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RESUMO
AMORIM, F.G. Clonagem e expressão heteróloga da hialuronidase e/ou novas toxinas
obtidas a partir do transcriptoma da glândula da peçonha de Tityus serrulatus. 2015.
121 f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto –
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2015.
As hialuronidases de peçonhas animais são capazes de clivar o hialuronan presente na matriz
extracelular, facilitando a difusão das toxinas no tecido da vítima. Essas enzimas têm sido
negligenciadas, devido à instabilidade enzimática e à baixa concentração na peçonha. Assim,
a expressão heteróloga das hialuronidases permite a sua obtenção em quantidades que
viabilizam seu estudo estrutural e funcional. Associado a isso, o transcriptoma propicia a
identificação de novas toxinas e componentes de baixa proporção na peçonha. Portanto, o
presente trabalho realizou o transcriptoma da glândula de peçonha do escorpião Tityus
serrulatus e a clonagem e expressão heteróloga da hialuronidase. No transcriptoma foram
obtidos 558 ESTs, dos quais 61,8% correspondem às toxinas, dentre elas neurotoxinas com
ação em canais iônicos, metaloproteinas, hipotensinas, peptídeos antimicrobianos, dentre
outros. Foram também identificadas novas toxinas como o neuropeptídeo e Ts16.1, descritos
pela primeira vez para o gênero Tityus. Dentre os transcritos obtidos, foi identificado apenas
um clone correspondente ao C-terminal incompleto de uma hialuronidase de T. serrulatus.
Consequentemente, foi produzido o gene sintético contendo a sequência da TsHyal-1, obtida
em bancos de dados, no vetor de expressão pPICZαA para expressão heteróloga em P.
pastoris. A rTsHyal-1 foi expressa em escala laboratorial em meio não suplementado (BMM)
em pH 7,0 durante 96 h da indução com alimentação diária de metanol a 0,75%. A rTsHyal-1
foi produzida na sua forma solúvel e ativa (838,31 UTR/mg) e resultou em um rendimento
proteico de 250 mg/L de material expresso. O secretoma do meio de expressão mostrou que
além da rTsHyal-1, a P. pastoris também secreta proteínas nativas associadas à ligação do
ATP, metabolismo de carboidrato e resposta ao estresse oxidativo. A rTsHyal-1 foi
parcialmente purificada em troca catiônica fraca e apresentou atividade específica de 1.097,45
UTR/mg. A rTsHyal-1 apresenta massa molecular de 49,5 kDa e o tratamento com PNGase F
seguido da análise por espectrometria de massas (MALDI-TOF) indicou que uma possível Nglicosilação de 4,5 kDa. Adicionalmente, o sequenciamento dos digestos trípticos da enzima
realizado no MALDI-TOF e pelo Q-Exactive resultaram em 46,8% de cobertura da sequencia
da proteína. A rTsHyal-1 apresenta especificidade pelo substrato hialuronan, seguido da
condroitina C, A e B e apresentou atividade ótima em pH 6,0 e a 40°C. Adicionalmente, o
ensaio do MTT indicou que a enzima recombinante não apresenta citotoxicidade in vitro. Os
resultados obtidos determinaram as melhores condições para a expressão heteróloga da
rTsHyal-1, que corresponde à primeira hialuronidase recombinante de escorpião expressa em
P. pastoris com atividade enzimática preservada.

