduos 1-9) e duas folhas-β antiparalelas com topologia αβ1β2
estabilizadas por três pontes dissulfeto (Cys4-Cys36, Cys11-Cys30, Cys18-Cys37)
(Fadel et al., 2005). A estrutura tridimensional da crotamina (Figura 1) é similar a
peptídeos pertencentes à família das β-defensinas de mamíferos, que também são
21

ricos em resíduos de arginina e lisina (Siqueira et al., 2002) e desempenham função
na imunidade primária, como ação antimicrobiana, e na comunicação entre células
do sistema imune.

Figura 1 - Estrutura da crotamina, apresentando uma α-hélice N-terminal (vermelho) seguida de
2 folhas-β antiparalelas (amarelo) e 3 pontes dissulfeto (verde).
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2. CAPÍTULO I – UTILIZAÇÃO DE PEPTÍDEOS MINIMIZADOS DA
SEQUÊNCIA
DA
CROTAMINA
CONJUGADOS
COM
DERIVATIVOS DE BAX.

2.1. Resumo

Kerkis e colaboradores (2004) descreveram a crotamina com propriedades
similares aos CPPs - Cell-Penetrating Peptides. A entrega seletiva de drogas em
células alvo aumenta a distribuição da droga e diminui a toxicidade e dosagem
(Vasconcelos et al., 2013). Peptídeos carreadores podem aumentar a absorção de
drogas em células de tumor como alvo específico e assim aumentam a eficácia do
tratamento.
Previamente, nosso grupo demonstrou que a crotamina também possui a
capacidade de inibir a proliferação de células tumorais in vitro, e também de inibir ou
retardar a formação de melanomas in vivo em camundongos, e quando testada
sobre células normais (fibroblastos), não induziu tal efeito (Pereira et al., 2011). No
mesmo trabalho foi descrita a atividade célula-penetrante da crotamina com
seletividade pela massa tumoral, internalizando fortemente com a região
metastática.
A característica da crotamina como CPP é direcionada principalmente por
células em divisão (Kerkis et al., 2004), o que propõe células tumorais como alvo.
Nesta ideia, sete peptídeos curtos foram sintetizados a partir de sua sequência,
sendo seis destes conjugados com a proteína pró-apoptótica, BAX, a qual seria
carreada para dentro da célula tumoral através da atividade CPP dos peptídeos
derivados da crotamina.
O presente trabalho concluiu que os peptídeos sintéticos apresentaram
diferentes ações na viabilidade celular de linhagens tumorais, sendo 4 destes,
capazes de diminuir significativamente tal viabilidade, além de causarem mudanças
morfológicas, indicando apoptose por causarem alterações nas expressões de
proteínas pró-apoptóticas, além de serem capazes de causar hiperpolarização da
membrana mitocondrial. Por fim, analisando a marcação Anexina V/Pi, foi possível
23

notar uma grande população celular em necrose após tratamento com 2 destes
peptídeos. Ademais, os peptídeos se mostraram eficientes em serem internalizados
pelas células testadas, sugerindo atividade CPP.

24

2.2. Introdução

2.2.1. CPPs (Cell-Penetrating Peptides – peptídeo célula penetrante)

CPPs são altamente catiônicos e, geralmente ricos em aminoácidos arginina
e lisina (Drin et al., 2003; El-Sayed et al., 2009; Schmidt et al., 2010; Amand et al.,
2012). O mecanismo de penetração não é claro, mas há ampla evidência de que
eles podem usar diversos mecanismos, incluindo translocação direta através da
membrana plasmática e endocitose. Eles têm a propriedade excepcional de
transportar para dentro das células, uma ampla variedade de conjugados
covalentemente e não covalentemente, tais como proteínas, oligonucleotídeos, e até
lipossomas de 200 nm (Torchilin et al., 2001; Boisguerin et al., 2015; Raucher e Ryu,
2015). Por isso, são candidatos extremamente atrativos para transportar drogas para
o interior das células.
A membrana da célula é a estrutura que protege a vida das células do
ambiente circundante, permitindo apenas o movimento de compostos geralmente
com pequeno tamanho molecular e lipossolúvel entre esta barreira para dentro da
célula (Madani et al., 2011). Algumas drogas são grandes moléculas hidrófilas que
mostram grandes limitações para a sua penetração através da membrana celular.
Esse grupo de peptídeos (CPP) serve como vetores de entrega para moléculas
grandes.
A capacidade dos CPPs de atravessar as membranas plasmáticas tem sido
utilizada para várias aplicações, incluindo a entrega de moléculas bioativas para
inibir mecanismos celulares envolvido em diversas doenças. A entrega seletiva de
drogas em células alvo aumenta a distribuição da droga e diminui a toxicidade e
dosagem (Vasconcelos et al., 2013). Peptídeos carreadores podem aumentar a
absorção de drogas em células de tumor e assim aumentam a eficácia do
tratamento.
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2.2.2. Crotamina como CPP ou carreadora de moléculas bioativas

CPPs são moléculas que exibem a capacidade de entrar nas células
eucarióticas por meio de um mecanismo independente de energia e transportam de
forma eficiente um conjunto de moléculas biologicamente ativas e terapeuticamente
relevantes para as células (Nascimento et al., 2007). Eles são representados por
peptídeos curtos e positivos ricos em arginina e lisina, que penetram através das
membranas celulares usualmente impermeáveis e se localizam no citoplasma ou no
núcleo das células, ou ambos (Gupta et al., 2005; Zorko e Langel, 2005).
Crotamina foi descrita previamente como CPP (Kerkis et al., 2004), essa
pequena proteína rica em lisina e cisteína, pode penetrar rapidamente em diferentes
tipos de células atravessando a barreira lipídica da membrana e blastocistos de rato
in vitro. Já in vivo, a crotamina marca as células da medula óssea de rato e de baço,
líquido peritoneal e epitélio pulmonar. A localização nuclear da crotamina foi
observada tanto em células fixadas ou não. No núcleo, liga-se aos cromossomos na
fase G2/S, quando começa a divisão dos centríolos (Kerkis et al., 2004). Além disso,
a crotamina aparece como um marcador de células em proliferação ativa, ou seja, se
liga preferêncialmente em células em divisão (Pereira et al., 2011).

2.2.3. Câncer

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) define câncer como um conjunto de
mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado de células
malignas que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se para outras
regiões do corpo.
Segundo Hanahan (2011), características gerais do processo tumoral
envolvem: sustentação de sinalização proliferativa, resistência à morte celular,
indução de angiogênese, imortalidade replicativa, evasão de supressores de
crescimento e metástase. Neste âmbito, a crotamina se mostrou capaz em agir no
processo de inibição da proliferação de células tumorais, podendo impedir que
ocorra a metástase.
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2.2.4. Melanoma

O melanoma maligno é o tipo mais agressivo de tumor maligno de pele. É
altamente resistente a quimioterapia convencional e a remoção cirúrgica da massa
tumoral ainda é o principal método terapêutico para melanoma. Pacientes com
melanoma maligno em geral têm um alto risco de recorrência e uma curta sobrevida
(Mckinnon et al., 2003).
Melanoma metastático é responsável por aproximadamente 80% das mortes
relacionadas ao câncer de pele (Aladowicz et al., 2013).
A incidência de ambos, não-melanoma e câncer de pele melanoma vêm
aumentando nas últimas décadas. Atualmente, entre 2 e 3 milhões não-melanoma e
132 mil cânceres de pele ocorrem globalmente a cada ano. Um em cada três
cânceres diagnosticados, um é câncer de pele, e de acordo com estatísticas da
Fundação Câncer de Pele, um em cada cinco americanos desenvolverá câncer de
pele em sua vida.
A Figura 2 descreve os cinco passos de desenvolvimento e progressão do
melanoma. As lesões podem ser divididas em três classes: A Classe I representa
"precursor" de nevos, lesões de classe II são "intermediários" com melanócitos
confinados à epiderme ou com microinvasão na derme e representado in situ e
invasivos melanomas RGP (fase de crescimento radial, do inglês radial growth
phase) e classe III VGP (fase de crescimento vertical, do inglês vertical growth
phase) melanomas, que são tumorigênicos. Como em qualquer sistema neoplásico,
melanomas individuais podem pular etapas em seu desenvolvimento, aparecendo
sem lesões intermediárias identificáveis. Alternativamente, o melanoma pode surgir
a partir da transformação maligna de células precursoras (Meier et al., 1998).
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Figura 2 - Desenvolvimento e progressão do melanoma. O modelo demonstra que o melanoma
desenvolve e progride numa sequência de passos a partir de lesões névicas que podem
ser, geralmente, histologicamente identificadas. O melanoma, também, pode se
desenvolver diretamente a partir de células normais. O papel dos melanoblastos
(melanócitos imaturos) na melanogênese permanece pouco conhecido. Células de lesões
persistem, mas as lesões não-tumorigênicas tendem a desaparecer através de vias
apoptóticas ou diferenciação ainda indefinido.

2.2.5. Ação da crotamina em canais de potássio dependentes de voltagem

A crotamina induz a despolarização da membrana e disparos espontâneos
repetitivos de contração em células da musculatura esquelética de mamíferos
(Chang e Tseng, 1978) afetando as correntes de sódio. Entretanto, está comprovado
que a crotamina não inibe os canais de sódio dependentes de voltagem de
mamíferos (Rizzi et al., 2007). Estes resultados recebem suporte de que toxinas que
afetam os canais de sódio não causam o característico efeito de paralisia dos
membros posteriores observados após a administração de crotamina.
Além do mais, foi postulado que crotamina se liga seletivamente aos canais
de potássio dependentes de voltagem (Yount et al., 2009).
A abertura destes canais permite a passagem dos íons de potássio
intracelular para o meio extracelular causando hiperpolarização da membrana.
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Inversamente, o fechamento dos canais de potássio conduz a um estado de
despolarização. Dessa forma o controle dos canais de potássio interfere com as
correntes de sódio e cálcio da célula desempenhando importante papel na
repolarização da membrana após estímulo.
Foi demonstrado pelo nosso grupo que a crotamina inibe os canais K(v)
(Peigneur et al., 2012). Foi avaliada a ação da crotamina em 16 subtipos de canais
iônicos, por meio da técnica de “two-electrode voltage clamp” em 12 canais K(v) e 4
canais Na(v) expressos em oócitos de Xenopus laevis. A crotamina inibiu
seletivamente os canais K(V)1.1, K(V)1.2 e K(V)1.3. A maior afinidade foi pelo canal
K(V)1.3 com IC(50) de 286.53 ± 91.72 nM. A inibição do canal K(v)1.3 que ocorre
rapidamente não é voltagem-dependente e é reversível após lavagem, sugerindo um
bloqueio puro do tipo clássico sem efeitos cinéticos. Embora existam diversas
neurotoxinas de origem animal que interagem com canais de potássio (Mouhat et al.,
2008), toxinas de serpente com esta atividade são muito raras e antes de verificado
o bloqueio da crotamina em canais K(v) estava restrito apenas aos elapídeos:
incluindo a natrina do veneno de Naja naja (Wang et al., 2006) e as k-dendrotoxinas
(DTX-K) de Mambas (Dendroaspis) sendo estas últimas potentes inibidores dos
canais K(v) (Harvey e Robertson, 2004). Entretanto a DTX-K e a toxina de anêmona
APEKTx-1 são potentes inibidores do canal K(v)1.1 e ambas tem estrutura
tridimensional da classe dos inibidores de protease do tipo kunnitz (Peigneur et al.,
2012). Já a crotamina tem estrutura tridimensional da classe β-defensina-símile e até
o momento não existiam toxinas com essa estrutura capazes de inibirem canais K(V).
Os canais de potássio desempenham importante papel na hiperpolarização
da membrana que antecede a divisão celular, regulando a progressão do ciclo
celular (Wonderlin e Strobl, 1996; Becchetti, 2011). O aumento da expressão de
canais de potássio K(v)1.3 desempenha papel crítico na proliferação de diversos tipos
de células carcinogênicas (Bielanska et al., 2012). Recentemente um novo canal de
potássio similar ao K(v)1.3 foi descrito na membrana da mitocôndria, denominado
mitoK(v)1.3. Este canal desempenha importante papel regulando a apoptose (Szabo
et al., 2010). O canal mitoK(v)1.3 é inibido por BAX e induz a hiperpolarização da
membrana mitocondrial pela interação de uma lisina do BAX (Leanza et al., 2012), a
célula, então, entra em apoptose após a liberação do citocromo C para o citoplasma
que obstrui o poro do canal de uma maneira similar à díade funcional das
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neurotoxinas bloqueadoras de canais K(v) (Peigneur et al., 2012). Já foi demonstrado
que crotamina contribui com a despolarização mitocondrial e consequente liberação
de cálcio intracelular em células tumorais (Nascimento et al., 2012).
Já é fato bem estabelecido por estudos fundamentais que existe uma relação
direta entre a expressão de canais de potássio e o controle da progressão do ciclo
celular desempenhando um papel fundamental também na regulação da proliferação
das células tumorais, na apoptose e na progressão do ciclo em células normais em
divisão (Ouadid-Ahidouch e Ahidouch, 2008; Stuhmer e Pardo, 2010).
Por hipótese, o canal de K(v)1.3 pode estar envolvido na penetração da
crotamina, modelos experimentais demonstram sua preferência por penetrar células
proliferativamente ativas, tais como, células embrionárias, células epiteliais de alta
proliferação e células tumorais.

2.2.6. Canais iônicos no tumor

Uma característica das células tumorais é a expressão aberrante de canais
iônicos. Investigação dos últimos anos indica claramente que a variação dos
"channelome" que acompanha tumorigênese não é apenas um fenômeno da
transformação neoplásica. Isto é deduzido pelo fato de que a interferência com a
channelome experimental geral prejudicam a sobrevivência, a proliferação, a
progressão maligna, o comportamento invasivo, ou resistência à terapia das células
tumorais. Os canais de íons envolvidos são muitas vezes super expressos em várias
entidades do tumor, sugerindo seu alto potencial oncogênico (Huber, 2013).
Além disso, alguns canais são altamente super expressos nos tumores,
qualificando-os como possíveis antígenos associados a tumores, para ensaios de
vacinação anti-tumorais (Fuessel et al., 2006).

2.2.7. Eventos apoptóticos envolvendo membro da família Bcl-2

Apoptose ou morte celular fisiológica ou programada é caracterizado como
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um conjunto distinto de alterações morfológicas e bioquímicas que incluem a
condensação da cromatina, a fragmentação do DNA internucleossomal e, talvez o
mais importante, as alterações na superfície celular que possibilitam o rápido
conhecimento e englobamento das células apoptóticas pelas células fagocitárias
vizinhas, evitando a indução de reações patológicas (Kuida et al., 1998).
Alguns genes foram estudados por estarem envolvidos nos mecanismos de
apoptose, seja como protetores ou como promotores (Kuida et al., 1998). A via
mitocondrial da apoptose é controlada pela família das proteínas Bcl-2 (do inglês, “Bcell lymphoma protein 2’’). O Bcl-2 é um proto-oncogene descoberto nos linfomas
não Hodgkin humanos, cuja função biológica é a de suprimir a apoptose induzida por
vários estímulos (Hockenbery et al., 1990; Sentman et al., 1991; Strasser et al.,
1991; Batistatou et al., 1993; Fisher et al., 1993).
O proto-oncogene Bcl-2 que codifica a proteína BCL-2 inibidora da apoptose
poderia estar implicado tanto na tumorigênese como na progressão e sobrevida de
células tumorais.
Foram descritas várias proteínas relacionadas à Bcl-2. Enquanto algumas são
anti-apoptóticas como a BCL-2, BCL-XL, BCL-W, MCL-1, A-1, entre outras, alguns
dos membros desta família, que incluem BAX, BAK, BCL-XS, BOK/MTD, BAK, BIK,
BID, BIM, HRK E BLK apresentam funções biológicas opostas, promovendo a
apoptose celular. Membros dessa família Bcl-2, compartilham um ou mais dos 4
domínios de homologia o BH1, BH2, BH3 e BH4 (Adams e Cory, 1998; Kelekar e
Thompson, 1998; O'connor et al., 1998; Reed, 2000; Fletcher e Huang, 2008).
Entre as proteínas pró-apoptóticas mais estudadas, estão BAX e BAK.
Enquanto BAK reside constitutivamente na membrana externa da mitocôndria e no
retículo endoplasmático de células sadias, BAX localiza-se predominantemente no
citosol. Quando recebem um estímulo apoptótico, ocorre uma dimerização iniciando
uma mudança conformacional, formando homodímeros e heterodímeros na
superfície da mitocôndria mediando a liberação do citocromo C do espaço da intermembrana para o citosol, desta maneira ativando a caspase-3 e iniciando a cascata
apoptótica (Zong et al., 2003).
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2.2.8. Peptídeos utilizados no trabalho

Seis peptídeos foram desenhados pelo nosso grupo e sintetizados, contendo
a estrutura da crotamina e da proteína pró-apoptótica BAX. Além disso, um peptídeo
foi sintetizado somente com fragmentos da própria crotamina.
Peptídeos curtos representam uma classe terapêutica e emergente na
indústria farmacêutica (Reichert et al., 2010).
O ano de 2012 revelou-se notável para o setor terapêutico utilizando
peptídeos. A expansão comercial destas drogas durante o final dos anos 1990 e
2000 levou à aprovação dos seis primeiros em 2012. Todos os seis peptídeos foram
aprovados nos EUA e cinco dos seis, também foram aprovadas na União Europeia
(UE). O ano de 2013, no entanto, apresentou resultados mistos, com retirada de um
peptídeo por questões de segurança e outros foram aprovados (Reichert et al.,
2010).
CPPs têm sido amplamente investigados como veículos de entrega de
oligonucleótidos e drogas. Estratégias diferentes de entrega podem ser utilizados,
tais como co-incubação, a conjugação direta, complexo não-covalente, e de
modificação na superfície de lipossomos ou polímeros complexos.
CPPs formam uma classe de peptídeos que possuem, a princípio, a
capacidade de carregar grande diversidade de cargas em células, incluindo
macromoléculas (por exemplo, proteínas e ácidos nucleicos). A primeira geração de
CPPs surgiu na observação de homeodomínios de uma proteína eucarionte capaz
de se translocar em células nervosas (penetratina), e as proteínas do envelope viral
envolvidas na replicação do HIV, o vírus de imunodeficiência humana ou HSV, o
vírus do herpes (Frankel e Pabo, 1988; Derossi et al., 1994; Elliott e Ohare, 1997;
Prochiantz, 2008). A maioria desses CPPs possuem resíduos catiônicos e
hidrofóbicos que facilitam as interações com a superfície da célula.
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2.3. Justificativa

Segundo a Organização Mundial da Saúde, atualmente, entre 2 e 3 milhões
não-melanoma e 132 mil cânceres de pele ocorrem globalmente a cada ano. Um em
cada três cânceres diagnosticados, é câncer de pele. Dados ainda mostram que o
câncer de pele é o mais frequente no Brasil e corresponde a 25% de todos os
tumores malignos registrados no País. O Instituto Nacional de Câncer (INCA)
registrou em 2016 5.670, sendo 3.000 homens e 2.670 mulheres.
As diversas possibilidades de alvos terapêuticos, bem como as limitações
relacionadas ao tratamento, incentivam a busca de novas substâncias com ação
neste câncer.
A crotamina apresenta tropismo por células com alto nível de proliferação,
característica

observada

principalmente

em

células

tumorais,

sobretudo

o

melanoma, onde foi demonstrado que a crotamina demarca a zona metastática de
forma evidente em relação ao tecido circundante (Pereira et al., 2011). Foi
demonstrado por nosso grupo que a crotamina apresenta propriedades citostáticas
em células tumorais in vivo e in vitro, porém o mecanismo envolvido nesse processo
ainda não foi elucidado. Além disso, drogas clássicas utilizadas na terapia antimelanoma podem ser conjugados a crotamina visto que esta molécula é um CPP.
Neste caso a crotamina agiria como um carreador de moléculas citotóxicas
facilitando a penetração seletiva na célula tumoral onde desempenhariam seus
efeitos, preservando as células normais.
Os peptídeos derivados da crotamina possuindo atividade CPP, adicionado à
atividade pró-apoptótica do BAX, aperfeiçoariam o uso da proteína nativa, abrindo
novas possibilidades de uso terapêutico. BAX tem sido utilizado como inibidor da
tumorigênese e potencial aplicação na terapia de câncer quando associado com
proteínas carreadoras como, por exemplo, em associação com endostatina
impedindo de forma eficaz a neovascularização tumoral (Chura-Chambi et al., 2014).
Assim, este trabalho tem o objetivo de demonstrar como essa interessante toxina ou
seus peptídeos derivados agem em células do melanoma. Ainda, tem como foco a
possibilidade de um novo carreador de drogas para terapia do melanoma.
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2.4. Objetivos

● Analisar a atividade pró-apoptótica dos peptídeos derivados da crotamina
conjugados

ou

não

com

BAX

em

células

tumorais

de

melanoma

adenocarcinoma de mama;
● Verificar o mecanismo de internalização dos peptídeos derivados da crotamina
em células tumorais.
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2.5. Material e métodos

2.5.1. Desenho e construção dos peptídeos

Previamente, sete peptídeos foram desenhados pelo nosso grupo, e
posteriormente sintetizados, sendo esses sintetizados também com a molécula
fluorescente FITC (isotiocianato de fluoresceína). Suas sequências foram baseadas
na crotamina e a proteína pró-apoptótica BAX.
Peptídeo 1 – KKGGRWRWKKKLAKKLAK
Peptídeo 2 – KKGGRWRWKKPELIRTIMGWT
Peptídeo 3 – KKGGRWRWKK
Peptídeo 4 – KKGGRWRWKKVLKACTKVP
Peptídeo 5 – KKGGRWRWKKLDFLRERWIKD
Peptídeo 6 – KKGGRWRWKKGRVVALEYFASKLVLKALCTPELIR
Peptídeo 7 – KKGGRWRWKKVALFYFASKL

2.5.2. Cultivo Celular

Linhagens de

células tumorais A2058 (melanoma

humano), Mel-85

(melanoma humano), B16-F10 (melanoma murino) e SKBR3 (adenocarcinoma de
mama humano) foram utilizadas nos experimentos. As células foram cultivadas em
meio RPMI (Sigma, EUA) suplementado com 10% de soro fetal bovino (FBS, Gibco,
EUA), 10U/mL de penicilina e 10μg/mL estreptomicina (Sigma, EUA). As células
foram mantidas em estufa umidificada, em tensão de 5% CO 2 a 37ºC.

2.5.3. Avaliação da viabilidade celular pelo método de MTT

As células foram cultivadas em placas de 96 poços, até alcançarem
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confluência e em seguida foram tratadas com diferentes concentrações (0-100𝜇M)
dos peptídeos por 24 e 48 horas. A viabilidade celular foi determinada analisando o
padrão de redução do sal de tetrazolium MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5diphenyltetrazolium bromide) (Sigma, EUA). Os resultados são expressos em
porcentagens de redução do MTT em comparação com o controle.

2.5.4. Análise do ciclo-celular

As células foram sincronizadas com deprivação de soro por 24 horas. As
células foram tratadas com os peptídeos por 24 horas. Em seguida foram lavadas
com PBS, coletadas (TryplEtm Express Life Technologies, EUA), após este tempo
foram adicionados 100 µL de Soro Fetal Bovino para neutralização. Posteriormente,
foram incubadas a 37ºC por 45 min com 10 mg/ml RNase e 1 mg/ml de iodeto de
propídeo (PI, do inglês Propidium Iodide) (Sigma, EUA), e finalmente incubadas por
30 min a 37ºC. As amostras foram submetidas à citometria de fluxo em um citômetro
FACScalibur (Becton Dickinson, EUA). O DNA celular foi avaliado nas diferentes
fases do ciclo-celular e os resultados foram analisados utilizando o programa FlowJo
Enterprise software (FlowJo LLC, EUA).

2.5.5. Avaliação do potencial mitocondrial (∆Ψm)

O potencial de membrana mitocondrial (ΔΨm) foi avaliado utilizando
tetrametilrodamina etil (TMRE) (Sigma, EUA) e monitorado por citometria. 1 x 105
células foram cultivadas em placas de 6 poços (duplicata) e incubadas com os
peptídeos por 24 horas. Em seguida, 20nM de TMRE foi adicionado às culturas
celulares e mantidas a 37ºC por 45 minutos. A fluorescência emitida foi avaliada por
citometria de fluxo em citômetro FACScalibur (Becton Dickinson, EUA). Um total de
1x 104 células/amostra foi analisado e a intensidade de fluorescência de cada
amostra foi comparada com o controle.
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2.5.6. Teste de internalização de peptídeos marcados com FITC e interação com
mitocôndria e teste de faloidina.

A linhagem celular de melanoma B16-F10 foi utilizada para verificar se os
peptídeos possuem a capacidade de penetrar na célula. Após o cultivo de 5 x 10 5
células em placa de 6 poços contendo lamínulas até atingir confluência, foram
adicionados os peptídeos marcados com FITC em diferentes tempos (0-24 horas).
Ao término de cada tempo, o meio contendo os marcadores e os peptídeos foi
retirado, e as células foram lavadas 3 vezes com PBS e fixadas com
paraformaldeído 4%.
A fim de verificar a marcação da mitocôndria, foi realizado os tratamentos com
as concentrações das IC50 dos peptídeos por 24 horas e em seguida as células
foram marcadas com MitoTracker® (Life Technologies, EUA)

e Faloidina (Life

Technologies, EUA), que é uma micotoxina do grupo das phallotoxins produzidos
pelos cogumelo Amanita phalloides, sua estrutura possui afinidade por filamentos de
actina, sendo ótima para verificação do citoesqueleto.

2.5.7. Extração de proteínas totais e análise por Western Blot

As células B16-F10, na concentração de 1 x 106, foram tratadas com 20 µM
de cada peptídeo e incubadas por mais 24 horas em estufa contendo 5% de CO 2 a
37°C. O controle negativo foi padronizado com o meio RPMI, veículo utilizado para
diluir os peptídeos. Após a incubação, as células foram lavadas com PBS e lisadas
adicionando 100 µL de tampão de amostra de SDS 1x (62.5 mM Tris-HCl, pH 6.8 at
25°C, 2% w/v SDS, 10% glicerol, 50 mM DTT, 0.01% w/v azul de bromofenol). O
lisado foi transferido para tubos de microcentrífugas na presença de gelo. As
amostras foram sonicadas por 15 segundos, e desnaturadas a 95°C por 5 minutos,
centrifugadas a 240 x g por 10 min e armazenadas a -20°C. As proteínas de cada
amostra foram separadas por eletroforese em gel de SDS-PAGE 10% e em tampão
contendo 2,5 mM de Tris-HCl (pH 8,0), 19 mM de glicina e 0,3 mM de SDS. A seguir,
as amostras foram transferidas para membranas de nitrocelulose (Protran,
37

Schleicher e Schuell, EUA) em tampão contendo 1,2 mM de Tris-HCl (pH 8,0), 9,6
mM de glicina e 20% de metanol. A eficácia das transferências foi verificada através
da coloração das membranas com o corante Ponceau S (Sigma, EUA), seguida por
bloqueio em solução contendo 5% de leite em pó desnatado (Nestlé, Brasil) diluído
em PBS. Após o bloqueio foram realizadas 03 (três) lavagens de 10 minutos com
TBST (20 mM Tris-HCl (pH 7,6), 150 mM de NaCl e 0,1% de Tween 20 (pH 7,6) por
2 horas. Após as lavagens, as membranas foram incubadas por 24 horas a 4°C sob
agitação constante com os seguintes anticorpos primários: anti-β actina, anti-pró
caspase 3, anti-caspase 3 clivada, anti-PARP clivado, anti-fosfo Bad (Ser 112).
Todos os anticorpos primários foram adquiridos da Cell Signaling Technology
(Beverly, EUA). Após a incubação com os anticorpos primários, as membranas
foram lavadas com TBST por 30 minutos e incubadas por 1 hora à temperatura
ambiente sob agitação com o anticorpo secundário anti-IgG de coelho (todos
anticorpos primários são derivados de coelho) conjugado com HRP (do inglês,
horseradish peroxidase) (Sigma, EUA). Após, as membranas foram lavadas com
TBST e adicionado o substrato quimioluminescente Luminata TM (Millipore, EUA) e as
membranas foram reveladas e analisadas em sistema Uvitec Cambridge. Todas as
bandas foram normalizadas pela beta-actina.

2.5.8. Determinação do tipo de morte celular causada pelos peptídeos por citometria

As células foram tratadas com os peptídeos por 24 horas. Em seguida as
células foram lavadas com PBS, coletadas (TryplEtm Express) por 5 minutos a 37ºC
em estufa sob pressão de 5 % de CO2. Após este tempo foram adicionados 100 µL
de Soro Fetal Bovino para neutralização. As células foram então centrifugadas a 300
x g durante 10 minutos. Após centrifugação as células foram ressuspendidas com
200µl de tampão contendo 0,5µg/mL de Anexina V e 1,25µg/mL de Iodeto de
propídio. A mistura foi incubada à temperatura ambiente por 30 minutos, protegida
da luz, e em seguida submetida a citometria de fluxo no citômetro FACScalibur
(Becton Dickinson, EUA). Foram analisados 10.000 eventos utilizando o Flowjo
Enterprise software.
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2.6. Resultados

Previamente, foram desenhados e sintetizados 7 peptídeos a partir das
sequências da crotamina e da proteína pró-apoptótica BAX. Sendo estes
conjugados, também, com FITC.
Peptídeo 1 – KKGGRWRWKKKLAKKLAK - FITC
Peptídeo 2 – KKGGRWRWKKPELIRTIMGWT - FITC
Peptídeo 3 – KKGGRWRWKK - FITC
Peptídeo 4 – KKGGRWRWKKVLKACTKVP - FITC
Peptídeo 5 – KKGGRWRWKKLDFLRERWIKD - FITC
Peptídeo 6 – KKGGRWRWKKGRVVALEYFASKLVLKALCTPELIR - FITC
Peptídeo 7 – KKGGRWRWKKVALFYFASKL - FITC

Em

vermelho,

sequência

derivada

da

crotamina

(YKQCHKKGGHCFPKEKICLPPSSDFGKMDCRWRWKCCKKGSG), onde se repete
igualmente para todos os peptídeos, tal sequencia foi escolhida por similaridade com
duas sequências consenso de localização NLS (do inglês, Nucleolar Localization
Sequences) que formam uma conexão básico/hidrofóbica na superfície molecular
tridimensional da crotamina. Essa sequência representa também a parte carregada
mais positivamente, rica em lisina e arginina, o que possivelmente confere a
crotamina a atividade como um CPP. Em azul, sequências derivadas das α-hélices
da BAX, essas sequências foram descritas como partes efetoras na indução de
apoptose. Em resumo, foi agregado o efeito CPP da crotamina, com o efeito
apoptótico da BAX. O efeito da crotamina como CPP é direcionado para células em
divisão, o que nos propõe um alvo específico para células tumorais. Podemos ainda
observar que o peptídeo 3 apresenta somente a sequência derivada da crotamina,
sendo este peptídeo utilizado como controle de CPP para nosso trabalho.
Os peptídeos foram testados primeiramente em ensaio de MTT, onde é
analisada a viabilidade celular, investigando o padrão de redução do sal de
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tetrazolium MTT. As células metabolicamente ativas convertem o MTT em um
formazan púrpura insolúvel. O formazan é então solubilizado e a sua concentração
determinada pela densidade óptica (540 nm). Os resultados são expressos em
porcentagens de redução do MTT em comparação com o controle.
Foram utilizadas diferentes concentrações (0, 12,5 µM, 25 µM, 50 µM e 100
µM) de cada peptídeo para diferentes linhagens de células tumorais (A2058, B16F10, MEL-85 e SKBR3). O MTT foi adicionado após 24 horas de tratamento às
culturas celulares permanecendo por 3 horas, esse é metabolizado pelo succinato
desidrogenase mitocondrial, gerando cristais insolúveis de formazan, esses foram
dissolvidos pelo solvente dimetilsulfóxido (DMSO).
Os dados foram analisados pelo programa GraphPad Prism®. Os gráficos
da Figura 3 representam a inibição que os peptídeos causaram na viabilidade
celular.
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Peptídeo 1

Peptídeo 2

Peptídeo 3

Peptídeo 4

Peptídeo 5

Peptídeo 6

Peptídeo 7

Figura 3 - Ensaio de MTT utilizando diferentes concentrações (0-100 µM) representadas pela função
logarítmica, dos peptídeos em diferentes linhagens celulares tumorais, analisado pelo
programa GraphPad Prism®.

O ensaio de MTT demonstrou diferentes ações dos peptídeos na viabilidade
nas células tumorais. Essas diferenças, não podem ainda ser explicadas, porém
podem estar relacionadas à região da sequência do BAX, estudos mais detalhados
considerando suas sequências, precisarão ser aplicados. Mas até o momento,
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sabemos que estes peptídeos se comportam diferentemente dependendo da
linhagem celular. Sabemos que essas linhagens celulares expressam diferentes
proteínas, essas podem estar relacionadas como esses peptídeos agem sobre elas,
sugerindo alvos moleculares específicos. Torna-se necessário, também, uma análise
sobre essas diferenças entre as linhagens.
Os peptídeos 1, 6 e 7 foram mais eficazes em diminuir a viabilidade celular
em um painel geral do ensaio, e esses foram escolhidos para experimentos
posteriores. Adicionalmente, o peptídeo 3 foi selecionado como controle (BAX -), já
que sua sequência é relacionada somente com a crotamina.
Analisando também os dados dos gráficos da Figura 3, foram encontradas as
IC50 de cada peptídeo, ou seja, concentração necessária para inibir 50% da
viabilidade celular. Os quatro peptídeos selecionados, apresentaram as seguintes
IC50:

A2058
Peptídeo 1: ~ 37,5 µM
Peptídeo 3: ~ 84 µM
Peptídeo 6: ~ 16,5 µM
Peptídeo 7: ~ 20,0 µM

Mel-85
Peptídeo 1: ~ 37,5 µM
Peptídeo 3: ~ 84 µM
Peptídeo 6: ~ 16,5 µM
Peptídeo 7: ~ 37,5 µM

B16-F10
Peptídeo 1: ~ 25 µM
Peptídeo 3: ~ 100 µM
Peptídeo 6: ~ 12 µM
Peptídeo 7: ~ 25 µm

SKBR3
Peptídeo 1: ~ 75 µM
Peptídeo 3: ~ 21 µM
Peptídeo 6: ~ 16,5 µM
Peptídeo 7: ~ 10,5 µM

Após 24 horas de tratamento com os peptídeos escolhidos utilizando a IC 50
apresentada para cada um, mudanças morfológicas nas diferentes células tumorais
foram analisadas em microscópio óptico (Figuras 4, 5, 6 e 7), a fim de verificar se o
resultado do MTT, com uma queda das células viáveis, influenciou na morfologia
normal dessas células, e foi usada como controle, a célula não tratada. Essa análise
é crucial para que os resultados do MTT corroborem com as mudanças morfológicas
das células.
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Figura 4 - Morfologia da célula tumoral A2058 controle e tratada com os peptídeos. Peptídeo 1 37,5 µM, peptídeo 3 – 84 µM, peptídeo 6 – 16,5 µM e peptídeo 7 – 20,0 µM. Aumento
de 20X e 40X (quadrante menor) em microscópio óptico.

É possível notar que na linhagem A2058 (Figura 4), houve diminuição no
número de células, quando realizado o tratamento com os peptídeos 1 e 6,
comparando com o controle, o qual demonstra morfologia normal.
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Figura 5 - Morfologia da célula tumoral Mel-85 controle e tratada com os peptídeos. Peptídeo 1 37,5 µM, peptídeo 3 – 84 µM, peptídeo 6 – 16,5 µM e peptídeo 7 – 20,0 µM. Aumento
de 20X e 40X (quadrante menor) em microscópio óptico.

O mesmo ocorre para a linhagem Mel-85. Comparando com o controle, nos
tratamentos realizados com os peptídeos 1 e 6, houve diminuição no número de
células (Figura 5).

Figura 6 - Morfologia da célula tumoral B16-F10 controle e tratada com os peptídeos.
Peptídeo 1 - 25 µM, peptídeo 3 – 100 µM, peptídeo 6 – 12 µM e peptídeo 7 – 25,0 µM.
Aumento de 20X e 40X (quadrante menor) em microscópio óptico.
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Para linhagem B16-F10 (Figura 6), podemos notar que o tratamento com os
peptídeos demonstrou mais agressivo. Onde, com o peptídeo 1 houve diminuição no
número de células, sugerindo morte celular, o peptídeo 3 não causou tal efeito, já o
peptídeo 6 causou morte com alteração morfológica em quase todas linhagens e foi
o mais agressivo, por fim, o peptídeo 7 não causou alterações morfológicas, porém a
atividade mitocondrial foi reduzida (Figura 3).

.
Figura 7 - Morfologia da célula tumoral SKBR3 controle e tratada com os peptídeos.
Peptídeo 1 - 75 µM, peptídeo 3 – 21 µM, peptídeo 6 – 16,5 µM e peptídeo 7 – 10,5
µM. Aumento de 20X e 40X (quadrante menor) em microscópio óptico.

Para a última linhagem celular testada, adenocarcinoma de mama, SKBR3,
os peptídeos 1 e 3 mais uma vez, foram capazes de induzir morte e diminuição no
número de células (Figura 7).
As células de melanoma humano (A2058 e Mel-85) tiveram mudanças
morfológicas similares e as IC50 dos peptídeos foram iguais. Já a SKBR3
(adenocarcinoma de mama), quando tratada com os peptídeos, não apresentou
mudanças morfológicas agressivas, porém foram apresentadas baixas IC50 para esta
célula. Estudos sobre diferenças das linhagens celulares serão necessários para
entender os diferentes comportamentos dos peptídeos com cada uma delas.
Uma vez que foi observada a morte nos diferentes tipos celulares, e essa foi
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mais expressiva na linhagem de melanoma murino, B16-F10, seguimos para análise
do ciclo celular nesta linhagem somente.
Para esta análise do ciclo celular, foram utilizadas as IC 50 de cada peptídeo,
por 24 horas, com células sincronizadas por deprivação de soro na linhagem B16F10 (106 células). Essas foram submetidas à citometria de fluxo no citômetro
FACScalibur (Becton Dickinson).

Figura 8 - Análise do ciclo celular em célula tumoral B16-10 em citômetro FACScalibur (Becton
Dickinson). Controle; Tratada com Peptídeo 1, foi utilizado 25 µM, peptídeo 3 – 100 µM,
peptídeo 6 – 12 µM e peptídeo 7 – 25,0 µM. A análise foi feita pelo Flowjo Enterprise
software.

Foi

possível

verificar

que

os

peptídeos

demonstraram

diferentes

comportamentos no ciclo celular. Na Figura 8 podemos notar em vermelho as
células viáveis com DNA íntegro na fase G1, quando as células foram tratadas com
o peptídeo 1, houve degradação de DNA (em azul), quando tratadas com o peptídeo
3 houve uma diminuição no número de células na fase G1 e é possível notar uma
pequena população em fase S e G2/M. Já o tratamento com o peptídeo 6, o mais
agressivo, podemos notar uma grande população celular com DNA degradado, e
uma pequena população em fase G2/M. Enfim, o peptídeo 7 não alterou o ciclo
celular, quando comparado com o controle.
Sabe-se que a morte celular causada por BAX, está relacionada à atividade
da mitocôndria, nesse sentido, foi testado o potencial dessa organela, verificando
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sua despolarização ou sua hiperpolarização (Szabo et al., 2010; Szabo et al., 2011).
Para tal investigação foi utilizado novamente todo o painel de células
estudadas no trabalho, já que essas diferem na atividade metabólica mitocondrial e
expressão de canais que podem influenciar na hiperpolarização.
Para o estudo da atividade no potencial mitocondrial (ΔΨm), as células foram
tratadas com as IC50 de cada peptídeo e incubadas com tetrametilrodamina etilo
(TMRE). A perda significativa de ΔΨm resulta em esgotamento de energia celular,
com posterior morte. Na Figura 9 observa-se os histogramas gerados do potencial
mitocondrial de cada célula após o tratamento com os peptídeos 1,3, 6 e 7.
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Figura 9 – Gráfico representa a Citometria de Fluxo realizada em FACScalibur (Becton Dickinson),
para análise do potencial de mitocôndria. Célula tumoral A2058 controle e tratada com os
peptídeos. Peptídeo 1, foi utilizado 37,5 µM, peptídeo 3 – 84 µM, peptídeo 6 – 16,5 µM e
peptídeo 7 – 20,0 µM. Mel-85 controle e tratada com Peptídeo 1, foi utilizado 37,5 µM,
peptídeo 3 – 84 µM, peptídeo 6 – 16,5 µM e peptídeo 7 – 20,0 µM. B16-F10 controle e
tratada com Peptídeo 1, foi utilizado 25 µM, peptídeo 3 – 100 µM, peptídeo 6 – 12 µM e
peptídeo 7 – 25,0 µM. SKBR3 controle a tratada com Peptídeo 1, foi utilizado 75 µM,
peptídeo 3 – 21 µM, peptídeo 6 – 16,5 µM e peptídeo 7 – 10,5 µM. A análise foi feita pelo
Flowjo Enterprise software e dado gerado foi plotado em gráfico no Excel.