Palavras chaves: hialuronidase, Tityus serrulatus, transcriptoma, expressão heteróloga.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. Acidentes por escorpiões
O envenenamento é considerado uma doença negligenciada e um problema de saúde
na maioria dos países tropicais (CHIPPAUX, 2015). Anualmente, mais de um milhão
de casos são registrados mundialmente, apresentando taxa de mortalidade de
aproximadamente 3% (CHIPPAUX et al., 2012). No Brasil, de acordo com os dados do
Ministério da Saúde, em 2014 foram registrados 87.053 casos de acidentes causados por
escorpiões, sendo 99 óbitos (Fig. 1). Nos últimos 7 anos, os casos de escorpionismos
ultrapassaram o dobro de casos registrados em 2007 e representam o tipo de acidente
por animais peçonhentos mais frequente (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). Embora a
região nordeste do Brasil apresente a maior incidência do escorpionismo, o maior
número de acidentes por escorpião foi registrado no estado de Minas Gerais (região
sudeste), totalizando 18.883 casos (Fig. 1).
Pode-se observar um aumento progressivo no registro dos acidentes por
escorpiões. Isso pode ser explicado pelo aperfeiçoamento do sistema de registro desse
agravo, a partir da implantação da notificação dos acidentes escorpiônicos no país em
1988, o que contribuiu para a elevação das taxas de incidência. Além disso, esse
aumento pode ser decorrente das modificações do ambiente natural causadas pelo
desmatamento e pelos diferentes usos do solo urbano pelo homem, ocasionando uma
quebra na cadeia alimentar e acabando, também, com os locais de abrigo desses
invertebrados. Com a escassez de recursos, esses animais passam a procurar alimentos e
abrigos em residências, terrenos baldios e áreas em construção, facilitando, então, a
ocorrência de acidentes (KOTVISKI; BARBOLA, 2013).
Os escorpiões são considerados os aracnídeos mais antigos encontrados até o
momento, uma vez que a sua capacidade evolutiva e adaptativa permitiu que
sobrevivessem por aproximadamente 400 milhões de anos e conservassem a sua
morfologia praticamente inalterada (BRIGGS et al. 1987; LOURENÇO et al., 1994;
MARCUSSI et al., 2011). Esses animais apresentam o exoesqueleto rígido que age
como um revestimento protetor, além da sua forma achatada, o que permite que os
mesmos habitem locais pequenos. Os escorpiões possuem umas das taxas metabólicas
mais baixas do reino animal, podendo permanecer longos períodos sem se alimentar
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após uma única refeição. Além disso, conservam o máximo de energia possível,
evitando se locomoverem, poupando energia para sua manutenção (MARCUSSI et al.,
2011).

Figura 1. Levantamento epidemiológico dos acidentes por animais peçonhentos no
Brasil. (A) Registro de acidentes por animais peçonhentos no período de 2007 a 2014.
(B) Notificações de acidentes por escorpiões por regiões do Brasil. Ign: ignorados.
Fonte: Ministério da Saúde/SVS – Sistema de Informação de Agravos de Notificação –
Sinan Net.
Até o presente momento, já foram descritas aproximadamente 2000 espécies de
escorpiões distribuídos pelo mundo. Esses aracnídeos podem ser classificados em 7
famílias:

Scorpionidae,

Diplocentridae,

Chactidae,

Vaejovidae,

Bothriuridae,
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Chaerilidae e Buthidae (SCORPION FILES, 2015). As espécies mais perigosas
pertencem à família Buthidae que compreende mais de 500 espécies. No Brasil, os
escorpiões de maior interesse médico-científico pertencem ao gênero Tityus
(MARCUSSI et al, 2011). Nesse gênero, existem mais de 10 espécies diferentes no
Brasil, sendo os escorpiões Tityus stigmurus, Tityus bahiensis e Tityus serrulatus os
principais responsáveis pelos acidentes em humanos. T. serrulatus é considerada a
espécie mais perigosa no país, responsável pelo maior número de envenenamentos
(LUTZ e MELLO, 1922; PETRICEVICH; LEBRUN, 2005).
A picada pelo escorpião é caracterizada por intensa dor e os sintomas sistêmicos
se desenvolvem rapidamente (COLOGNA et al., 2009; HMED et al., 2013). De acordo
com as manifestações clínicas, o envenenamento por escorpião pode ser classificado em
leve, moderado e grave (Tab. 1). Logo após a picada, a peçonha é rapidamente
absorvida através da pele e músculos, deslocando-se para o sangue, rins, pulmão e
sistema nervoso (MARCUSSI et al., 2011).

Tabela 1. Classificação, manifestações clínicas e tratamento do acidente escorpiônico.
Classificação

Manifestações clínicas

Tratamento

Leve

Dor e parestesias locais

Sintomático

Dor local intensa associada a uma ou mais
Moderado

manifestações como: náuseas, vômitos,
sudorese, sialorreia, agitação, taquipneia e
taquicardia.

2 a 3 ampolas de soro
antiescorpiônico/soro
antiaracnídeo

Sintomas da forma moderada acrescidos
de

uma

ou

manifestações:
Grave

mais
vômitos

das

seguintes

profusos

e 4 a 6 ampolas de soro

incoercíveis, sudorese profusa, sialorreia antiescorpiônico/soro
intensa, prostração, convulsões, coma, antiaracnídeo
bradicardia, insuficiência cardíaca, edema
pulmonar agudo e choque.