Em todos os tipos celulares e em todos os tratamentos com os 4 peptídeos (1,
3, 6 e 7) houve um leve aumento no potencial de mitocôndria (Figura 9). A questão é
analisar se essa ação é do BAX, ou da própria capacidade desses peptídeos de
penetrarem na célula, pois se percebe uma hiperpolarização para o peptídeo 3
também, e este apenas possui sequência derivada da crotamina (BAX -), porém
esse aumento de potencial para este peptídeo foi menor.
Para analisar se estes peptídeos possuíam a atividade da crotamina como
CPP, foi realizado o ensaio de internalização com os peptídeos conjugados com
FITC em célula B16-F10.
Após diferentes tempos de incubação dos peptídeos com 2 x 105 células/poço
da linhagem B10-F10, foi analisado em microscópio confocal a fluorescência do
FITC, conjugado com os peptídeos.
Para este teste, foi utilizada uma baixa concentração dos peptídeos (1 µM).
As fotos foram tiradas em laser verde (para observação dos peptídeos marcados) e
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campo claro.
Os tempos testados para estes peptídeos serem internalizados pela célula
foram de 10 min, 30 min, 8 horas e 24 horas, sendo apresentados os resultados
após o primeiro tempo de observação da fluorescência (Figuras 10, 11, 12 e 13)

Figura 10 - Internalização com peptídeo 1 (1 µM) marcado com FITC em linhagem celular tumoral
B16-F10 em diferentes tempos: 30 minutos, 8 e 24 horas. Análise em microscópio
confocal no aumento de 40X.

O peptídeo 1 (Figura 10) demonstrou uma internalização variável, onde o
melhor tempo de internalização com a célula foi de 8 e 24 horas. Podemos verificar
em verde, os peptídeos marcados com FITC.
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Figura 11 - Internalização com peptídeo 3 (1 µM) marcado com FITC em linhagem celular tumoral
B16-F10 em diferentes tempos: 10 minutos, 8 e 24 horas. Análise em microscópio
confocal no aumento de 40X.

O peptídeo 3 (Figura 11) se demonstrou muito eficaz na internalização,
levando em consideração sua sequência linear derivada da crotamina. Em todos os
tempos, esse peptídeo foi eficiente em penetrar na célula, e também foi observada a
rápida entrada do mesmo, mimetizando a característica da própria crotamina.
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Figura 12 - Internalização com peptídeo 6 (1 µM) marcado com FITC em linhagem celular tumoral
B16-F10 em diferentes tempos: 30 minutos, 8 e 24 horas. Análise em microscópio
confocal no aumento de 40X.

Já o peptídeo 6 (Figura 12), foi capaz de penetrar na célula em pequenos
tempos, apresentando uma localização perinuclear principalmente. Após 24 horas é
possível verificar morte celular e o ensaio de internalização é perdido, observando
somente precipitados celulares.
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Figura 13 - Internalização com peptídeo 7 (1 µM) marcado com FITC em linhagem celular tumoral
B16-F10 em 24 horas. Análise em microscópio confocal no aumento de 40X.

O peptídeo 7 (Figura 13) não foi capaz de penetrar nas células em tempos
menores, conseguimos visualizar sua ação como CPP após 24 horas somente. Esse
peptídeo foi capaz de diminuir a viabilidade celular em 24 horas, e seu mecanismo
de ação sobre a célula pode ser diferente dos demais peptídeos.
Uma outra estrutura celular analisada foi o citoesqueleto dessas células após
o tratamento com as IC50 dos peptídeos, para isso foi utilizada a Faloidina, uma
micotoxina do grupo de phallotoxins produzida pelo cogumelo Amanita phalloides.
Ela se liga na interface presente entre monômeros de actina do citoesqueleto da
membrana. Para o mesmo experimento, foi utilizado também o marcador
MitoTracker® Red, que marca a mitocôndria em vermelho sendo possível visualizar
sua integridade.
Após 24 horas de tratamento dos peptídeos com 2 x 10 5 células/poço da
linhagem B10-F10, foi analisado em microscópio confocal a fluorescência da
Faloidina/FITC em verde mostrando o citoesqueleto da célula, e em vermelho
mostrando a mitocôndria (Figura 14).
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Figura 14 - Mitocôndria (em vermelho) e Faloidina (verde) em linhagem celular tumoral B16-F10.
Controle e tratada com IC50 dos peptídeos por 24 horas. Análise em microscópio confocal
no aumento de 40X.

Na Figura 14, observa-se no controle, onde a célula B16-F10 não foi tratada

com nenhum peptídeo, a integridade do citoesqueleto (verde) com a mitocôndria
(vermelho) no interior da célula, após o tratamento com os peptídeos, podemos
visualizar mudanças na estrutura da célula e um extravasamento mitocondrial, com
exceção o peptídeo 3 que se mostrou similar ao controle. Esse extravasamento
mitocondrial está relacionado ao processo de morte celular. Interessantemente, o
peptídeo 7 foi capaz de modificar o citoesqueleto, porém não é possível verificar tal
extravasamento, sugerindo um diferente mecanismo de morte.
Por fim, proteínas relacionadas à morte celular foram analisadas por western
blot.
As células B16-F10 na concentração de 1 x 106 foram tratadas com 20 µM de
cada peptídeo e incubadas 24 horas em estufa contendo 5% de CO 2 a 37°C. As
células foram sonicadas e desnaturadas. As proteínas de cada amostra foram
separadas por eletroforese e foram transferidas para membranas de nitrocelulose e
foram incubadas por 24 horas, com os seguintes anticorpos primários: anti-β actina,
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anti-pró caspase 3, anti-caspase 3 clivada, anti-PARP clivado, anti-fosfo Bad (Ser
112), posteriormente incubadas com o anticorpo secundário conjugado com IgG
horseradish peroxidase, e as membranas foram reveladas por quimioluminescência.

Figura 15 - Western blot. 20 µM de cada peptídeo foi testado sobre proteínas relacionadas à morte
celular e como controle foi utilizado a β-actina. As proteínas foram isoladas da linhagem
B16-F10.

No Western Blot (Figura 15) foi possível verificar que houve um aumento na
expressão da proteína PARP clivada, proteína nuclear, associada a cromatina, nos
tratamentos com os peptídeos 1 (mais eficaz) e 6. Para a proteína pró-apoptótica
fosforilada BAD, membro da família Bcl-2, houve um aumento com o tratamento com
todos peptídeos, principalmente para o 3 e 7. E finalmente o aumento da expressão
da caspase 3 clivada, foi mais eficaz para o tratamento com o peptídeo 6. As
diferenças dos níveis proteicos foram comparadas com o controle da expressão da
proteína conservada β-actina.
Finalmente, foi feita a marcação de células por Anexina V/Pi. Esta técnica é
destinada a detecção de apoptose em vários tipos celulares, pela dosagem
de fosfatidilserina (PS). PS é predominantemente observada na superfície interna da
bicamada lipídica, voltada para o citosol. Nas células no início da apoptose, onde a
membrana celular ainda permanece intacta mas sofre uma desorganização, a PS é
translocada para a superfície exterior da bicamada. Anexina V é uma proteína que
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se liga a fosfolipídeos e possui alta afinidade por PS na presença íons de cálcio, isso
pode ser detectado ao início da apoptose e antes da perda da integridade da
membrana. Já o marcador nuclear fluorescente Iodeto de Propídio (Pi) é utilizado
para distinguir células apoptóticas de células necróticas. O PI é uma molécula que
se intercala em qualquer DNA, desde que a membrana celular esteja permeável, e
não marcam células apoptóticas. Desse modo, corar células simultaneamente com
Anexina V-FITC (fluorescência verde) e com o corante Pi (fluorescência vermelha)
permite a discriminação de células intactas, viáveis, no início de apoptose e células
tardiamente apoptóticas ou necróticas.
A célula B16-F10 foi incubada por 24 horas com as IC50 dos peptídeos 1, 3, 6
e 7 e após este período, foi incubada com AnexinaFITC/Pi e conduzida à citometria
de fluxo. A análise do Dot plot foi feita pelo Flowjo Enterprise software e é
representada pela Figura 16.

55

Figura 16 - A célula B16-F10 foi tratada com os peptídeos (Peptídeo 1, foi utilizado 25 µM, peptídeo 3
–100 µM, peptídeo 6 – 12 µM e peptídeo 7 – 25,0 µM) por 24 horas a análise da morte
celular foi feita por anexina (0,5µg/mL) 1,25µg/mL de Iodeto de propídio, em citometria
de fluxo em FACScalibur (Becton Dickinson). A análise foi feita pelo Flowjo Enterprise
software.

Pode-se notar (Figura 16) que no tratamento com o peptídeo 1, há uma
grande população celular em necrose no quadrante 1 (Q1), e em apoptose (Q2),
apresentando poucas células viáveis (Q4). O mesmo ocorre após o tratamento com
o peptídeo 6. O tratamento com os peptídeos 3 e 7 pouco afetou a viabilidade celular
e sua integridade.
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2.7. Discussão

No período apresentado foram feitos experimentos a fim de caracterizar e
aperfeiçoar a ação de cada peptídeo para cada linhagem celular tumoral.
No primeiro ano de doutorado a ideia inicial era, principalmente, relacionar a
atividade antitumoral da crotamina em células de melanoma com sua capacidade de
inibir canais de potássio dependente de voltagem, porém durante o período surgiu a
oportunidade de testar peptídeos com sequências derivadas da crotamina
desenhados pelo próprio grupo. Foi possível descrever a atividade de cada peptídeo
em 4 linhagens celulares tumorais, incluindo melanoma e câncer de mama, uma vez
que há uma associação bidirecional entre carcinoma de mama e melanoma maligno
(Ho et al., 2011).
Durante o segundo ano do doutorado, foi possível comprovar a eficácia de
três peptídeos, 1, 6 e 7, em induzir morte nas linhagens celulares tumorais,
principalmente de melanomas murino e humano (B16-F10, A2058 e MEL-28).
É importante salientar que estudos anteriores com a crotamina nos mesmos
tipos celulares de melanoma já foram descritos (Pereira et al., 2011) comprovando
sua ação antiproliferativa em modelos de tumor in vivo e sua atividade CPP (Kerkis
et al., 2004). Por este motivo, não foi utilizada a própria crotamina nativa como
controle. Para isso, foi utilizado o peptídeo 3, o qual contém somente a sequência
derivada da crotamina. Deve-se salientar que há uma grande dificuldade em obter
proteínas nativas, o que nos motiva a procurar alternativas para obtenção destas.
Pesquisadores vêm demonstrando novas tecnologias ao utilizar moléculas sintéticas
minimizadas a partir de toxinas nativas. Radiz-Baptista & Kerkis (2011)
demonstraram a ação CPP de peptídeos minimizados da crotamina e neste trabalho
também foi possível descrevê-los como NrTPs (do inglês, nucleolar targeting
peptides), onde a preferência pela localização nuclear, se demonstrou maior do que
descrita pela própria crotamina nativa.
Até o momento, os peptídeos sintéticos foram bem caracterizados, e os
resultados referentes aos peptídeos derivados da crotamina apresentados nos
possibilitaram concluir que estes agiram de forma diferente nos testes de viabilidade
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celular das linhagens tumorais (A2058, MEL-85, B16-F10 e SKBR3) (Figura 3). Esse
resultado corroborou com análises morfológicas dessas células, exceto para o
peptídeo 7 (Figuras 4, 5, 6 e 7). Quatro destes peptídeos foram escolhidos para
análises posteriores - 1, 3, 6 e 7 – sendo que os peptídeos 1 e 6 (BAX+) diminuíram
significativamente

a

viabilidade

celular

e

causaram

extremas

mudanças

morfológicas, indicando apoptose e necrose, confirmado pelo o ciclo celular
analisado (Figura 8). O peptídeo 3 (BAX-) foi utilizado como controle. Observou-se,
também, que os peptídeos 1, 6 e 7 causaram hiperpolarização da membrana
mitocondrial (Figura 9), o que é um indicativo da ação do BAX (conjugado a estes
peptídeos). Após a otimização de tempo de tratamento e concentração, todos os
peptídeos escolhidos internalizaram com a célula de melanoma murino B16-F10,
demonstrando atividade CPP (Figuras 10, 11, 12, 13). Verificou-se também um
aumento na expressão de PARP clivada nos tratamentos com os peptídeos 1 e 6,
sendo o primeiro mais eficaz. Todos os peptídeos induziram o aumento da
expressão da proteína fosforilada BAD. Houve também o aumento da expressão da
caspase 3 clivada, principalmente, com o peptídeo 6 (Figura 15). Por fim, analisando
a marcação Anexina V/Pi, é possível notar uma grande população celular

em

necrose e uma população menor em apoptose após tratamento com os peptídeos 1
e 6 (Figura 16). Já o peptídeo 7 se comportou semelhante ao controle, onde as
células não foram tratadas, apresentando apenas uma pequena população em
apoptose e necrose 6 (Figura 16). O peptídeo 3 não se mostrou tóxico, porém foi
extremamente eficaz como carreador de BAX.
Ademais, resultados desse trabalho foram apresentados internacionalmente e
este foi selecionado para publicação na revista do congresso AACR (American
Association for Cancer Research) – Clinical Cancer Research (Mambelli et al., 2015).
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2.8. Conclusões

● Os peptídeos mostraram ações diferentes na viabilidade celular das linhagens
celulares tumorais (A2058, Mel-85, B16-F10 e SKBR3) e corroboraram este
resultado com análises morfológicas exceto peptídeo 7. Três desses peptídeos (1,
6 e 7) foram capazes de reduzir a viabilidade;
● Foram eficazes (peptídeos 1, 6)

na indução da morte, indicando apoptose e

necrose na análise do ciclo celular;
● Foram capazes de causar hiperpolarização da membrana mitocondrial, indicativa
da ação de BAX;
● Os peptídeos (1, 3, 6 e 7) demonstraram a atividade de CPP, sendo eficazes em
penetrar na linhagem B16-F10, porém tal internalização foi fraca em relação a
fluorescência, tal ação pode estar relacionada à baixa viabilidade das células
após o tratamento;
● Ensaios com faloidina para verificar a organização do citoesqueleto em B16-F10,
mostrou danos na estrutura após o tratamento com os peptídeos 1, 6 e 7. O
extravasamento mitocondrial foi observado após o tratamento com os peptídeos 1
e 6;
● Nos ensaios de Western blot, foi possível ver um aumento na expressão de PARP
clivada em tratamentos com o peptídeo 1 (mais eficaz) e 6. Para a proteína BAD
fosforilada, houve um aumento com o tratamento com todos os peptídeos,
principalmente 3 e 7. E finalmente a expressão aumentada de caspase-3 clivada
foi mais eficaz para o tratamento com o peptídeo 6;
● Por último, analisando a marcação com Anexina V/PI, é possível notar uma
grande população celular necrótica, com uma população menor sofrendo
apoptose após o tratamento com os peptídeos 1 e 6;
● O peptídeo 3 (BAX-) não apresentou citotoxicidade e se demonstrou um carreador
eficiente, sendo capaz de entregar sequências minimizadas de BAX às células.
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3. CAPITULO II – AVALIAÇÃO DA CROTAMINA EM CÉLULAS
PANCREÁTICAS NÃO TUMORAIS E TUMORAIS

3.1. Resumo

Previamente, nosso grupo demonstrou que a crotamina também possui a
capacidade de induzir queda da proliferação de células tumorais in vitro, e também
de inibir ou retardar a formação de melanomas in vivo em camundongos, e quando
testada sobre células normais (fibroblasto), não induziu o efeito apoptótico (Pereira
et al., 2011).
A atividade da crotamina como CPP (Cell Penetrating Peptide) e sua
capacidade inibitória sobre o canal de potássio dependente de voltagem - K(V)1.3,
nos levou a considerar um fato, que células tumorais apresentam uma expressão
aberrante de canais iônicos. E diferenças na expressão de K (V)1.3 vêm sido descritas
em vários canceres (Arcangeli et al., 2009), incluindo melanoma (Artym e Petty,
2002), câncer de mama (Abdul et al., 2003; Jang et al., 2009), próstata (Abdul e
Hoosein, 2006), pâncreas (Brevet et al., 2009), entre outros.
O aumento da expressão de canais de potássio K(v)1.3 desempenha papel
critico na proliferação de diversos tipos de células carcinogênicas (Bielanska et al.,
2012).
Aspectos relacionados à liberação de insulina pelas células pancreáticas
também poderão ser analisados, uma vez que canais de potássio dependentes de
ATP estão envolvidos no processo, assim esse trabalho abre novas perspectivas
para compreender a multifuncionalidade da crotamina e sua aplicação farmacológica
em diferentes campos da saúde.
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3.2. Introdução

3.2.1. Câncer de pâncreas

Segundo a organização mundial da saúde, o câncer de pâncreas é um dos
canceres humanos mais letais, estando associado a uma taxa de sobrevida em 5
anos inferior a 5% (Who, 2014) e mesmo com grandes avanços tecnológicos, maior
conhecimento da genética molecular e do melhor entendimento sobre a doença,
esta neoplasia continua sendo a quarta causa de morte por câncer e a segunda
entre as doenças malignas do trato gastrointestinal nos Estados Unidos (LopezCasas e Lopez-Fernandez, 2010; Siegel et al., 2014). No Brasil, é responsável por
cerca de 2% de todos os tipos de câncer diagnosticados e por 4% do total de mortes
por essa doença, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA). Apesar de
esforços em pesquisa científica e tratamento médico, as diversas possibilidades de
alvos terapêuticos, bem como as limitações relacionadas ao tratamento, incentivam
a busca de novas substâncias com ação neste câncer.

3.2.2. Secreção de Insulina

Toyama e colaboradores (2000) relataram que a crotamina aumentava, de
forma dose dependente, a secreção de insulina por células pancreáticas. Entretanto
os autores não explicam o mecanismo dessa ocorrência. Por hipótese, estes
resultados podem ser explicados pela ação da crotamina no mecanismo sob o
controle iônico da secreção de insulina descrito na Figura 17 a seguir:
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Figura 17 - Esquema da secreção de insulina: A) a translocação da Glicose ao interior da célula se
dá por meio do transportador de membrana GLUT2 disponibilizando a glicose para o ciclo
do ácido tri carboxílico que ocorre na mitocôndria. Consequentemente aumenta a
produção de ATP. B) altas concentrações de ATP bloqueiam um canal de potássio
sensível a ATP da família Kir6.2 associado a subunidades do receptor sulfunilureia. O
fechamento do canal leva ao acúmulo de íons potássio no interior da célula. O acúmulo de
potássio provoca a despolarização da membrana celular. C) Essa despolarização abre um
canal de cálcio dependente de voltagem; D) O influxo de íons cálcio promove ativação de
proteínas ancora que levam à degranulação das vesículas; E) E consequente secreção de
insulina no meio extracelular.

Publicações de nosso grupo (Peigneur et al., 2012) demonstraram que o alvo
celular da crotamina são canais de potássio dependentes de voltagem. (K v 1.2 e
Kv1.3) mostraram também que a crotamina não atua em canais de sódio. Entretanto,
outros canais de potássio dependentes de Cálcio (tipo KCa), canais de K inward
retifier (Kir) ou até mesmo canais de Cálcio dependentes de voltagem não foram
testados e, portanto não se sabe se crotamina tem algum tipo de afinidades por eles.
No mecanismo explicitado anteriormente vemos que o bloqueio do canal de
potássio sensível a ATP, cuja subunidade é da família Kir6.2 é um passo chave na
secreção da crotamina. Temos por hipótese que crotamina poderia se ligar e
bloquear este canal de maneira análoga ao descrito para o já descrito no canal
dependente de voltagem Kv1.3, o que desencadearia a secreção de insulina.
Entretanto devemos ressaltar que o influxo de cálcio é o passo final mais
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importante no mecanismo descrito e, portanto não podemos descartar que a
crotamina interfira com estoques intracelulares de cálcio. Temos esta segunda
hipótese, pois antigas publicações de Ohkura et al. (1995) e Furukawa et al. (1994)
demonstraram que miotoxina-alfa atua no retículo sarcoplasmático da célula do
músculo esquelético modulando a liberação de cálcio intracelular interagindo com
calciquestrina e receptores de rianodina. Mecanismo similar poderia ocorrer
mobilizando cálcio intracelular na célula adrenal após a internalização da crotamina.
Para elucidar esta hipótese poderiam ser feitos experimentos de mobilização de
cálcio e ensaios com meios deprivados de cálcio, além de experimentos de colocalização entre crotamina e marcadores específicos de compartimentos de cálcio.
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3.3. Justificativa

A crotamina apresenta tropismo por células com alto nível de proliferação,
característica observada principalmente em células cancerígenas. Foi demonstrado
por nosso grupo que a crotamina apresenta propriedades citostáticas em células
tumorais in vivo e in vitro, porém o mecanismo envolvido nesse processo ainda não
foi elucidado. Além disso, drogas clássicas utilizadas na terapia anticâncer podem
ser conjugadas a crotamina visto que esta molécula é um CPP. Neste caso a
crotamina agiria como um carreador de moléculas citotóxicas facilitando a
penetração seletiva na célula tumoral onde desempenhariam seus efeitos,
preservando as células normais. Em adição, verificamos também, que a crotamina
possui a habilidade de delimitar a área do tumor, facilitando sua remoção em
procedimentos cirúrgicos agindo como marcador (‘’tracer’’).
Por fim, salientamos a avaliação da atividade da crotamina nas células
pancreáticas, em relação a liberação da insulina, já que trabalhos demonstraram
essa ação (Toyama et al., 2000), o que corrobora com a atividade da crotamina em
canais de potássio dependentes de voltagem, o qual exerce função crucial na
liberação da insulina.
Assim, este trabalho tem o principal objetivo de demonstrar como essa
interessante toxina age em células pancreáticas saudáveis e tumorais, mostrando
seu mecanismo de ação específico. Ainda tem como foco a possibilidade de
apresentar novas tecnologias para serem utilizadas, sendo para a terapia do câncer
de pâncreas, ou como alvo de estudo para melhor compreensão dos mecanismos
envolvidos nesse câncer. Indiscutivelmente, esta molécula apresenta importância no
cenário terapêutico devido as suas propriedades bioquímicas.
O trabalho tem colaboração com o grupo do Department of Surgery Jefferson Pancreas, Biliary and Related Cancer Center na Thomas Jefferson
University, o que representa grande valia para o projeto, possibilitando o
aprendizado de novas tecnologias.
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3.4. Objetivos



Verificar a seletividade citotóxica da crotamina em células não tumorais e
tumorais de pâncreas;



Verificar atividade CPP da crotamina em células não tumorais e tumorais de
pâncreas;



Analisar o uso da crotamina como marcador para tumores;



Avaliar ação da crotamina na secreção de insulina.
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3.5. Material e métodos

Todas as células utilizadas neste trabalho foram previamente estabelecidas
pelo grupo de pesquisa do Dr. Brody no Department of Surgery - Jefferson
Pancreas, Biliary and Related Cancer Center na Thomas Jefferson University.

3.5.1. Obtenção de Crotamina

A crotamina nativa e pura foi gentilmente fornecida pelo Dr. Eduardo Brandt,
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Ribeirão Preto, Brasil). A
purificação do veneno de Crotalus durissus terrificus foi realizada como descrito
anteriormente (Kerkis et al., 2004). Resumidamente, o veneno foi diluído em tampão
de formiato de amônio e o principal componente de veneno (crotoxina) foi eliminado
por centrifugação em velocidade lenta. Adicionou-se Tris base, gota a gota, na
solução para aumentar o pH do sobrenadante para 8,8 e foi então aplicado na
coluna CM-Sepharose FF (1,5 × 4,5 cm; Amersham Biosciences, Buckinghamshire,
Reino Unido). Posteriormente, a coluna foi lavada e a crotamina foi recuperada,
dialisada, liofilizada e armazenada (nCrot).
A crotamina sintética (sCrot) foi adquirida pela Smartox (França) e para
conjugar o marcador fluorescente, a proteína foi conjugada em seu N terminal com
corante Cy3 (sCrot-Cy3) pelo fabricante.

3.5.2. Cultivo Celular

Foram utilizadas as células pancreáticas tumorais (MiaPaCa-2, Capan 1,
HS766T, Panc-1 e PL-5) e célula epitelial de pâncreas (HPNE). As células foram
cultivadas em meio DMEM (Gibco/Invitrogen, EUA) suplementado com 10% de soro
fetal bovino (FBS, Gibco, USA), 10U/mL de penicilina e 10μg/mL streptomicina
(Gibco/Invitrogen, EUA). As células foram mantidas em estufa umidificada, em
tensão de 5% CO2 a 37ºC.
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3.5.3.

Extração total, nuclear e citoplasmático de MiaPaCa-2 e SDS-PAGE /
Western Blot

As células (5 x 105) foram incubadas com 12.5, 25 e 50 µM de crotamina e os
extratos celulares foram isolados usando tampão de lise RIPA (Invitrogen) por
incubação em gelo durante 10 minutos seguido de centrifugação a 13 000 * g
durante 15 minutos a 4°C. As amostras foram então misturadas 4: 1 com tampão 5X
Laemmli e fervidas por 5 minutos. As proteínas foram medidas com o kit Pierce BCA
(ThermoFisher) e aproximadamente 50 μg foram separadas usando um gel de
poliacrilamida de Bis-Tris a 12% e transferidas para membrana de PVDF
(Invitrogen), bloqueadas em tampão de bloqueio 1: 1 de Licor Odyssey e incubadas
durante a noite a 4°C com anticorpos anti-tubulina, anti-lamin (Santa Cruz) e HuR
(Santa Cruz). O extrato citoplasmático e nuclear foi isolado com o kit NE-PER™
(Nuclear and Cytoplasmic Extraction Reagents, ThermoFisher) de acordo com
normas do fabricante. Os complexos de proteínas foram então visualizados com
Licor Odyssey.

3.5.4. Teste de Internalização da crotamina

Após o cultivo de 5 x 105 células em placa de 6 poços, foi adicionado 1µM da
crotamina sintética conjugada com Cyanina 3 (sCrot-Cy3) em diferentes tempos. A
fluorescência emitida foi avaliada por confocal.

3.5.5. Ensaio de Viabilidade Celular

As células foram cultivadas (1 x 104) em placas de 96 poços, até alcançarem
a confluência e em seguida foram tratadas com diferentes concentrações da sCrot. A
viabilidade celular foi determinada pelo reagente PicoGreen® (dsDNA Quantitation
Reagents ThermoFisher) de acordo com normas do fabricante.
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3.5.6. Gel-shift para geração do complexo crotamina+plasmídeo

O complexo Crotamina-DNA foi realizado misturando 2 ou 4 μg do plasmídeo
pGEM-GFP (Addgene) com 10 μg da sCrot em tampão NaCl 150 mM durante 15
min. O plasmídeo isolado foi usado como controle positivo. Após incubações, 20 μL
das misturas foram recuperadas e avaliadas por ensaio de mudança de mobilidade
por eletroforese em um gel de agarose 1% usando tampão Tris borato-EDTA. As
misturas foram coradas em gel com brometo de etidio e visualizadas sob luz
ultravioleta (UV).

3.5.7. Isolamento das células β-pancreáticas

As ilhotas pancreáticas de camundongos nude foram isoladas a partir da
perfusão do pâncreas através do ducto biliar com 0,8 mg/mL de colagenase (Roche)
em Hank's Balanced Salt Solution (HBSS) e foram dissociadas durante 15 min a
37°C. As ilhotas foram posteriormente lavadas três vezes com HBSS e coletadas e
mantidas em meio RPMI (Gibco, Invitrogen, Eua) suplementado com 10% de soro
fetal bovino (FBS, Gibco, USA).

68

3.6. Resultados

No inicio do trabalho, foi utilizada a crotamina nativa (nCrot) em todos os
experimentos, porém foi verificado que a mesma perdera sua atividade, a fim de
solucionar tal problema, foi adquirida a crotamina sintética (sCrot) e os resultados
aqui apresentados são referentes a esta.
As células MiaPaCa-2, Capan 1, HS766T, Panc-1 e PL-5 e HPNE foram
cultivadas em placas de 96 poços e após aderência, foram tratadas com a crotamina
em diferentes concentrações (0 -50 µM) durante 24 horas. A proliferação e a
viabilidade celular foram avaliadas utilizando o reagente PicoGreen que se liga nas
dupla-fitas de DNA.
Em todos os resultados analisados, não foi possível verificar queda da
viabilidade celular após tratamento com a crotamina. A Figura 18 resume o perfil
observado.
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Figura 18 - Teste de viabilidade celular de amplo painel de células tumorais e controle com célula
epitelial (HPNE) após tratamento com a crotamina em diferentes concentrações, após 24
horas de incubação.

O próximo ensaio foi verificar a atividade célula penetrante da crotamina em
célula não-tumoral ou tumoral. Para tal ensaio, foi escolhida como célula tumoral, a
MiaPaCa-2 que é amplamente estudada no campo de câncer de pâncreas devido
sua complexidade genética; como controle, foi utilizada a HPNE, que apresenta
baixa capacidade de proliferação. Foi utilizada a crotamina sintética com seu N69

terminal conjugado com Cy3, e a fim de verificar se tal atividade não poderia ser do
próprio fluoróforo, esse foi utilizado sozinho na cultura em altas doses. A Figura 19
demonstra a atividade célula-penetrante da crotamina em diferentes tempos nas
duas células, porém, a internalização na célula tumoral foi rápida – 5 minutos e se
manteve por 24 horas, localizando-se na região perinuclear, enquanto na célula
HPNE, a crotamina foi capaz de internalizar somente após 24 horas, sugerindo
também maior acúmulo na linhagem tumoral.
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preferência por células proliferativamente ativas.
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Figura 19 - A. Internalização da sCrot-Cy3 (1µM) em MiaPaCa-2 e HPNE em diferentes tempos (1 h,
12 h e 24 h). O painel B o demonstra o controle com o fluoróforo Cy3.

O ensaio posterior, foi geração do complexo proteina-DNA para verificar a
capacidade carreadora da crotamina. Para isso, a crotamina foi incubada com um
plasmídeo contendo GFP (do inglês, Green Fluorescent Protein) em tampão
possuindo pH básico, o que favorece tal ligação. O teste foi realizado diversas
vezes, mantendo diferentes condições. Análise por gel de agarose do complexo ou
somente do plasmídeo, demostrou que houve interação entre proteína e plasmídeo
(Figura 20), porém não foi possível verificar diferença na visualização de GFP na
célula após tratamento com a crotamina.
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Figura 20 - Gel shift corado com brometo de etídio (0,5 μg/mL). Complexo Crotamina-Plasmídeo. A
formação do complexo foi examinada pela mobilidade electroforética do complexo em gel
de agarose Os testes foram realizados misturando 2 ou 4 μg do plasmideo com 10 μg
da crotamina, seguido de eletroforese através de um gel de agarose utilizando tampão
Tris borato-EDTA. A coluna 1 foi carregada somente com o plasmídeo. As linhas 2 e 3
mostram em duplicata o complexo, onde houve a falta da migração devido à
neutralização do ácido nucleico pela crotamina ou formação de um grande complexo
entre a crotamina e DNA.

Adicionalmente, foi realizado Western blots, após o tratamento com a
crotamina em concentrações mais elevadas (12.5 µM 25 µM e 50 µM) na linhagem
celular MiaPaCa-2 , e foi avaliada a expressão de uma proteína importante para o
desenvolvimento do câncer de pâncreas HuR. A proteína de ligação a RNA HuR
(ELAVL1) está envolvida extensivamente na estabilidade de níveis de RNA
mensageiros e processo tradução. Os alvos de HuR, que incluem proto-oncogenes,
citocinas, fatores de crescimento e invasão. Tais alvos indicam o papel importante
de HuR no desenvolvimento do câncer (Wang et al., 2013). A Figura 21 demonstra
que não foi possível detectar diferença na expressão dessa proteína após o
tratamento com a crotamina, assim como não foi possível verificar diferença no
deslocamento da HuR do núcleo para o citoplasma, tal característica que ocorre
para essa proteína após algum estímulo ou estresse celular.
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Lisado total
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Figura 21 - Western blot após tratamento com crotamina em diferentes concentrações, indicando
lisado celular total, nuclear e citoplasmático com os respectivos controles constitutivos.

Devido à obtenção de resultados não esperados para certas atividades, foi
feita a analise da crotamina sintética por espectrometria de massa, em colaboração
com o Instituto Wistar (Filadélfia, PA - EUA) (Figura 22). A analise foi obtida
comprovando o correto tamanho da crotamina que corrobora com a proteína nativa
(4883 ± 2 kDa).
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Figura 22 - Espectro de massa representativo na gama de m/z 1000 a 7000 da crotamina
sintética

Todas as nossas análises de massa efetuadas com crotamina purificada em
colunas C-18 por HPLC mostram dois picos principais com massas 4738 e 4883 Da
cuja diferença possivelmente corresponde a 144 Da. Essa diferença corresponde à
perda de dois resíduos C-terminais da crotamina (Gly/Ser). A diferença se mantém
em todas as análises (Anexo 1; Figura 3 A-E) feitos em diferentes aparelhos.

73

3.7. Discussão

Após a ida ao congresso AACR (American Association for Cancer Research)
– Clinical Cancer Research, houve um convite pelo Dr. Jonathan Brody para a
realização de um doutorado sanduiche na Universidade Thomas Jefferson
(Filadélfia, EUA), assim, novas perspectivas foram iniciadas para o projeto.
Em novembro de 2014 foi escrito um projeto para a realização de doutorado
sanduiche com o grupo americano e enviado para o programa de doutorado
sanduiche no exterior pela CAPES (PDSE). Em dezembro do mesmo ano,
recebemos a resposta positiva, com a aprovação da bolsa para o início do programa
em março de 2015.
Portanto, foi realizado o doutorado sanduiche por um ano (13/03/2015 –
13/03/2016). Experimentos iniciais foram realizados com a crotamina nativa em
células tumorais de pâncreas, porém, lamentavelmente, o lote de crotamina
purificada, perdeu atividade. Apesar deste infeliz acidente foi providenciada a
síntese de crotamina (sCrot) para a continuidade do projeto com alta credibilidade.
O primeiro ensaio realizado no exterior foi o de viabilidade. O teste foi
realizado em um painel de células pancreáticas tumorais (MiaPaCa-2, Capan 1,
HS766T, Panc-1 e PL-5) e célula epitelial de pâncreas (HPNE). O teste foi realizado
diversas vezes com diferentes condições: tempo de incubação com a crotamina (24
horas – 96 horas), diferentes concentrações da crotamina, diferentes condições de
cultivo (0% - 15% do soro fetal bovino). Em todos os resultados analisados, não foi
possível verificar queda da viabilidade celular após tratamento com a crotamina
(Figura 18)
O próximo ensaio foi verificar a atividade célula penetrante da sCrot-Cy3 em
célula não tumoral e tumoral. Para tal ensaio, foi escolhida como célula tumoral, a
MiaPaCa-2 que é amplamente estudada no campo de câncer de pâncreas devido
sua complexidade genética; para controle de célula não tumoral, foi utilizada a
HPNE, que apresenta baixa capacidade de proliferação. Foi utilizada a crotamina
sintética com seu N-terminal conjugado com Cy3, e a fim de verificar se tal atividade
não poderia ser do próprio fluoróforo, esse foi utilizado sozinho na cultura em altas
doses (500 µg). Foi demostrando a atividade célula-penetrante da sCrot-Cy3 em
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diferentes tempos nas duas células, porém, a internalização na célula tumoral foi
rápida – 5 minutos e se manteve por 24 horas, localizando-se na região perinuclear,
enquanto na célula HPNE, a crotamina foi capaz de internalizar somente após 24
horas (Figura 19A). O que sugere sua preferência por células proliferativamente
ativas. Em contraste, o Cy3 sozinho não foi capaz de ser internalizado pelas células
testadas (Figura 19B).
Nascimento e colaboradores (2007) relataram a capacidade de interação da
crotamina com DNA, a partir de um ensaio onde se incubou a crotamina com
plasmídeo para a formação do complexo proteína/DNA e a verificação do complexo
foi analisada por gel de agarose. A fim de reproduzir tal efeito e verificar a atividade
transfectante da crotamina in vitro, foi incubada a crotamina com plasmídeo
conjugado com GFP. Primeiro se observou o complexo através do gel de agarose
corado com brometo de etídeo (Figura 20), neste foi possível notar a falta de
migração no gel do complexo, indicando a neutralização do ácido nucleico pela
crotamina ou formação de um grande complexo entre a crotamina e DNA, porém
quando este complexo foi adicionado em culturas celulares, não foi possível
observar a fluorescência do GFP, sugerindo que a transfecção não foi eficiente.
Adicionalmente, foi realizado western blots, após o tratamento com a sCrot
em concentrações mais elevadas (12.5 µM 25 µM e 50 µM) nas células citadas, e foi
avaliada a expressão de uma proteínas importante para o desenvolvimento do
câncer de pâncreas, HuR. Não foi possível detectar diferença da expressão dessa
proteína após o tratamento com a crotamina, assim como não foi possível verificar
diferença no deslocamento da HuR do núcleo para o citoplasma (Figura 21) tal
característica que ocorre para essa proteína após algum estímulo ou estresse célula.
Por fim, no período do doutorado sanduiche, foi treinado o experimento da
retirada das ilhotas pancreáticas de camundongo, para posterior tratamento com a
crotamina para analise da secreção de insulina. Tal ensaio não foi finalizado por
conflitos de comitês éticos e utilização de toxina in vivo. Mas é importante ressaltar
que foi de grande valia o aprendizado com o modelo in vivo. Ademais, durante o
período no exterior, foi realizado curso sobre a utilização de animais em pesquisa,
além de colaboração em projetos que necessitaram de tais ensaios em
camundongos nude
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Devido à obtenção de resultados não esperados para certas atividades, foi a
síntese da crotamina foi analisada por espectrometria de massa em colaboração
com o Instituto Wistar (Filadélfia, PA – USA). O resultado obtido comprovou o correto
tamanho molecular da crotamina (Figura 22) que corrobora com a proteína nativa.
Em adição ao projeto do doutorado sanduiche, foram realizadas colaborações
produtivas, resultando três publicações de alto impacto em revistas científicas, além
de

publicações

em

revistas

de

congressos

internacionais,

tais

ocorridos

acrescentaram conhecimento de novas técnicas a serem aplicadas, não somente no
presente projeto, mas como gerar transferência de tecnologia para o laboratório de
origem.
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3.8. Conclusões

● A crotamina sintética (sCrot) foi validada quanto a sua massa molecular por
espectrometria de massa;
● sCrot foi testada em um amplo painel de linhagem tumoral pancreática, não
demonstrando qualquer efeito na viabilidade dessas células;
● sCrot-Cy3 foi eficiente em penetrar rapidamente na célula tumoral MIAPaCa-2, se
mantendo no interior da célula por 24 horas;
● sCrot-Cy3 foi capaz de penetrar em células epiteliais não tumorais somente após
8 ou 24 horas;
● O ensaio de gel shift foi inconclusivo, pois o complexo se demonstrou eficaz,
porém a ação transfectante da sCrot em inserir o plasmídeo GFP+ não foi
observada;
● A célula tumoral MIAPaCa-2 tratada com crotamina não demonstrou alteração em
seus níveis proteicos da HuR observada por western blot;
● O estágio possibilitou o aprendizado de técnicas in vivo, principalmente no que se
diz respeito ao isolamento das ilhotas pancreáticas e modelo de transplante
tumoral xenográfico;
● sCrot-Cy3 foi capaz, além de penetrar mais rapidamente, se acumula
preferencialmente

em

células

de

linhagem

tumoral

MiaPAca-2,

quando

comparado com HPNE, demonstrando sua seletividade preferencial por células
de linhagens tumorais.
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4. CAPÍTULO III – CO-LOCALIZAÇÃO DA CROTAMINA COM
MEMBRANAS INTERNAS E ACUMULAÇÃO ACENTUADA EM
CÉLULAS TUMORAIS.