Fonte: tabela adaptada de Marcussi et al., 2011.
O tratamento dos acidentes é realizado de acordo com a gravidade, sendo
dividido entre sintomático (terapêutica de suporte) ou específico (soro). O tratamento
sintomático é feito com a utilização de fármacos para controlar os sintomas induzidos
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pela peçonha, como anestésicos sem vasoconstritores, antitérmicos, antieméticos, entre
outros. Os pacientes com quadros mais graves devem ser monitorados quanto às
condições cardíacas e pulmonares em unidade de tratamento intensiva e a soroterapia
deve ser realizada o mais rápido possível (CUPPO et al, 2004; MARCUSSI et al.,
2011).
Casos de óbitos decorrentes dos acidentes por escorpiões podem ser observados
principalmente em crianças com idade inferior a 10 anos, devido a quantidade de
peçonha por peso corporal da vítima. Idosos também necessitam atenção quanto ao
acidente por escorpião, uma vez que esses pacientes podem apresentar maior debilidade
física e propensão a, principalmente, distúrbios de pressão sanguínea. Além disso,
óbitos podem ocorrer em vítimas alérgicas à peçonha de escorpião devido ao processo
alérgico desencadeado por ela (CUPPO et al, 2004; MARCUSSI et al., 2011).

1.2. Tityus serrulatus e os componentes da peçonha
O escorpião T. serrulatus foi descrito pela primeira vez por Lutz e Mello em
1922 e é popularmente conhecido como escorpião amarelo, devido a sua coloração
amarelada. Além disso, a espécie recebe o nome de serrulatus devido às serrilhas
observadas nos seguimentos do metassoma do animal. Esse animal é encontrado em
Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo (MARCUSSI et
al, 2011).
O animal adulto pode apresentar de 5-7 cm de comprimento e seu corpo é
dividido em três partes: cefalotórax (prossoma, cabeça e tórax), pré-abdômen
(mesossoma) e pós-abdômen (metassoma). O cefalotórax apresenta um par de
pedipalpos (palpos e mão) para imobilizar e segurar a presa, um par de quelíceras
(garras próximas à boca usadas para alimentação) e 4 pares de patas. A parte do préabdômen apresenta 7 segmentos, enquanto que o pós-abdômen possui 5, sendo o télson,
localizado no último segmento do pós-abdômen, apresenta um aguilhão (COLOGNA et
al., 2009) (Fig. 2).
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Figura 2. Espécime do escorpião T. serrulatus e representação das suas
características morfológicas e anatômicas. O corpo do animal é dividido em três
partes sendo que o aparelho inoculador se localiza no metassoma. Esse aparelho é
formado pelo aguilhão e télson, no qual apresenta duas glândulas produtoras de
peçonha. À direita, é possível observar um corte transversal do télson demonstrando de
fora para dentro a presença da cutícula (Cu), músculo compressor da glândula (Cm) e a
glândula de veneno (Vg). Fonte: Imagem fornecida pelo Laboratório de Toxinas
Animais e a representação do corte foi modificada a partir da figura de POLIS (1990).

O aparelho inoculador da peçonha do escorpião consiste em uma glândula
conectada a um aguilhão presente no télson. Esse é um aparato de extrema importância
para a sua sobrevivência, auxiliando na alimentação e defesa (CHIPPAUX, 2012). O
télson é a base do aguilhão e nele está contida a vesícula que comporta os pares de
glândulas responsáveis pela produção e armazenamento da peçonha (Fig. 2). Cada
glândula é conectada através de dois canais à duas aberturas próximas à região terminal
do télson, local responsável pela saída da peçonha (MARCUSSI et al., 2011).
A peçonha do escorpião T. serrulatus consiste em uma dispersão mucosa,
opalescente, com aspecto leitoso que contém diversas enzimas, componentes de baixa
massa molecular, neurotoxinas, peptídeos citolíticos e antimicrobianos, os quais,
interagem em conjunto, resultando em uma extrema e rápida imobilização e/ou morte da
presa (Fig. 3) (MARCUSSI et al., 2011; KUHN-NETWIG, 2003). Estima-se que a
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peçonha de T. serrulatus possua 300 toxinas, entretanto, apenas 1% dessas moléculas
foram isoladas e caracterizadas (PIMENTA et al., 2001; POSSANI et al., 1999).