4.1. Resumo

A característica da crotamina como CPP é direcionada principalmente por
células em divisão, o que propõe células tumorais como alvo. Nesta ideia e também
a fim de reduzir a utilização de uma fonte natural, e manter simultaneamente suas
propriedades, foi utilizada a crotamina sintética corretamente estruturada.
No que se diz respeito sobre a crotamina nativa ou sintética, foi avaliada a
atividade CPP em diferentes tipos celulares. Foram utilizadas as células de
melanoma humano A2058 e SK-MEL- 85, melanoma murino (B16-F10), tumor de
mama (SKBR3), linfócitos T humanos provenientes de leucemia (Jurkat-E6), células
humanas mononucleares (PBMC), fibroblastos murino (MEF) e queratinócitos
humanos (HaCaT). Ambas crotaminas, sintética ou nativa demonstraram capacidade
de penetrar rapidamente em diferentes tipos celulares, mostrando preferência por
células tumorais. Foi comparada a resposta in vivo da crotamina sintética em relação
à ação bem descrita da proteína nativa que induz paralisia dos membros inferiores
da presa, tal resposta se demonstrou similar entre as proteínas. A partir de então, foi
padronizada a utilização da crotamina sintética (sCrot) somente, possibilitando
dados confiáveis e reprodutíveis na avaliação de sua atividade CPP. O teste de
internalização foi realizado também em tempo real nas células vivas por 24 horas em
time-lapse. Ademais, foi avaliada a co-localização da sCrot com membranas
celulares internas, e o resultado demonstrou uma co-localização >80% em células
tumorais, em contraste com <30% em células não-tumorais, sugerindo a seletividade
por alvos moleculares em tumores. Quando avaliada a viabilidade celular das
linhagens testadas após o tratamento com a sCrot, foi verificado que a mesma não
induziu queda da viabilidade nas doses testadas para o ensaio de internalização,
demonstrando baixa citotoxicidade, o que sugere a futura utilização da crotamina
como uma sonda molecular para a marcação das células tumorais in vivo, ou ainda a
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sua utilização para a entrega de moléculas que tem uma ação sobre os alvos
seletivos intracelulares.
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4.2. Introdução

4.2.1. Utilização de CPPs a partir de origem natural

Dois grupos distintos (Frankel e Pabo, 1988; Green e Loewenstein, 1988)
relataram que o ativador de transcrição (TAT) do vírus-1 da imunodeficiência
humana (HIV-1) possui um potencial único para entrar em células em cultura quando
adicionado exogenamente. Alguns anos depois, o homeodomínio de Antennapedia,
uma hemoproteína de Drosophila melanogaster, também se mostrou capaz entrar
nas células (Joliot et al., 1991). O reconhecimento da capacidade de entrada destas
proteínas levou a extensas investigações para identificar a sequência de
aminoácidos mínima capaz de entrar na célula.
A membrana da célula é a estrutura que protege a vida das células do
ambiente circundante, permitindo apenas o movimento de compostos geralmente
com pequeno tamanho molecular e lipossolúvel entre esta barreira para dentro da
célula (Madani et al., 2011). Algumas drogas são grandes moléculas hidrófilas que
mostram grandes limitações para o seu a penetração através da membrana celular.
Esse grupo de peptídeos (CPP) serve como vetores de entrega para moléculas
grandes.
Na última década, houve um aumento significativo no número de CPPs
provenientes de toxinas (Tabela 01). Essa nova classe de CPPs representa uma
grande vantagem em relação aos peptídeos quiméricos, uma vez que essas toxinas
já são conhecidas e possuem suas características bem definidas.
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Tabela 1 - CPPs derivados de toxinas e suas respectivas características
Peptídeo

Origem

Crotamina
(Kerkis et al.,
2004)

Cascavel
(Crotalus
durissus
terrificus)

Crotamina
(Hayashi et al.,
2008)

Cascavel
(Crotalusdur
issusterrific
us)

Lisossomo

Crotamina
(Nascimento et
al., 2012)

Cascavel
(Crotalusdur
issusterrific
us)

Maurocalcina
(MCa) (Esteve
et al., 2005;
Boisseau et al.,
2006)

Escorpião
(Scorpio
maurusmau
rus)

Hadrucalcina
(Schwartz et
al., 2009)
NrTP
(NucleolarTargeting
Peptide)
(Radis-Baptista
et al., 2008;
2012)
Imperatoxina A
(IpTxa)
(Valdivia et al.,
1992; Gurrola
et al., 2010)

Escorpião
(Hadrurus g
ertschi)

Peptídeoder
ivado da
crotamina

Escorpião
(Pandinus
imperator)

Alvo

Núcleo, citoplasma

Mecanismo de ação

n/a

Resultadosin vitro
Marcador de células
proliferativamente ativas. Não
apresenta citotoxicidade e não
afeta a pluripotência de
células embrionárias murinas

Resultadoin vivo
Não afetou o
desenvolvimento
de embriões
murinos

Liberação de catepsina e
aumento da atividade da
caspase

Acumulação em lisossomos,
afetando a atividade
proliferativa e levando à morte
celular

Internalização em
distintos tecidos
murinos, como
fígado, músculo
estriado
esquelético,
cérebro e rim.

Lisossomo, retículo
endoplasmático e
mitocôndria

Liberação intracelular de
Ca2+ e perda de potencial
de membranamitocondrial

Aumento da concentração
2+
intracelular de Ca

Internalização
específica em
nódulo de tumor

Receptor de rianodina

Ativação do receptor de
rianodina, induzindo a
abertura do canal de
Ca2+ por longo período

Não é tóxica em células
HEK293

n/a

Ativação do receptor de
rianodina

Induz a liberação de Ca2+

Foi observada a
ligação de
hadrucalcina com
receptor de
rianodina em
coelho e cão

Mecanismo de
internalização
dependente de clatrina.

Internalização específica por
nucléolos de células HeLa,
BxPC-3 e BT-474. Parcial
penetração em membrana e
estruturas endocíticas de
células de neuroblastoma
murino (N2A)

n/a

Liberação de Ca2+ do reticulo
sarcoplasmático para o meio
intracelular

Cruza as
membranas
celulares para
alterar a liberação
de Ca2+exvivo

Translocação através da
membrana celular em células
HeLa. Não citotóxica e
entrega de macromoléculas
para dentro da célula

n/a

Receptor de rianodina

Nucléolo

Receptor de rianodina

Ativação do receptor de
rianodina

Latarcina
(Ponnappan e
Chugh, 2017)

Aranha
(Lachesanat
arabaevi)

Núcleo e citoplasma

Internalização pela célula
por endocitose e
desestabiliza a
membrana endossomal.

CyLOp-1 (Jha
et al., 2011;
Ponnappan et
al., 2017)

Peptídeoder
ivado da
crotamina

Citoplasma

A internalização ocorre
devido aos resíduos de
cisteínas presentes no
peptídeo

Atividade antimicrobiana,
indução de atividade de
caspase-3 e entrega seletiva
de moléculas

n/a

Hemicalcina
(Shahbazzade
h et al., 2007)

Escorpião
(Hemiscorpi
uslepturus)

Receptor de rianodina

Ativação do receptor de
rianodina

Liberação de Ca2+ de
compartimentos de
armazenagem

n/a

Myotoxin alpha
(Ohkura et al.,
1994)

Cascavel
(Crotalus
viridis
viridis)

Calsequestrina /
Fração pesada do
Reticulo
sarcoplasmatico

Ativação da liberação de
Cálcio no musculo
esquelético

Liberação de Ca2+ de
compartimentos de
armazenagem

Necrose muscular

Myotoxin alpha
(Tu e Morita,
1983)

Cascavel
(Crotalus
viridis
viridis)

Ligação as membranas
do Reticulo
sarcoplasmatico/
Possivel co-localização
com Ca2+-ATPase

Bloqueio parcial do
anticorpo contra Ca2+ATPase

Liberação de Ca2+ de
compartimentos de
armazenagem

Necrose muscular
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4.2.2. CPPs no direcionamento de alvos moleculares

Em geral, os CPPs são moléculas de sinalização seletivas e eficazes que se
ligam a receptores de superfície celular específicos, tais como receptores canais
iónicos, provocando efeitos intracelulares. Dado o seu perfil farmacológico e
propriedades intrínsecas atrativas, representam um excelente ponto de partida para
a concepção de novas terapêuticas e a sua especificidade traduziu-se em
excelentes perfis de segurança, tolerabilidade e eficácia nos seres humanos
(Fosgerau e Hoffmann, 2015)
A utilização de peptídeos com direcionamento celular (do inglês, CellTargeting Peptides - CTPs) com a capacidade de reconhecer células tumorais, é
particularmente atrativa para a terapia do câncer (Mae et al., 2009; Bolhassani,
2011).
A identificação e validação de alvos para a terapia de câncer é o primeiro
passo do processo de descoberta e desenvolvimento de fármacos.
Os critérios para a seleção de um alvo são: a sua alta expressão em tumores
em comparação com tecidos normais, o papel do alvo na patogênese do câncer e a
sua capacidade de tratamento com moléculas pequenas e/ou biológicos. A maioria
dos alvos previamente identificados tem um papel de supressão tumoral e são
regulados. O desenvolvimento de fármacos, por conseguinte, centra-se em alvos
que são regulados ou ativados por mutações. A função dos alvos coincide com as
sete marcas do câncer, tais como invasão de tecido e metástase, evasão de
apoptose, angiogênese sustentada, potencial replicativo ilimitado, auto-suficiência de
sinais de crescimento, insensibilidade a inibidores de crescimento e microambiente
inflamatório (Weidle et al., 2011).
O campo terapêutico do câncer provavelmente será um dos primeiros campos
a se beneficiar do uso de CPPs devido à atual falta de sistemas de administração
clinicamente relevantes e aos graves efeitos colaterais de muitas terapias.
Inicialmente, os CPPs provavelmente serão formulações em uso clínico de
quimioterápicos convencionais contra o câncer semelhantes às formulações
lipossômicas já existentes no mercado (Regberg et al., 2012).
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Os CPPs podem penetrar numa grande variedade de tecidos e permitir a
modulação de alvos intracelulares, por isso são reconhecidos pelo seu potencial
valor na validação de alvos intracelulares que poderiam conduzir a pesquisas para
descoberta de novos fármacos (Dietz e Bahr, 2004).
O uso de CPPs para validar alvos intracelulares e demonstrar a viabilidade de
uso com novos compostos é crítico para a descoberta de fármacos. Frequentemente
a validação de alvo é conduzida através de abordagens genéticas e farmacológicas
usando reagentes que penetram membranas celulares. Contudo, novos compostos
conjugados com CPP que demonstram o potencial como fármacos em estudos de
validação de alvo raramente são avançados para estudos pré-clínicos in vivo (Chen
e Harrison, 2007).
Todos os peptídeos célula penetrante podem transportar drogas para dentro
das células de mamíferos, sem a necessidade de receptores específicos. CPPs
também pode mediar à entrega de moléculas bioativas in vitro e in vivo,
proporcionando uma vantagem adicional para a aplicação teranóstica (processo de
terapia de diagnóstico para doentes individuais, a chamada medicina personalizada)
(Lee et al., 2011).

4.2.3. Crotamina e sua ação como CPP

Crotamina foi descrita primeiramente como CPP por Kerkis e colaboradores
(2004), tal característica foi investigada tendo em vista sua sequência de
aminoácidos peculiar rica em lisina e cisteína. No mesmo trabalho, os autores
relataram que a crotamina possui intrinsecamente todas as propriedades funcionais
apresentadas pelos CPPs. A atividade célula-penetrante da crotamina, foi descrita
em pelo menos três tipos celulares (fibroblastos primários, linfoblastos humanos e
células tronco embrionárias murinas) e tal atividade foi observada rapidamente, após
5 minutos de incubação (Kerkis et al., 2006). Foi demonstrando também, a sua
capacidade de penetrar em blastocistos de rato in vitro. In vivo a crotamina rotula as
células da medula óssea de rato e de baço, líquido peritoneal e epitélio pulmonar
(Hayashi et al., 2008). Além disso, foi demonstrado em tempo real que crotamina
injetada

intraperitonealmente

foi

eficaz

de

marcar

tumores

enxertados
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subcutaneamente em camundongos (Nascimento et al., 2012).
Neste mesmo âmbito, foram relatadas propriedades adicionais à crotamina,
tais como: capacidade de penetrar de forma eficiente e seletiva no interior de células
em proliferação ativas; capacidade peculiar de interação com estruturas subcelulares
e subnucleares (Kerkis et al., 2004; Nascimento et al., 2007).

4.2.4. Célula tumoral

Após vasta busca na literatura, Baba & Câtoi (2007) denominaram como
célula maligna aquela que apresenta aceleração do ciclo celular, alterações
genômicas, crescimento invasivo, mobilidade celular aumentada, quimiotaxia,
alterações na superfície celular, secreção de fatores líticos, entre outras
características descritas neste sub-tópico.
Morfologicamente, a célula tumoral é caracterizada por um núcleo grande,
com tamanho e forma irregulares e aumento dos poros da membrana nuclear.
O nucléolo é caracterizado por hipertrofia, macro e micro segregação,
movimento para a membrana, aumento numérico e formação de sistemas
canaliculares intranucleares entre a membrana nuclear e o nucléolo.
Essas características morfológicas refletem as mudanças ocorridas no nível
metabólico, com o aumento das estruturas em relação à divisão celular e a
atenuação de estruturas associadas a outros metabolismos.
O citoplasma também sofre alterações, novas estruturas aparecem ou
estruturas normais desaparecem. A acumulação de RNA ribossômico e mensageiro
no citoplasma o torna basófilo. As células malignas têm uma pequena quantidade
citoplasmática, frequentemente com vacúolos.
O retículo endoplasmático granular tem o aspecto de uma estrutura
simplificada. A fragmentação e a desgranulação são frequentemente encontradas,
com a interrupção das conexões entre o retículo endoplasmático granular e as
mitocôndrias. A diminuição do retículo endoplasmático granular das células tumorais
ocorre concomitantemente com um aumento de ribossomos livres e polirribossomos,
o que mostra uma produção aumentada de proteínas necessárias para o processo
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de crescimento celular.
O aparelho de Golgi em células malignas é geralmente pouco desenvolvido, o
que envolve uma correlação positiva com a falta de diferenciação de células
tumorais. As células que perderam completamente a diferenciação exibem
esporadicamente um aparelho de Golgi.
As mitocôndrias diminuem de volume com o desenvolvimento do tumor e
apresentam uma alta variabilidade de forma e volume. Alterações energéticas são
marca registradas de muitos tumores, sendo as mitocôndrias importantes
reguladores da morte celular apoptótica. Estas propriedades fazem da mitocôndria
um dos alvos principais para o tratamento do câncer (Pathania et al., 2009; Wen et
al., 2013).
Os lisossomos sofrem alterações no processo de malignização celular. Deste
modo, aparecem lisossomos secundários e grânulos de lipofuscina.
Microfilamentos, filamentos intermediários e microtúbulos aparecem em
diferentes proporções, em células malignas. A capacidade de invasão e
metastatização da célula cancerosa dependem da sua possibilidade de movimento,
o que é assegurado pelo conteúdo de actina.
A membrana basal em células malignas altera a sua estrutura e/ou
proporções entre vários componentes, tais como: colágeno de tipo IV, laminina,
proteoglicana de heparan sulfato e fibronectina. As células neoplásicas secretam a
colagenase tipo IV que destrói o colágeno tipo IV, o que facilita a metástase através
da lise das membranas basais do sangue e dos vasos linfáticos (Liotta, 1984).

4.2.5. Localização celular dos CPPs e crotamina

A penetração eficiente do fármaco para a localização específica dentro da
célula é necessária para provocar os seus efeitos farmacológicos, este é também um
pré-requisito para eficácia e eficiência do tratamento, e reduzir os efeitos colaterais
(Faraji e Wipf, 2009), por exemplo, o direcionamento nuclear para genes e terapia
antisense, mitocôndrias para drogas pro-apoptóticas, compartimento lisossomal para
enzimas lisossômicas, citoplasma para siRNA e mRNA para exercer suas ações
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terapêuticas (Torchilin, 2006). Os CPPs foram modificados em muitas formas
diferentes a fim de garantir a entrega de medicamentos e moléculas terapêuticas à
estas organelas intracelulares.
Anteriormente, Kerkis e colaboradores (2004) relataram que a crotamina
possui sequência de localização nuclear da (do inglês, nuclear localization sequence
- NLS). CPPs com NLSs são peptídeos catiônicos curtos, ricos em lisina, arginina ou
prolina, que podem ser reconhecidos por proteínas de transporte nuclear. Além do
mais, CPPs que apresentam tal sequência, conjugados com DNA ou carreadores de
genes têm sido utilizados para melhorar a eficiência da internalização de drogas que
necessitam de um direcionamento nuclear (Wang et al., 2011).
CPPs podem ter como alvo outras organelas intracelulares, como os
lisossomos, que são responsáveis pela degradação de moléculas intra e
extracelulares. Estão envolvidos em muitos processos celulares, como o reparo da
membrana plasmática, homeostase do colesterol, respostas imunes, sinalização
celular e morte, tornando-os alvos terapêuticos atraentes (Cerrato et al., 2017).
Hayashi e colaboradores (2008) mostraram que a crotamina se acumula em
lisossomos de células de ovário de hamster chinês (CHO-K1), essa acumulação
promoveu a permeabilização da membrana lisossomal com a liberação de
catepsinas no citosol celular e também promoveu a ativação de caspase,
desencadeando o processo de morte celular.
Além do mais, CPPs podem ter direcionamento para mitocôndrias (mtCPPs),
e conhecendo a sua atividade como ponto de controle na regulação de morte celular
programada, essa organela se torna atrativa como alvo para drogas (Cerrato et al.,
2017), no entanto, a mitocôndria se encontra no interior da célula apresentando uma
membrana, dificultando o processo de entrada dessas drogas. mtCPPs com
direcionamento mitocondrial com seletividade por células tumorais são altamente
atrativos principalmente para entrega de drogas pro-apoptóticas. Neste sentido, a
crotamina se demonstrou eficaz em diminuir o potencial da mitocôndria após a
indução da liberação de cálcio em células de melanoma murino – B16F10
(Nascimento et al., 2012), demonstrando seu direcionamento à essa organela.
O retículo endoplasmático e o complexo Golgi são organelas que também se
apresentam promissoras como alvos dos CPPs, principalmente para estratégias na
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terapia anticâncer (Wlodkowic et al., 2009). A ação da crotamina nestas organelas
precisa ser avaliada, porém a sua ação na liberação de cálcio, indica sua possível
interação com reticulo.

4.2.6. Canais iônicos no tumor e crotamina

Os canais de potássio demonstram importante papel na hiperpolarização da
membrana que antecede a divisão celular, regulando a progressão do ciclo celular
desempenhando um papel fundamental também na proliferação das células
tumorais e na apoptose (Wonderlin e Strobl, 1996; Ouadid-Ahidouch e Ahidouch,
2008; Stuhmer e Pardo, 2010; Becchetti, 2011). O aumento da expressão de canais
de potássio K(v)1.3 desempenha papel critico na proliferação de diversos tipos de
células carcinogênicas (Bielanska et al., 2012).
Uma característica das células tumorais é uma expressão aberrante de canais
iônicos, qualificando-os como possíveis antígenos associados a tumores, para
ensaios de vacinação anti-tumorais (Fuessel et al., 2006) e sugerindo um alto
potencial oncogênico (Huber, 2013).
Por hipótese, o canal de K(v)1.3 pode estar envolvido na penetração da
crotamina, modelos experimentais demonstram sua preferência por penetrar células
proliferativamente ativas, tais como, células embrionárias; células epiteliais de alta
proliferação e células tumorais.
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4.3. Justificativa

Os CPPs podem penetrar numa grande variedade de tecidos e permitem a
modulação de alvos intracelulares com moléculas que, por si só, são incapazes de
penetrar nas células. Neste sentido, os CPPs são reconhecidos pelo seu potencial
valor na validação de alvos intracelulares que poderiam proporcionar uma estratégia
altamente promissora para a administração intracelular de fármacos.
Apesar da variedade de CPPs relatados, poucos destes apresentam
seletividade por tipos celulares específicos e direcionamento preciso para
compartimentos internos dessas. Muitas vezes, esses CPPs tendem ter suas
sequências modificadas, alterando assim, sua estrutura e função.
A crotamina foi descrita como um CPP, possuindo alta seletividade por
células tumorais e apresenta direcionamento por uma variedade de estruturas
intracelulares, demonstrando possível interação por diversos alvos. Porém até o
momento, não foi totalmente elucidado a preferência de localização celular da
crotamina em um amplo painel de células tumorais versus células não tumorais.
A fim de caracterizar novos alvos intracelulares, este trabalho propõe a
utilização da crotamina como uma ferramenta de estudo para compreender as
diferentes estruturas internas de diferentes tipos celulares. Ainda, tem como foco a
possibilidade do uso de um CPP para modular e rastrear processos celulares.
Obviamente a crotamina apresenta importância no cenário biotecnológico devido as
suas propriedades bioquímicas.
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4.4. Objetivos

● Validação das atividades da crotamina sintética;
● Comparar os principais efeitos relatados da crotamina nativa com a crotamina
sintética;
● Verificar a atividade CPP da crotamina em um amplo painel de células tumorais
versus não tumorais e modelo tridimensional;
● Analisar a atividade CPP da crotamina em tempo real em células vivas pela
tecnologia de microscopia time-lapse;
● Verificar o direcionamento da crotamina para compartimentos internos das
células;
● Analisar a co-localização da crotamina com membranas celulares internas.
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4.5. Material e métodos

4.5.1. Obtenção de Crotamina

A crotamina nativa e pura foi gentilmente fornecida pelo Dr. Eduardo Brandt,
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Ribeirão Preto, Brasil)
(nCrot).
A crotamina sintética (sCrot) foi adquirida pela Smartox (França) e para
conjugar o marcador fluorescente, a proteína foi conjugada em seu N terminal com
corante Cy3 (sCrot-Cy3) pelo fabricante.

4.5.2. Conjugação de crotamina nativa com Cy3

A crotamina fluorescente (nCrot-Cy3) foi preparada usando o corante Cy3
(GE

Healthcare,

Reino

Unido)

seguindo

as

instruções

do

fabricante.

Resumidamente, dissolveu-se 1 mg de crotamina nativa em 0,5 mL de tampão de
bicarbonato de sódio 0,1 M e adicionou-se a 1 mg do corante reativo. A reação foi
incubada durante a noite a 4°C. Após a rotulagem, o corante fluorescente restante
(não conjugado) foi eliminado por cromatografia de fase reversa, utilizando um
sistema HPLC (Shimadzu Co. Japan), numa coluna C18 (Ascentis, 15 cm x 4,6 mm).
A eluição foi realizada com um gradiente de 5-40% do solvente B (90% de
acetonitrila / H2O com 0,1% de ácido fórmico) sobre o solvente A (H2O com ácido
fórmico a 0,1%) em 40 min, a uma taxa de fluxo constante de 0,5 mL / min . Um
detector PDA monitorou o teor eluído e, de acordo com o perfil cromatográfico, a
fração foi coletada manualmente, liofilizada e armazenada a -20°C. As frações foram
analisadas por MALDI-TOF (desempenho AXIMA, Shimadzu), em modo positivo e
reflectrônico, com ácido alfa-ciano-4-hidroxicinâmico como matriz. Os dados foram
obtidos na faixa de 500 a 10000 m/z.

4.5.3. Detecção sintética de crotamina por Western Blot

Uma amostra de crotamina sintética (10 μg) foi submetida a 15% de SDS90

PAGE em condições redutoras. A crotamina nativa (10 μg) foi utilizada como
controle positivo. O gel foi transferido durante 90 min a 0,85 mA /cm 2 adjacente à
membrana de nitrocelulose, conforme descrito por Towbin e colaboradores (1979). A
membrana foi bloqueada com 5% de leite e incubada com anticorpo policlonal de
coelho contra a crotamina (diluída 1: 4000) (Oguiura et al., 2000). As proteínas
imunorreativas foram detectadas usando anticorpo anti-coelho conjugado com
peroxidase (diluído 1: 4000).

4.5.4. Atividade biológica de crotamina in vivo

Foram obtidos camundongos C57BL/6 (n=6) da unidade de criação de
animais do Instituto Butantan. Alimentos e água estavam disponíveis para os
animais durante todo o experimento. Toda experimentação com animais foi realizada
de acordo com as diretrizes do Comitê de Ética Institucional (COBEA - Colégio
Brasileiro de Experimentação Animal) sob protocolo número 903/12.
A atividade biológica de crotaminas (sCrot ou nCrot) foi testada por injeção
intraperitoneal (IP) em camundongos em doses subletais correspondentes a 2,5 mg
de toxina / kg de massa corporal, o que provoca a paralisia do membro traseiro
(Gonçalves e Arantes, 1956).
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4.5.5. Células e condições de cultivo

As linhagens celulares de melanoma humano (SK-MEL-28), melanoma
murino (B16-F10) e queratinócitos humanos (HaCaT) foram cultivadas em meio
DMEM High Glucose (LGC Biotecnologia, Brasil). Já as células de melanoma
humano (A2058) e linfócitos derivados de leucemia (Jurkat E6) foram cultivadas em
meio RPMI (LGC Biotecnologia, Brasil). Todos os meios de cultivo foram
suplementados com 10% de Soro Bovino Fetal, 2 mM L-glutamina, 10U/mL de
penicilina e 10μg/mL estreptomicina (LGC Biotecnologia, Brasil).
O isolamento de fibroblastos embrionários primários de camundongo (MEF,
do inglês Murine Embryonic Fibroblast) foi realizado através da digestão enzimática
de embriões murinos de 13 a 14 dias de vida com 0,25% de tripsina-EDTA. As
células foram então cultivadas no meio DMEM F12/Ham (LGC Biotecnologia, Brasil)
suplementado com 10% de Soro Fetal Bovino, 2mM L-glutamina,10U/mL de
penicilina e 10μg/mL estreptomicina (LCG Biotecnologia, Brasil)
As células mononucleares de sangue periférico humano (PBMC, do inglês
Peripheral Blood Mononuclear Cells)) foram isoladas pelo método de separação por
centrifugação e gradiente de densidade. Para tanto, aproximadamente 20 mL de
sangue foram coletados de voluntários saudáveis (Plataforma Brasil / CEP
1.806.596) em tubos com heparina sódica. O sangue foi diluído na proporção de 1: 1
em solução salina fisiológica (0,9%). O sangue foi condicionado em um tubo cônico
contendo Ficoll-Histopaque (densidade 1,077 g / ml - Sigma Adrich), na proporção 1:
3. Após a separação, as células mononucleares foram cultivadas em meio RPMI
suplementados com 10% de Soro Bovino Fetal e 2 mM L-glutamina).
Todas as linhagens celulares foram mantidas em estufa umidificada, em
tensão de 5% de CO2 a 37ºC.

4.5.6. Geração de esferóides de melanoma e internalização de sCrot-Cy3

Os esferóides de melanoma foram gerados através do método "hanging drop"
(Foty, 2011), onde se coloca 25 μL de meio de cultura contendo 250 células na
tampa de uma placa de Petri. Ao virar a tampa forma-se uma gota, e a ação da força
da gravidade facilita a aglomeração das células no centro da gota, formando assim
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os esferóides. Na parte inferior da placa de Petri, adiciona-se PBS para manter a
umidade, favorecendo o cultivo. Os esferóides foram cultivados em meio RPMI e
incubados com tensão de 5% de CO2 à 37ºC. A cada três dias, foram trocados 8 μL
do meio de cada gota. Após 15 dias, os esferóides foram coletados e mantidos em
uma placa de Petri não aderente. Em seguida, adicionou-se sCrot-Cy3 (1 μM) aos
esferóides e, após 5 minutos de incubação, as imagens foram adquiridas utilizando o
microscópio Nikon Eclipse Ti -S (Tóquio, Japão).

4.5.7. Experimentos de internalização

Primeiramente, as células foram incubadas com 0,5 μM de DiOC6(3) (3,3
dihexiloxa carbocianina iodeto), um marcador de membranas celulares internas.
Após alguns segundos de incubação, foi efetuado diversas lavagens com PBS. Em
seguida, as células foram incubadas com 1 μM de sCrot-Cy3 em momentos
diferentes - 5 min, 6 horas e 24 horas e foram então lavadas com PBS e fixadas com
3,4% de paraformaldeído durante 20 minutos, seguido por diversas lavagens com
PBS. O microscópio confocal Zeiss LSM 510 Meta laser scanning equipado com
suporte inverso Zeiss Axiovert 200M (Carl Zeiss GmbH, Jena, Alemanha) foi
utilizado para visualização. As imagens foram adquiridas usando o software LSM
510 (Carl Zeiss GmbH, Jena, Alemanha). Para medir a área de co-localização entre
as membranas celulares internas e o sCrot, utilizou-se o software BioImage XD
(Kankaanpaa et al., 2012), incluindo os métodos de Pearson (1906), Manders
(1993), Costes (2004) e Li (2004).

4.5.8. Ensaio de Time lapse

As células foram semeadas em uma placa de 24 poços (1 x 105 células com 1
mL de meio de cultura por poço). No dia seguinte, sCrot-Cy3 (1 μM) foi adicionada
às células. As imagens de time lapse foram obtidas a cada 10 minutos durante 24
horas através do sistema de microscópio IN CELL Analyzer 2200 (GE Healthcare)
com temperatura controlada (37°C). Para medir as intensidades de fluorescência da
absorção da sCrot-Cy3 foi utilizado o software ImageJ (National Institutes of Health,
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Bethesda, MD).

4.5.9. Ensaio de viabilidade celular

As células foram semeadas a uma densidade de 2,5 x 104 em uma placa de
96 poços e tratadas com sCrot (não conjugada com Cy3) em diferentes
concentrações (0 - 25 μM) durante 24 horas. A viabilidade celular foi avaliada
utilizando o kit de contagem de células-8 (CCK-8, do inglês Cell Counting Kit-8,
Dojindo Molecular Technologies, Tóquio, Japão). A solução CCK-8 foi adicionada
numa razão de 1:20 a cada poço nas últimas 2 h, e o valor de densidade óptica (DO)
de cada poço foi medida a 450 nm de comprimento de onda em espectrofotômetro
(Labsystems, Multiskan EX)

4.5.10. Teste de proteólise da crotamina
A célula SK-MEL-28 foi semeada a uma densidade de 1 x 10 6 em uma placa
de Petri (10 cm2) e tratada com sCrot (não conjugada com Cy3). Após 48 horas, as
células foram lavadas com PBS, coletadas (TryplEtm Express life Technologies),
após

este

tempo

foi

adicionado

Soro

Fetal

Bovino

para

neutralização.

Posteriormente foram lisadas com tampão RIPA suplementado com inibidores de
proteases (Cell Signaling, EUA). Em paralelo, o mesmo procedimento foi realizado
com as células não tratadas com sCrot, para controle. As amostras foram filtradas
em ultrafiltros Amicon, com corte de 10 kDa. A parte abaixo de 10 kDa foi liofilizada e
utilizada nas análises.
Para as análises, as amostras foram submetidas a uma cromatografia por RPHPLC em uma coluna C18 (Supelco, 3 μm, 100 Å, 50 mm x 2,1 mm) e eluídas em
gradiente linear de 0 a 100%B em 30 minutos, sendo os solventes A = ácido acético
0,1% em água e B = ACN 90% em água, contendo ácido acético 0,1%. O fluxo foi
mantido constante em 0,2 mL/min, e a detecção feita por UV, em PDA. O conteúdo
eluído foi automaticamente inserido em um espectrômetro de massas (ESI-IT-TOF,
Shimadzu Co., Japão), em modo positivo, com parâmetros de voltagem da interface
em 4,5 kV, voltagem do detector em 1,76 kV e temperatura da interface em 200°C.
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Análises em modo MS foram feitas com a aquisição de dados na faixa de 50 a 2000
m/z, e para análises em modo MS/MS foi feita fragmentação automática dos íons, de
acordo com a intensidade relativa, causada por gás de colisão argônio, com 50% de
energia. Os espectros para MS/MS também foram obtidos na faixa de 50 a 2000
m/z.
Os dados foram analisados no software Masslinx (protein), após checagem
manual.
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4.6. Resultados

A fim de minimizar efeitos contraditórios e gerar dados confiáveis, o presente
trabalho centrou-se no uso de crotamina sintética (sCrot), esta foi corretamente
sintetizada e estruturada, mantendo suas três ligações dissulfuteto (Cys4-Cys36,
Cys11-Cys30, Cys18-Cys37), também, sCrot foi conjugada com o marcador
fluorescente, Cy3, na região N-terminal (sCrot-Cy3) pelo fabricante.
Aqui, confirmou-se que a crotamina sintética comparada com a crotamina
nativa apresentou as mesmas características quanto ao tamanho da massa
molecular, resposta in vivo e atividades CPP (Anexo1; Figuras 1,2 e 3).
Primeiro, foi comparada a massa molecular de sCrot e nCrot para verificar sua
pureza e identidade. A Figura 3 (Anexo 1) mostra espectros de massa MALDI-TOF
representativos de nCrot e sCrot onde podemos observar apenas um pico com
massa molecular similar, 4880,25 e 4878,63 m / z, Figura 3 B e D (Anexo 1)
respectivamente. Estas massas correspondem à massa molecular conhecida,
4885,6 Da, determinada por ESI, de acordo com a base de dados Uniprot.
Observamos também que após a conjugação de Cy3 com sCrot e nCrot, eles
apresentaram maior massa molecular (Anexo 1; Figura 3C e E) quando comparados
com moléculas não conjugadas (Anexo 1; Figura 3B e D) Este deslocamento em
massa corresponde à massa molecular de Cy3 (Anexo 1; Figura 3A), o que confirma
a correta conjugação.
A homologia entre sCrot e nCrot foi avaliada utilizando anticorpo anticrotamina. A análise de Western blot mostra que o mesmo anticorpo anti-crot (Anexo
1; Figura 2) reconheceu ambas as proteínas, sugerindo que ambas as proteínas
partilham a mesma homologia estrutural. A função biológica sCrot e nCrot in vivo foi
também testada. Observou-se paralisia dos membros inferiores em camundongos
C57BL/6 após administração intraperitoneal (IP) de proteínas sintéticas e naturais,
resultando em suas pernas esticadas para trás. Em ambos os casos, os animais
retomam o estado normal após aproximadamente 24 horas após a administração IP
de Crot.
Além disso, foi avaliada a captação in vitro tanto de sCrot/Cy3 como de
nCrot/Cy3 por diferentes linhagens tumorais imortalizadas (Manuscrito Figuras 1, 2,
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3 e 4 e Anexo 1; Figura 1, respectivamente). Para verificar a interação da crotamina
com membranas celulares internas, utilizou-se o corante fluorescente DiOC6(3). A
dinâmica de captação de Crot demonstra que ambas (sCrot e nCrot) foram capazes
de penetrar em qualquer tipo de célula em 5 minutos e eles ainda estão presentes
nas células após 6 e 24 horas de incubação. A co-localização entre sCrot ou nCrot
com membranas internas, foi confirmada pelas imagens de fusão das imagens
(Manuscrito Figuras 1, 2, 3 e 4 e Anexo 1; Figura 1, respectivamente). A célula de
melanoma murino B16-F10 foi utilizada como um controle no presente estudo, uma
vez que anteriormente se demonstrou a capacidade de nCrot como CPP nessa
linhagem (Pereira, et al., 2011). No presente estudo, a captação de nCrot/Cy3 por
células B16-F10 (Anexo 1; Figura 1A) foi difusa e não mostrou qualquer preferência
de localização celular. Após 5 minutos de incubação, é pouco notável a captação,
embora com 6 horas e 24 horas a internalização pareça mais robusta (Anexo 1;
Figura 1A); A captação de sCrot /Cy3 pela mesma linha celular foi mais seletiva em
termos de localização, onde se destaca a proteína nos nucléolos, mesmo com 5
minutos com predominância até 24 horas após a incubação (Manuscrito Figura 1DF3) A internalização da nCrot/Cy3 pela linhagem celular de melanoma humano A2058 (Anexo 1; Figura 1C) foi preferencialmente para compartimento de nucléolos
em cada tempo, enquanto que sCrot mostrou tal especificidade após 24 horas de
incubação (Manuscrito Figura 1 A-C3). O modelo de melanoma humano adicional SK-MEL-28 foi avaliado, e ambas as proteínas mostraram uma captação similar
podendo localizar no nucléolo destas células após 5 minutos até 24 horas
(Manuscrito Figura 2A-C3 e Anexo; Figura 1E), o chamado "padrão nucleolar"
(Kumar et al., 2009).
Além disso, a linhagem de células de câncer da mama foi empregada para
este ensaio. A captação por SKBR3 com nCrot/Cy3 ou sCrot/Cy3, mostrou o
acúmulo das proteínas no compartimento nuclear em cada tempo investigado,
mostrando padrão nucleolar para algumas células (Anexo 1; Figura 1B e Manuscrito
Figura

2D-F3).

Foi

utilizada

a

linhagem

de

queratinócitos

imortalizados

espontaneamente - HaCaT e fibroblastos embrionários de camundongos (MEF)
(Anexo; Figura 1D e G e Manuscrito Figura 3A-F3) a fim de comparar a atividade
penetrante sCrot e nCrot em células tumorais células não tumorais. Embora ambas
as proteínas demonstrem uma dinâmica de absorção semelhante em tumorais e não
97