Figura 3. Classes de componentes mais estudadas da peçonha do escorpião T.
serrulatus. Imagem do acervo do Laboratório de Toxinas Animais.
A principal classe de componentes presentes na peçonha de escorpião são as
neurotoxinas, que agem em canais iônicos de células excitáveis (TAN et al., 2006).
Essas neurotoxinas podem atuar de forma sinérgica, modulando a função dos canais
iônicos, alterando a permeabilidade do canal a íons e levando à intensa liberação de
neurotransmissores,
envenenamento.

As

o

que

resulta

neurotoxinas

nos
de

principais

escorpiões

sintomas
apresentam

observados
uma

no

estrutura

tridimensional estabilizada por três a quatro ligações dissulfeto, o que as tornam
resistentes à degradação in vivo e, consequentemente, aumentam o seu tempo de
interação com o canal iônico, o que eleva a sua eficácia (QUINTERO-HERNÁNDEZ et
al., 2013).
Na peçonha de escorpião são encontradas quatro famílias de neurotoxinas:
peptídeos moduladores de canais para sódio, potássio, cloro e cálcio (HMED et al.,
2013). Entre as famílias de neurotoxinas mais estudadas, presentes na peçonha de T.
serrulatus, estão as toxinas que agem em canais para sódio e potássio. Toxinas
específicas que atuam em canais para cloro e cálcio são pouco estudas (POSSANI et al.,
2000).
As α-neurotoxinas (α-NaScTx) e β-neurotoxinas (β-NaScTx) correspondem às
classes de toxinas de escorpião que agem em canais para sódio dependentes de
voltagem (Nav) de mamíferos. As α-NaScTx interagem com o sítio receptor 3,
localizado na alça extracelular S3-S4 no domínio IV e na alça extracelular S5-S6 do
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domínio I do canal do tipo Nav (MARCUSSI et al., 2011; QUINTERO-HERNÁNDEZ
et al., 2013). As α-NaScTx retardam o mecanismo de inativação do canal do tipo Nav e
prolongam a fase de repolarização do potencial de ação da membrana (MARCUSSI et
al., 2011).
Outra classe de toxinas que agem em canais do tipo Nav são as β-NaScTx. Essas
toxinas se ligam no sítio receptor 4, presente no loop extracelular que conecta os
segmentos transmembranares S3 e S4 e os segmentos S1 e S2 do domínio II
(MARCUSSI et al., 2011; QUINTERO-HERNÁNDEZ et al., 2013). Assim, essa classe
é capaz de alterar a ativação do canal dependente de voltagem para potenciais mais
negativos, causando um aumento na tendência da membrana em deflagrar potenciais
espontâneos e repetitivos (MARCUSSI et al., 2011). Dentre as toxinas que agem em
canais para sódio encontradas na peçonha de T. serrulatus, estão: Ts2, Ts3, Ts5, Ts17 e
Ts18 como α-NaTxs, Ts1 e Ts1-G como β-NaTxs (PUCCA et al., 2015).
As neurotoxinas com ação em canais para potássio dependentes de voltagem
(Kv) podem ser classificadas em α, β, γ, κ e ∆-toxinas (TYTGAT et al., 1999;
CORONA et al., 2002). As α-neurotoxinas (α-KTx) realizam o bloqueio do poro no
vestíbulo externo do canal e, consequentemente, bloqueia a condutividade iônica devido
a oclusão física do poro, sem afetar a cinética do canal de ativação (GIANGIACOMO et
al., 1992). Em adição às α-KTxs, as peçonhas das famílias de escorpiões Buthidae,
Caraboctonidae e Scorpioninae também possuem β-KTxs (TYTGAT et al., 1999). As βKTxs apresentam subdivisões de acordo com a similaridade entre as toxinas de outros
escorpiões e, além disso, são capazes de bloquear canais específicos para potássio. βKTxs podem apresentar ações antimicrobianas, antimaláricas e citolíticas (DIEGOGARCÍA et al., 2008; DIEGO-GARCÍA et al., 2007; QUINTERO-HERNÁNDEZ et
al., 2013). Atualmente, já foram identificadas nove toxinas com ação para canais de
potássio encontradas na peçonha de T. serrulatus: Ts6, Ts7, Ts9, Ts15 e Ts16
classificadas como α-KTxs e Ts8, Ts19 e Ts19 Frag-I, Ts19 Frag-II como β-KTx
(PUCCA et al., 2015).
As outras subclasses de toxinas com ação em canais para potássio, como γ, κ e ∆
são menos estudadas. Entretanto, neurotoxinas γ-KTxs foram descritas como capazes de
agir principalmente em canais do tipo hERG (CORONA et al., 2002) e foram
encontradas em escorpiões do gênero