tumorais, isto é, elas penetram em 5 minutos e se mantiveram nas células por 24
horas, elas mostram diferença na localização intracelular. Após 5 minutos de
incubação, é observável sCrot/Cy3 ou nCrot/Cy3 em todo o citoplasma da HaCaT, e
após 6 horas, as proteínas tendem a ir para os núcleos. Curiosamente, sCrot/Cy3
parece estar localizada apenas ao lado da membrana plasmática celular após 24
horas, enquanto nCrot/Cy3 se acumula na região nucleolar.
Finalmente, a captação de proteínas pelas células MEF mostrou que após 5
minutos, a nCrot/Cy3 está localizada nos nucléolos, enquanto a sCrot/Cy3 não
apresentou o mesmo padrão até 24 horas. A nCrot/Cy3 parece estar espalhada nas
células após 24 horas de incubação, apresentando um sinal fluorescente mais fraco
(Anexo 1; Figura 1G), em contraste, sCrot/Cy3 no mesmo tempo é acumulada junto
à membrana plasmática (Manuscrito Figura 3D-F3).
A partir destes dados alcançados, as posteriores análises foram feitas
somente para a crotamina sintética, já que o intuito até o momento era apenas a
certificação de que ambas crotaminas (nCrot e sCrot) teriam as mesmas atividades
nos modelos escolhidos para o presente trabalho.
A atividade de CPP da sCrot relatada aqui foi amplamente investigada em
diferentes tipos de células, tumorais ou não, em diferentes momentos, em diferentes
concentrações e em diferentes dimensões.
A internalização da sCrot foi investigada em células de melanoma humano
(A2058 e SK-Mel-85), Melanoma murino (B16-F10), tumor mamário (SKBR3),
linfócitos T humanos derivados de leucemia (Jurkat-E6), células humanas
mononucleares (PBMC), fibroblastos murinos embrionários (MEF) e queratinócitos
humanos (HaCaT). A sCrot-Cy3 demonstrou a capacidade de penetrar rapidamente
em diferentes células, mostrando preferência por células tumorais. A dinâmica da
internalização demonstrou que a sCrot conseguiu penetrar em qualquer tipo de
célula em 5 minutos e permanecer no interior das mesmas após 6 e 24 horas de
incubação, mostrando diferentes áreas de preferência celular interna para cada
linhagem celular ao longo do tempo (Manuscrito Figuras 1, 2, 3 e 4A-B2). Para
verificar a interação de sCrot-Cy3 com membranas celulares internas, utilizou-se o
corante fluorescente DiOC6(3). A quantificação da co-localização entre membranas
celulares internas e sCrot-Cy3 foi medida pelo software BioImage XD, através dos
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métodos estatísticos de Pearson (1906), Manders (1993), Costes (2004) e Li (2004).
O coeficiente de Pearson é uma medida precisa da co-localização quando as
densidades das duas espécies de interesse são aproximadamente iguais (Manders
et al., 1993; Hoppe et al., 2002). Para os dois conjuntos de dados da imagem de
interesse, as intensidades no canal de detecção são calculadas, somando todos os
pixels. A probabilidade de significância foi representada pelo valor p usando Costes.
A análise dos coeficientes de Manders, M1 e M2, foi realizada com determinação
automática dos valores-limite de co-localização, em função da densidade total, a
densidade entre os dois canais de detecção e a fração de interação, tal análise é
representada em resultado percentual entre a co-localização dos dois canais de
interesse. Finalmente, o método Li indicou a correlação de intensidade - ICQ (do
inglês, Intensity Correlation Quotient). A Tabela 1 (Anexo 1) exemplifica todos os
métodos utilizados para esta análise. O coeficiente M1 foi representado por
DiOC6(3), indicando membranas celulares internas e M2 por fluorescência de Cy3,
indicando sCrot. Como resultado (Manuscrito Figura 5G), uma porcentagem elevada
(> 80%) de co-localização entre sCrot-Cy3 e membranas celulares internas em todas
as células tumorais humanas é notada, em contraste, em células não tumorais, o
resultado foi <40%. As áreas de co-localização entre os dois componentes foram
medidas e o ICQ foi gerado e apresentado em um citofluorograma (Manuscrito
Figura 5A-F1). O significado de todas as análises foi apresentado pelo coeficiente de
Pearson´s = 1. É importante notar que essas investigações de co-localização foram
realizadas a partir de imagens 3D de microscopia confocal e diversos planos focais
(≥ 4) foram explorados, resultando em alta significância da análise. Os
citofluorogramas (Manuscrito Figura 5A-F1) também indicam uma baixa relação de
ruído de fluorescência, permitindo uma análise de correlação ideal entre os dois
canais de fluorescência medidos (Bolte e Cordelieres, 2006). Essa interação não foi
investigada para células PBMC e Jurkat-E6, uma vez que a morfologia dessas
células dificultam as análises confocais.
No âmbito da atividade de CPP da sCrot, foi avaliada a capacidade de
penetração da mesma nas células em tempo real pelo ensaio de time lapse. Para
isto, as células foram tratadas uma vez com 1 μM de sCrot-Cy3 e monitoradas em
tempo real durante 24h a fim de observar a internalização nas células vivas com
aquisição de imagens a cada 10 minutos (Vídeos anexados). As imagens indicaram
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a saturação de sCrot-Cy3 nas células A2058 e Sk-Mel-28 (Vídeos 1 e 2,
respectivamente) em relação ao tempo. Nas células não tumorais - HaCaT e MEFverificou-se uma fluorescência baixa e estável durante o período testado (Vídeos 5 e
6, respectivamente). Nas linhagens B16-F10 e SKBR3, a fluorescência foi
semelhante (Vídeos 3 e 4, respectivamente), demonstrando alta intensidade, mas
não saturada.
A possibilidade de observação de células vivas em condições de cultura nos
levou a investigar a atividade de CPP de crotamina em células não aderentes.
Células de PBMC e Jurkat-E6 foram utilizadas para este propósito. Após a
sedimentação, as células foram conduzidas ao ensaio de time lapse nas mesmas
condições já mencionadas. Nos vídeos 7 e 8 (Jurkat-E6 e PBMC, respectivamente),
podemos verificar a internalização do sCrot-Cy3 rapidamente em ambas linhagens e
esta permaneceu estável durante o período verificado. De acordo com as
sequências de imagens adquiridas, foi possível quantificar o nível de fluorescência
em relação ao tempo da sCrot-Cy3 dentro das células (Manuscrito Figura 6A).
Observou-se baixa intensidade nas linhas não-tumorais - HaCaT e MEF e, apesar da
alta taxa de intensidade de fluorescência de sCrot-Cy3 em células de PBMC, podese sugerir que essas células compartilham muitos alvos intracelulares com células
tumorais, especialmente em relação aos mediadores pró-inflamatórios.
A última investigação da sCrot-Cy3 como CPP foi verificar essa atividade em
um modelo tridimensional. Para isso, foram selecionadas todas as linhagens
celulares de melanoma estudadas neste trabalho para a geração de esferóides pelo
método de hanging drop. Após a formação das esferas, adicionou-se 1 μM de sCrotCy3 e as esferas foram analisadas por microscopia de fluorescência após 5 minutos.
Na Figura 4C-E (Manuscrito) é possível verificar a rápida internalização de crotamina
em toda a esfera (de todas as linhagens de melanoma) de forma robusta e
homogênea. As melanosferas são ricas em células com potencial clonogênico,
refletindo a capacidade de auto-renovação de células-tronco (Sztiller-Sikorska et al.,
2012). O modelo 3D imita a ação do CPP in vivo (Edmondson et al., 2014).
Foi avaliada a viabilidade celular de todas as linhagens celulares testadas
após o tratamento com sCrot, com kit CCK-8, esse permite ensaios colorimétricos
sensíveis com um sal de tetrazólio solúvel em água, WST-8, que é reduzido por
atividades de desidrogenase em células resultando em uma coloração amarela
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(formazan). A quantidade de corante de formazan, gerada pelas atividades das
desidrogenases nas células, é diretamente proporcional ao número de células vivas,
descobriu-se que sCrot não induziu diminuição da viabilidade nas doses testadas
para o ensaio de internalização, demonstrando baixa citotoxicidade mesmo com
doses mais elevadas (Manuscrito Figura 6B), o que sugere o uso futuro da crotamina
como uma sonda molecular para a rotulagem de células tumorais in vivo, ou seu uso
para a entrega de moléculas que tenham uma ação nos alvos intracelulares
seletivos, por exemplo, moléculas anticancerígenas.
Por último, foi avaliada uma possível proteólise da sCrot no interior das
células. Uma vez dentro da célula, uma série de enzimas agem sobre a proteína, a
fim de regular o metabolismo celular, essa regulação ocorre através de degradação
de proteínas não funcionais para a célula. A proteólise pode ocorrer em vias
intracelulares, que envolvem, principalmente, a degradação de proteínas pelo
lisossomo, e a degradação de proteínas pelos proteassomas com participação do
trifosfato de adenosina (ATP). Para tal investigação, foi primeiramente escolhida
somente uma linhagem, SK-MEL-28 e essa foi tratada com sCrot e posteriormente
lisada, a amostra foi analisada por espectrômetro de massas (ESI-IT-TOF). Como
controles, foram utilizadas amostras do lisado celular sem o tratamento com sCrot e
amostra da sCrot sozinha para programar o perfil dessa proteína no aparelho. Após
análise no software Masslinx, foi possível verificar que após 48 horas não foi
encontrada a sequência da sCrot preservada no filtrado do lisado celular, exceto
seus fragmentos, o que não exclui que a sCrot esteja retida no filtro em forma de
complexo interagindo com DNA e/ou membranas internas. O fragmento encontrado
da sCrot apresentou a seguinte sequência: MDCRWRW. Futura análise utilizando
todas as linhagens celulares estudadas precisa ser investigada.
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4.7. Discussão

Os CPPs são capazes de penetrar membranas biológicas, desencadear o
movimento de várias biomoléculas através das membranas celulares para o
citoplasma e melhorar o seu encaminhamento intracelular facilitando assim as
interações com o alvo (Langel, 2002; 2007).
A primeira observação foi feita em 1988, por Frankel e Pabo (1988), onde os
autores mostraram que o fator de ativação de transcrição do vírus HIV poderia entrar
em células e ser translocada para o núcleo. Prochiantz (1991) chegou às mesmas
conclusões com o homeodomínio da proteína Antennapedia da Drosophila
Antennapedia e demonstrou que este domínio foi internalizado por células neuronais
(Joliot et al., 1991).
Desde então, uma variedade de CPPs foram relatados (Heitz et al., 2009) de
diferentes origens, e esses abriram uma nova perspectiva no campo biotecnológico
para descobertas de novas drogas.
As realizações bem sucedidas em ensaios pré-clínicos durante as últimas
décadas com várias terapias derivadas de CPPs, revelaram um potencial notável
para a aplicação clínica (Fosgerau e Hoffmann, 2015). Apesar do grande potencial
encontrado para os CPPs para novas estratégias terapêuticas, ocorre a limitação da
seletividade encontrada desses por classes celulares distintas, bem como a seleção
funcional por constituintes internos dessas células.
A busca por CPPs com direcionamento seletivo por estruturas celulares com
alvos peculiares, ainda está emergente. Um obstáculo encontrado no âmbito de
CPPs como agentes antitumorais, é a falta de marcadores que são específicos para
células tumorais.
A crotamina se apresentou como um eficiente CPP (Kerkis et al., 2004),
demostrando seletividade por alguns tipos de células, principalmente tumorais, e foi
capaz de atravessar membranas internas, como a da mitocôndria, alterando funções
da mesma. Até o momento, pouco foi investigado sobre a ação da crotamina em
estruturas intracelulares, a fim de caracterizar novos alvos para diferentes áreas em
estratégias terapêuticas.
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O presente estudo coletou dados da literatura sobre a crotamina nativa e
corroborou tais efeitos já relatados com a utilização pela primeira vez da crotamina
sintética.
A escolha pela proteína sintética se dá ao caso que a crotamina é um
componente não abundante do veneno da Crotalus durissus terrificus, podendo
estar presente ou não neste veneno, de acordo com a variação geográfica da
serpente (Schenberg, 1959). Além da dificuldade na obtenção dessa toxina, outra
problemática é a separação dos componentes do veneno, que apresentam similares
tamanhos moleculares, tal separação torna-se ineficiente, aumentando a chance de
erros em dados gerados sobre a proteína de interesse. A crotamina sintética foi
corretamente sintetizada e estruturada, mantendo suas três pontes dissulfeto (Cys4Cys36, Cys11-Cys30, Cys18-Cys37).
Em recente trabalho publicado pelo nosso grupo (Kerkis et al., 2014), foi
relatada a necessidade de rever as atividades encontradas para a crotamina, por
tratar-se de uma proteína descrita pela primeira em 1947 (Gonçalves e Polson,
1947). Muitos trabalhos publicados desde então, relatam dados discordantes, tendo
a necessidade de serem revistos. No que se diz respeito da atividade CPP da
crotamina, nosso grupo e colaboradores, juntam esforços a fim de caracterizar a sua
seletividade, assim como seus possíveis alvos moleculares.
No início deste projeto de doutorado, foi revista a atividade antitumoral da
crotamina no modelo in vitro de melanoma, tal atividade descrita anteriormente por
nosso grupo (Pereira et al., 2011) não se repetiu. Esse efeito contrário pode ter sido
encontrado pelo fato de utilizarmos diferentes lotes purificados da crotamina. Mesmo
com rigoroso controle de rastreabilidade da crotamina nos lotes, muitos
peptídeos/proteínas presentes no veneno são difíceis de serem separados e
purificados e muitas vezes as atividades destes componentes são perdidas.
O presente trabalho mostrou que a crotamina sintética foi capaz de penetrar
em um amplo painel de células tumorais e não tumorais, demonstrando preferência
de localização intracelular em células tumorais. Pela primeira vez, a atividade de
CPP da crotamina estava relacionada a alvos intracelulares mostrando métodos
eficientes bem estabelecidos para analisar a co-localização da crotamina com
membranas internas.
103

A crotamina também mostrou sua capacidade de penetrar em modelos 3D,
demonstrado em melanoesferas e em cultura celular de células não aderentes
imitando modelos in vivo.
Além disso, foi avaliada a viabilidade das células após o tratamento de sCrot
em diferentes doses, e verificou-se que a sCrot não apresentou efeitos citotóxicos.
Em conclusão, os dados atuais sugerem o uso da crotamina sintética como
CPP seletivo para a busca de alvos moleculares em células tumorais.
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4.8. Conclusões

● Foi demonstrada a identidade entre a crotamina nativa (nCrot) e a sintética (sCrot)
quanto às suas massas moleculares, resposta in vivo e atividade CPP;
● sCrot-Cy3 foi capaz de ser internalizada rapidamente por todos os tipos celulares
testados;
● A atividade CPP da sCrot-Cy3 teve maior seletividade por células tumorais de
acordo com seu acúmulo no interior dessas células em relação ao tempo;
● sCrot-Cy3 foi capaz de penetrar em modelos tridimensionais, tanto em células
não aderentes, o que mimetiza mecanismo in vivo, quanto em melanoesferas.
● A co-localização da sCrot-Cy3 com membranas internas celulares, foi mais
presente em células tumorais (>80%) em comparação em células não tumorais
(<30%);
● sCrot não induziu queda na viabilidade das células testadas.

Nossos resultados mostram que de forma atóxica sCrot foi internalizada e se
acumulou preferencialmente em células de linhagem tumoral e se co-localizou em
membranas internas das organelas celulares sem reduzir a viabilidade de células
normais demonstrando sua

importância como molécula carreadora e possível

marcador ressaltando sua afinidade por um possível alvo nas membranas internas
de células tumorais.
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Abstract
Crotamine is a highly cationic; cysteine rich, cross-linked, low molecular mass cell
penetrating peptide (CPP) from the venom of the South American rattlesnake.
Potential application of crotamine in biomedicine may require its large-scale
purification. To overcome difficulties related with the natural crotamine (nCrot)
purification we aimed in present study on synthesis and characterization of
crotamine’s analog (sCrot) as well as on investigation of its CPP activity. Mass
spectroscopy analysis demonstrates that sCrot and nCrot have equal molecular
weight and biological function – capacity to induce spastic paralysis in the hind limbs
in mice. sCrot CPP activity was evaluated in a wide range of tumor and non-tumor
cells, performed at different time points. We demonstrate that sCrot-Cy3 showed
distinct co-localization pattern with intracellular membranes inside the tumor and nontumor cells. Time-lapse microscopy and quantification of sCrot-Cy3 fluorescent signal
in living tumor versus non-tumor cells revealed significant statistical difference in
fluorescence intensity observed in tumor cells. These data suggests possible use of
sCrot as a molecular probe for tumor cells, as well as, for the selective delivery of
anticancer molecules into the tumors.

Key words: co-localization, internal membranes, probe, CPP, crotamine
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Introduction

Crotamine, composed of 42 amino acids, is a myo-neurotoxin derived from
Crotalus durissus terrificus venom and it belongs to reptilian β-defensins – group of
small cationic antimicrobial peptides – that present high sequence variability
preserving, however, the same three-dimensional structure. Crotamine was qualified
as a cell penetrating peptide (CPP), which demonstrates specificity for actively
proliferating cells interacting with different intracellular targets (1-4). Cationic CPPs
are short arginine and lysine rich positively charged sequences (5,6). They are able
to penetrate through the cell membranes usually impermeable, and may trigger the
cytoplasm or in the nucleus of cells, or both (7-13).
Successful achievements over the past years with the use of CPPs in various
preclinical models have revealed their remarkable potential for clinical application
(14). In spite of the great potential of CPPs as new therapeutic strategy, the limitation
is emergent, due to the lack of selectivity of CPPs for specific cell type or cell
organelle. This is a major obstacle to the clinical application of CPPs as, for instance,
a method for cancer targeting for diagnostic probe imaging or even for the delivery of
therapeutic drugs into tumor sites (6). In this regard, toxins derived CPPs seem to be
exception that proves the rule (15-22). Table 1 demonstrates CPPs natural toxins
and their mechanism of action in vitro and in vivo at cell level, as well as their
possible intracellular targets.
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Table 1. Natural toxins derived CPPs, their potential intracellular targets and their
mechanism of action in vitro and in vivo.
Peptide

Origin

Crotamine (1)

Rattlesnake
(Crotalus
durissus
terrificus)

Target

Mechanism of
action

Nucleus and
cytoplasm

n/a

Crotamine (23)

Rattlesnake
(Crotalus
durissus
terrificus)

Lysosome

Release of
cathepsin and an
increase of
caspase activity

Crotamine (19)

Rattlesnake
(Crotalus
durissus
terrificus)

Lysosome,
endoplasmic
reticulum and
mitochondria

Maurocalcine
(MCa) (15,16)

Scorpion
(Scorpio maurus
maurus)

Ryanodine
receptor

Hadrucalcin (24)

Scorpion
(Hadrurus
gertschi)

Ryanodine
receptor

Ca2+ release and
loss of
mitochondrial
membrane
potential
Binds directly to
the skeletal muscle
ryanodine receptor,
and induces longlasting
Ca2+ channel
opening
Activation of
ryanodine
receptors

NrTP (NucleolarTargeting Peptide)
(25,26)

Crotaminederived peptides

Nucleolus

Clathrin-dependent
route as the
primary NrTP1
uptake mechanism

Imperatoxin A
(IpTxa) (18,27)

Scorpion
(Pandinus
imperator)

Ryanodine
receptor

Activation of Ca2+
channels

In vitro results
Marker of actively
proliferating cells.
Noncitotoxic and did
not affect the
pluripotency of ES
cells
Accumulation in
lysosomes, affecting
the proliferative
activity and leading
to cell death
Increase of free
intracellular Ca2+
concentration

In vivo results

Did not affect the
development of
mouse embryos
Uptake into distinct
mice tissues, such
as liver, skeletal
muscle, brain and
kidney
Selective uptake
into tumor nodule

Show no toxicity on
HEK293 cell

n/a

Induce the release
of Ca2+ from internal
stores

Binding of
hadrucalcin with
ryanodine
receptors in dog
and rabbit

Selective nucleolar
uptake at HeLa,
BxPC-3 and BT-474
cells. In murine
neuroblastoma
(N2A) cells, was a
partial uptake on the
membrane and
endocytic structures
Release of
Ca2+ from the
sarcoplasmatic
reticulum in
ventricular myocyte
mouse.
Translocates across
cell membrane in
HeLa cells, with no
cytotoxicity and
delivery
macromolecular
protein inside the
cells.

n/a

Crossing cell
membrane to alter
the Ca2+
releasing ex vivo

Nucleus and
cytoplasm

Penetrates into
cells through
endocytosis, and
destabilizes the
endosomal
membrane.

CyLOp-1 (28,29)

Crotaminederived peptides

Cytoplasm

The presence of
cysteine residues
in the peptide play
a major role in
conferring cellpenetrating

Antimicrobial
activity, induction of
caspase-3 activity
and selectively
delivery

n/a

Hemicalcin (17)

Scorpion
(Hemiscorpius
lepturus)

Ryanodine
receptor

Activation of
ryanodine
receptors

Induce the release
of Ca2+ from internal
stores

n/a

Latarcin–derived
peptide (LDP) (21)

Spider
(Lachesana
tarabaevi)

n/a
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The development and investigation of novel therapeutic molecules obtained
from natural sources seem to be a challenging scientific problem for pharmacology.
Despite of the promising therapeutic effects of natural peptides and proteins derived
from snake venoms, their purification and preparation in large amounts is difficult.
Moreover, synthetic analogs of natural peptides, generally, contain only natural
amino acids in their composition and have fewer side effects. Therefore synthetic
peptides have considerable advantage over natural molecules, especially in clinical
studies (30), as well as, because of the wildlife and captivity rattlesnakes’ welfare
(31,32).
To date, little is known about the interaction of crotamine with intracellular
membranes. Our study is the first step to discover sCrot potential intracellular
molecular targets aiming on its biotechnological applications.

The present work

focused on the use of synthetic crotamine (sCrot). Such protein was correctly
synthesized and structured, maintaining its three-disulfide bonds (Cys4-Cys36,
Cys11-Cys30, Cys18-Cys37). We verified sCrot molecular mass and its capacity to
induce spastic paralysis in the hind limbs in mice similar observed in its natural
homologous (nCrot). Next, sCrot uptake in a wide range of tumor cells in comparison
with non-tumor cells was studied at different time points. We investigated sCrot
colocalization with internal membranes in tumor versus non-tumor fixed cells. Timelapse fluorescent microscopy was used to examine sCrot penetration into living tumor
versus non-tumor cells and to quantify its efficiency in both cell types, measuring
fluorescent signal intensity. Additionally, the effect of different sCrot concentration on
tumor and non-tumor cells viability has been evaluated.
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Material and Methods

Crotamine

Synthetic crotamine (sCrot) was purchased by Smartox Company (France)
and to introduce the fluorescent label, the protein was N-terminally conjugated with
Cy3-reactive dye (sCrot-Cy3) by the manufacturer.

Cell lines and culture conditions

SK-MEL-28 - human melanoma, B16-F10 – murine melanoma and SKBR3 human

mammary tumor cell lines were cultured in Dulbecco’s modified Eagle

medium (DMEM High Glucose (LGC Biotecnologia, Brazil) supplemented with 10%
System Approved Fetal Bovine Serum (LGC Biotecnologia, Brazil) and 2 mM
L-glutamine (LGC Biotecnologia, Brazil)

and 1% penicillin-streptomycin (LGC

Biotecnologia, Brazil); HaCaT cells were cultured at the same condition. Human
melanoma cell - A2058 was cultured in RPMI 1640 Medium (LGC Biotecnologia,
Brazil) supplemented with 10% System Approved Fetal Bovine Serum and 2 mM
L-glutamine and 1% penicillin-streptomycin. Cells were routinely passaged and
cultured at 37°C in a humidified incubator with 5% CO2.
Isolation of primary mouse embryo fibroblasts (MEFs) was performed by
harvesting embryos from female mice 13-14 days pregnant and essayed enzymatic
digestion by using 0.25% trypsin-EDTA. The cells were then cultured in DMEM
Ham's F12 medium (LGC Biotecnologia, Brazil) supplemented with 10% System
Approved Fetal Bovine Serum and 2 mM L-glutamine and 1% penicillin-streptomycin.
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Jurkat-E6

lymphocyte-derived

leukemia

cell

was

cultured

in

RPMI

supplemented with 10% Bovine Fetal Serum, 2 mM L-glutamine and 1%
penicillin/streptomycin. The cells were kept at 37°C in a humidified incubator with 5%
CO2.
Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC) were isolated by FicollHypaque density gradient centrifugation separation method (density 1.077 g/ml Sigma Aldrich). To do so, approximately 20 mL of blood was collected from healthy
volunteers (Plataforma Brasil /CEP 1.806.596) in tubes with sodium heparin. The
blood was diluted in physiological saline solution (0.9%) in the ratio of 1: 1 of blood.
Then this blood was conditioned in a conical tube containing Ficoll-Paque, in the
proportion 1: 3 of blood. The mononuclear cells were cultured at 37°C in a humidified
incubator with 5% CO2 in RPMI.

Generation of melanoma spheroids and sCrot-Cy3 uptake

Melanoma spheroids were generated via the ‘hanging drop' method (33)
incorporating 250 melanoma cells per 25 μL of RPMI medium placed on the lid of a
non-adhesive petri dish containing PBS. Spheroids were incubated at 37°C, 5%
CO2. Every third day, 8 μl of the medium per drop was exchanged. After 15 days,
spheroids were harvested and maintained in a non-adhesive petri dish. Next, sCrot (1
μM) was added onto the spheroids and after 5 minutes of incubation the images were
acquired using the Nikon Eclipse Ti –S (Japan).
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Uptake experiments

First, the cells were incubated with 0.5 μM of a cell internal membrane marker
DiOC6(3) (3,3′dihexyloxacarbocyanine iodide) for few seconds and then washed with
PBS several times. Next, the living cells were incubated with 1 μM of sCrotCy3 at
different times points (5 min, 6 hours and 24 hours), they were then washed with PBS
and fixed with 3.4% of paraformaldehyde for 20 minutes followed by several washes
with PBS. Zeiss LSM 510 Meta laser scanning confocal microscope equipped with
inverted Zeiss Axiovert 200M stand (Carl Zeiss GmbH, Jena, Germany) was used for
visualization at 60x magnification. Images of DiOC6(3) were acquired in the FITC
channel using 490/20 nm excitation, 525/36 nm emission. Images of nuclei in the
DAPI channel were acquired using 350/50 nm excitation and 455/58 nm emission.
Images of sCrot-Cy3 were acquired using 550/70 nm excitation and 570/30 nm
emission. All images were acquired using LSM 510 software (Carl Zeiss GmbH,
Jena, Germany). For measuring the co-localization area between internal cell
membranes and sCrot, BioImage XD (Germany) software was used including the
statistical methods of Pearson (34), Manders (35), Costes (36) and Li (37). All the
background fluorescence value was subtracted from experimental data. This
experiment was executed three times and the average of the results was used for
statistical analyses.
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High-content imaging: Time lapse

The cells were seeded on a 24 well plate at a concentration of 1× 10 5 cells per
well. On the next day, sCrot-Cy3 (1 µM) was added onto the cells. The suspension
cells (PBMC and Jurkat-E6) were sedimented by a quick spin. Live cell high-content
imaging was performed using IN CELL Analyser 2200 microscope system (GE
Healthcare) placed in a temperature controlled room (37 °C). Ten tiles were imaged
per well at 40x magnification. Time-lapse images were obtained every 10 minutes
during 24 hours. For measuring, the fluorescence intensities of the uptake of sCrotCy3 in the time-lapse images, 144 images were analyzed for each cell line using
ImageJ software (National Institutes of Health, Bethesda, MD) was used. This
experiment was executed twice and the mean of the results was used for statistical
analyses.

Cell viability assay

The cells were seeded at a density of 2.5 x 10 4 into a 96-well plate and treated
with sCrot (not Cy3 labeled) at different concentration (0 – 25 µM) for 24 hours. Cell
viability was assessed using the Cell Counting Kit-8 (CCK-8, Dojindo Molecular
Technologies, Tokyo, Japan). The CCK-8 solution was added in a ratio 1:20 to every
well for the last 2 h, and the optical density (OD) value of each well at 450 nm
wavelength was recorded. The assay was conducted in triplicate.
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Statistical analyses

Statistical significance (p values) was assessed using the two-tailed Student's
test (t-test). Error bars, where shown, designate standard deviations

Results

The comparison of sCrot and nCrot demonstrates that both have equal
molecular

mass,

in

vivo

biological

response

and

similar

CPP

activities

(Supplementary Figure 1). The CPP activity of sCrot reported here was extensively
investigated in different cell types, whether tumor or not, at different time points,
concentrations and in two and three dimension models.
First, sCrot-Cy3 uptake was investigated in human melanoma cells A2058 and
SK-MEL-85, murine melanoma (B16-F10), mammary tumor (SKBR3), human T
lymphocytes from leukemia (Jurkat-E6), mononuclear human cells (PBMC),
embryonic murine fibroblasts (MEF) and human keratinocytes (HaCaT). The sCrotCy3 demonstrated the ability to penetrate rapidly into all studies these cells, showing,
however, tumor cells strong preference. The uptake dynamics demonstrated that
sCrot penetrates within 5 minutes and it is still present in the cells after 6 and 24
hours of incubation, showing preferential intracellular localization for each cell line
over time (Figures 1,2 3 and 4A-B). To verify the interaction of sCrot-Cy3 with internal
cell membranes, the fluorescent dye DiOC6(3) was used. The co-localization
between sCrot-Cy3 with internal cell membranes was observed by the fusion images
as shown on Figures 1,2 and 3 in the panels A3-F3. Such interaction was not
investigated for PBMC and Jurkat-E6 cells, since these cells morphology and sizes
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hinder the confocal analysis.
The observation of co-localization between internal cell membranes and sCrotCy3 was quantified by BioImage XD software, using the methods of Pearson (34),
Manders (35), Costes (36) and Li (37). The Pearson coefficient is an accurate
measure of co-localization when the densities of the two species of interest are
approximately equal (38,39). For the two data sets of the image of interest, the
intensities in the detection channel are calculated, summing all the pixels. The
probability of significance is represented by the p-value using Costes. The analysis of
the coefficients of Manders, M1 and M2, is performed with automatic determination of
the co-localization limit values, as a function of the total density, the density between
the two detection channels and the interaction fraction, such analysis is represented
in percentage result between the co-localization of the two channels of interest.
Finally, the Li method indicated intensity correlation - ICQ (Intensity Correlation
Quotient). Table 1 (supplemental material 1) exemplifies all methods used for this
analysis. The M1 coefficient is represented by DiOC6(3), indicating internal cell
membranes and M2 by Cy3 fluorescence, indicating sCrot. As a result (Figure 5G), a
high percentage (>80%) of co-localization between sCrot-Cy3 and internal cell
membranes in all human tumor cells is noted, in contrast, in non-tumor cells the
result of such co-localization is <40%. The areas of co-localization between the two
components are measured and the ICQ is generated and presented in
cytofluorograms (Figure 5A-F). It is important to note that such co-localization were
performed from 3D images of confocal microscopy and several focal slices (≥4) were
explored, resulting in a high significance of the analysis. The cytofluorograms (Figure
5A-F) also indicate a low fluorescence noise ratio, allowing an ideal correlation
analysis between the two measured fluorescence channels (40).
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In the scope of the CPP activity of sCrot, its penetration into living cells in real
time by time-lapse (attached videos) was also investigated. Sequential images
demonstrate constant increasing of fluorescent signal emitted by sCrot-Cy3,
observed in A2058 and Sk-MEL-28 cells (Videos 1 and 2 respectively and Figure
6A), with its accumulation over time. Non-tumor cells - HaCaT and MEF, show a low
and stable fluorescent signal during the period tested (Videos 5 and 6 and
respectively and Figure 6A). B16-F10 and SKBR3 lines, both demonstrate similar
intensity of fluorescent signal emitted by sCrot-Cy3 (Videos 3 and 4 respectively and
Figure 6A), demonstrating high intensity, however, did not show accumulation of
sCrot-Cy3 in the end of the time explored.
In addition, the CPP activity of sCrot in non-adherent cells, PBMC and JurkatE6 cells was also investigated using time-lapse microscopy. The videos 7 and 8,
showed quick sCrot-Cy3 internalization by these cells, which remains stable during
experimental period. Following the sequences of acquired images, the intensity of
fluorescence in respect of time of sCrot-Cy3 permanence inside PBMC and JurkatE6 cells (Videos 8 and 9) was quantified, which revealed that intensity and dynamics
of fluorescent signal in PBMC and Jurkat-E6 was similar to that observed in B16-F10
and SKBR3 lines (Figure 6A).
The Figure 6A shows the quantification of different patterns from the
fluorescent intensity observed in this data, such quantification corroborates with the
sequential images from Videos 1-8 of all cells studied.
Next, it was investigated sCrot-Cy3 CPP capacity to penetrate in the cells
organized in a three-dimensional (3-D) model that mimics in vivo environment (41).
Melanoma

cells

are known

to

form

spheroids

(melanospheres).

In

turn,

melanospheres are enriched in cells with high clonogenic potential, reflecting self117

renewal capacity for of tumor stem cells (42). After 15 days sCrot-Cy3 at final
concentration 1 μM was added onto culture medium with melanospheres derived
from all studied melanoma cell lines and its internalization were analyzed by
fluorescence microscopy after 5 minutes. Figure 4C-E shows rapid uptake, robust
and homogeneous distribution of sCrot-Cy3 in the cells within melanospheres.
Finally, we evaluated the viability off all studied cells after long disposition (24
hours) to sCrot treatment, since it is known that nCrot is low toxic (1). We showed
that sCrot did not influence tested cells viability at doses used in present study and
even demonstrate low cytotoxicity at higher doses (Figure 6B).

Discussion

It is of knowledge that nCrot is a non-abundant component of Crotalus
durissus terrificus venom, and its presence in the venom, depends on the
geographical distribution of the snake (43). Another problem is the separation of the
nCrot from the whole venom due to the presence of other toxins that have similar
molecular weight making difficult efficient nCrot purification. On the other hand, taking
in consideration biotechnological potential of this molecule, it is of interest to produce
sCrot, which has all activity and multifunctionality of nCrot (22).
Herein, for the first time, we showed that sCrot shared equal molecular weight
measured by mass spectrometry, in vivo biological function (Suppl.mat) and
penetration capacity with nCrot. Relevant data was obtained regarding penetrating
capacity as well as regarding intracellular membrane targeting of sCrot in tumor
versus non-tumor cells. The study on sCrot potential intracellular targets revealed
differential pattern of sCrot-Cy3 co-localization with marker of intracellular
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membranes
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the

fixed

tumor

and

non-tumoral

cells.

Quantification

demonstrated 2-fold higher co-localization of sCrot with intracellular membranes in
tumor cells. Time-lapse microscopy and quantification of sCrot-Cy3 fluorescent signal
in living tumor versus non-tumor cells, highlighted significant statistical difference in
fluorescence intensity observed in tumor cells. According to intensity of fluorescence
emitted by sCrot-Cy3 over time (total 24 hours) three different patters can be
distinguished: a) high intensity, which was observed in SK-Mel28 and A2058; b)
stable intensity, which are registered in B16, SKBR3, Jurkat and PBMC and
maintained over time and c) low intensity found in HaCaT and in MEF. As it was
mentioned, high intensity was observed exclusively in tumor cells, thus suggesting
sCrot-Cy3 molecules accumulation, however no morphological signs of cell death
were observed after 24 hours (Videos 1-8).
The interest for 3D cell culture in cancer research is growing over time and
considered closer to real life models, especially in cancer stem cells research (4446). sCrot also penetrates effectively into melanospheres (3D model), as well as into
the cells growing in suspension. The use sCrot in 3D cancer cell models may be
useful for studying interactions between cancer and stromal cells providing a model
for tumor microenvironment investigation and for the new therapeutics testing.
According to current knowledge (6), besides sCrot only buforin IIb present
cancer cells specific penetrating ability, however it is toxic and affects the viability of
normal cells (20). Our group previously showed that at nCrot is non-toxic for normal
cells as well as non-embryotoxic at micromolar range (1). However, we assessed the
viability of the tumor and non-tumor cells used in present study after incubation with
sCrot at different doses. The uptake assay demonstrates that sCrot do not display
any cytotoxic activity during 24 hours, which was also confirmed by the measurement
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of metabolic mitochondrial activity. Tumor cells specific non-toxic CPPs are of great
importance for effective cancer treatments because of requirement of anti-cancer
drugs target delivery that help to minimize side effects on normal cells (47,48).
Our group demonstrated nCrot selective penetration into the tumors in two
different in vivo models (19,49). However, preferential accumulation of nCrot in tumor
cells versus non-tumor cells as well as preferential co-localization of sCrot with
internal membranes have never been evidenced. This data strongly suggests that
sCrot that is non-toxic for both tumor and non-tumor cells when used, as a carrier of
anti-cancer drug may be able deliver more copies of the drug of interest inside the
tumor cells. Additionally, it can be used potentially as a fluorescent probe for accurate
surgical removal of tumor cells aiming to ovoid possible reoccurrence of tumor
growth. In basic research, sCrot labeled cells isolated from the tumor may be further
processed by sorting to separate specific tumor cell populations using additional
appropriate markers, for instance for cancer stem and progenitor cells and terminally
differentiated cancer cells. After the sorting, these cells might be used for single-cell
trascriptomic and proteomic analysis.
In conclusion, the present data certify the use of the sCrot as a cancer
targeting CPP equal to nCrot, as well as demonstrates its potential biotechnological
application in basic and applied research as a tool for tumor cells investigation.
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Images

Figure 1. sCrot-Cy3 uptake and co-localization with internal cellular membranes stained by DiOC 6(3)
observed in tumor cells. A-A3) sCros-Cy3 uptake after 5 min in human A2058 cells (A) Internal cellular
membranes stained by DiOC6(3) (green); (A1) sCrot-Cy3 uptake; (A3) Nuclei stained by DAPI; (A3)
Merged image of A+A1+A2. (B-B3) and (C-C3) same as in (A-A3) showing sCrot-Cy3 uptake after 6
and 24 hours respectively. (D-D3), (E-E3), (F-F3) same as in (A-A3), (B-B3) and (C-C3) demonstrating
sCrot-Cy3 uptake after 5 min, 6 and 24 hours respectively in murine B16-F10 cells. Scale bars (A-F3)
= 50µm. (A-F3) = Fluorescent confocal microscopy (FCM).
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Figure 2. Continued Figure 1 A-A3) sCrot-Cy3 uptake after 5minutes in human SK-MEL-28 cells (A)
Internal cellular membranes stained by DiOC6(3) (green); (A1) sCrot-Cy3 uptake; (A3) Nuclei stained
by DAPI; (A3) Merged image of A+A1+A2. (B-B3) and (C-C3) same as in (A-A3) showing sCrot-Cy3
uptake after 6 and 24 hours respectively. (D-D3), (E-E3), (F-F3) same as in (A-A3), (B-B3) and (C-C3)
demonstrating sCrot-Cy3 uptake after 5 min, 6 and 24 hours respectively in human SKBR3 cells.
Scale bars (A-F3) = 50µm. (A-F3) = Fluorescent confocal microscopy (FCM).
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Figure 3. sCrot-Cy3 uptake and co-localization with internal cellular membranes stained by DiOC 6(3)
observed in non-tumor cells. A-A3) sCrot-Cy3 uptake after 5 min in human HaCaT cells (A) Internal
cellular mebranes stained by DiOC6(3) (green); (A1) sCrot-Cy3 uptake; (A3) Nuclei stained by DAPI;
(A3) Merged image of A+A1+A2. (B-B3) and (C-C3) same as in (A-A3) showing sCrot-Cy3 uptake
after 6 and 24 hours respectively. (D-D3), (E-E3), (F-F3) same as in (A-A3), (B-B3) and (C-C3)
demonstrating sCros uptake after 5 min, 6 and 24 hours respectively in murine MEF cells. Scale bars
(A-F3) = 50µm. (A-F3)

= Fluorescent confocal microscopy (FCM).
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Figure 4. sCrot-Cy3 uptake observed in cells growing in suspension and in melanomaspheres. (A-A2)
sCrot uptake in Jurkat-E6 cells after 5 min; (A) Phase contrast (PC); (A1) sCrot-Cy3; (A2) DiOC6(3).
(B-B2) same as in (A-A2) observed in PBMC. (C-C2) sCrot-Cy3 uptake after 5 min in melanospheres
derived from B16-F10 cells. (D-D20 and (E-E2) same as in (C-C2) showed in melanospheres derived
from A2058 and SK-MEL-28, respectively. (A-E)= PC. (A-B2) and (C1-E1) = Epi- fluorescence. (C2E2) Merged images between (C and C1), (D and D1) and (E-and E1). Magnification (A-B2) = 40X; (CE2) = 20X.
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Figure 5. Cytofluorograms show distribution of pixels and intensity correlation quotient - ICQ in images
according to selected pair of channels (sCrot-Cy3: red; DiOC6(3): green). (A-A1) Colocalized pinkish
pixels are located along to the diagonal channel showed by SKBR3 cells; same as in (B-B1) and (CC1) showed by A2058 and SK-MEL-28 cells respectively; (D-D1) Semi-Colocalized pinkish pixels are
split, ‘’two tailed’’ shape of scatter gram; (E-E1) and (F-F1) shows the lowest percentage of colocalized
pixels presenting different intensities for both channels. (G) shows the percentage of co-localization
measured by Mander’coef and Costes (≥ 95%) and Pearson's correlation coefficients (PCCs) =1.
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Figure 6. sCrot-Cy3 fluorescence intensity and cell viability after sCrot treatment. (A) Mean values of
staining intensity in arbitrary florescence units (a.u.) and their associated standard deviations are
shown for sCrot-Cy3 in the panel of tumor and non-tumor cells described. (B) Effect of sCrot on cell
survival in all cell lines described for 24 hours. Points mean from triplicate experiments. The cell
number at the control without sCrot addition was considered to be 100%.
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ANEXO 1

Figure 1 - nCrot-Cy3 uptake and co-localization with internal cellular membranes stained by DiOC 6(3)
observed in tumor and non-tumor cells. A- nCrot-Cy3 uptake after 5 min, 6 and 24 hour in
murine B16-F10 cells (B) in human SKBR3 cells; (C) in human A2058 cells; (D) in human
HaCaT cell; in human SK-MEL-28 cells; (G) in murine MEF cells. Internal cellular
membranes stained by DiOC6(3) (green); Nuclei stained by DAPI (blue) Scale bars (A-F3)
= 50µm. (A-F3) = Fluorescent confocal microscopy (FCM).
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~ 5 kDa

Figure 2- Western blot performed with anti-crotamine antibody (rabbit) 1:4000. The immunoreactive
proteins were detected using peroxidase labeled Anti¬Rabbit (1:10000)
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Figure 3- Representative MALDI-TOF mass spectra shown in the range of m/z 500 to 1500 of (A) Cy3
dye control fraction (B) purified native crotamine, (C) purified native crotamine/Cy3 labeled,
(D) synthetic crotamine and (E) synthetic crotamine /Cy3 labeled.
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Table 1 - Brief comparison of coefficients used to estimate co-localization with their meaning, ranges
of values, and use
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