Centruroides, Mesobuthus

e Buthus

(QUINTERO-HERNÁNDEZ et al., 2013). As neurotoxinas κ-KTxs apresentam
interação com canais do tipo Kv similar às neurotoxinas α-KTx, ambas as classes
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apresentam uma díade funcional contendo lisina e um resíduo aromático/hidrofóbico
que interage com o canal (QUINTERO-HERNÁNDEZ et al., 2013). Por fim, as ∆KTxs apresentam atividade Kunitz-type que além da atividade em canais do tipo Kv,
também apresentam atividade inibidora de serinoproteases (YUAN et al., 2008).
A diversidade de toxinas que atuam em canais iônicos com alta afinidade e
seletividade fornece uma variedade de possíveis moléculas que podem atuar como
novas drogas terapêuticas (WULFF et al., 2009). Algumas doenças (câncer e doenças
autoimunes) apresentam uma alta expressão desses canais, como por exemplo, o canal
HERG, o qual está associado com o ciclo celular e com a proliferação de vários
tumores. Assim, bloqueadores desse canal poderiam inibir a proliferação dessas células
tumorais (QUINTERO-HERNÁNDEZ et al., 2013). Além disso, devido à alta
especificidade dessas toxinas aos canais iônicos, as neurotoxinas podem representar
ferramentas valiosas para caracterizar as propriedades desses canais, assim como suas
isoformas (BORDON et al., 2014).
Apesar das neurotoxinas presentes nas peçonhas de escorpiões serem a classe de
toxinas mais estudada, já foram identificados outros componentes com diversas ações
(CORDEIRO et al., 2015). Sabe-se que a peçonha de T. serrulatus é rica em peptídeos
básicos de baixa massa molecular (MARCUSSI et al., 2011). Como exemplos de
componentes isolados desta mistura, estão os agentes com ação hipotensora e
antimicrobiana, como as toxinas TsHpt-I e escorpine, respectivamente. TsHpt-I atua
como agonista de receptor B(2) e não inibe a enzima conversora de angiotensina
(VERANO-BRAGA et al., 2010). Já a escorpine, apresenta ação antimalárica e
antimicrobiana (DIEGO-GARCÍA et al., 2007). Recentemente, foram identificados dois
novos componentes com ação antimicrobiana, denominados TsAP1 e TsAP2, que
possuem um amplo espectro de ação contra microrganismos, assim como ação
antitumoral (GUO et al., 2013).

Outro exemplo de componente de baixa massa

molecular isolado dessa espécie é o peptídeo natriurético tipo-C que pode ser um agente
terapêutico no tratamento de doenças cardiovasculares (ALVES et al., 2013).
Adicionalmente, alguns peptídeos apresentam ação inibitória para proteases, como o
inibidor de calicreina descrito por Ferreira et al. (1998).
Algumas peçonhas das espécies de Tityus, como o T. serrulatus, apresentam
atividade proteolítica (VENANCIO et al., 2013). Já foram isoladas diversas
metaloproteinases da peçonha de T. serrulatus, denominadas metaloserrulases. Além
disso, a peçonha apresentou também, enzimas com atividade gelatinolíticas, como as
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serinoproteases (FLECTHER et al., 2009; ORTIZ et al., 2013; CARMO et al., 2014;
ALMEIDA et al., 2012). Outra proteína importante presente na peçonha de escorpião é
a hialuronidase, considerada como “fator de espalhamento” por favorecer a absorção e
dispersão

da

peçonha

no

tecido

da

vítima

(PESSINI

et

al.,

2001;

PUKRITTAYAKAMEE et al., 1988).

1.3. Hialuronidases da peçonha de escorpião
A difusão sistêmica das toxinas no organismo da vítima durante o envenenamento
por escorpião é resultante da ação de hialuronidases presentes na peçonha desses
animais. As hialuronidases são endoglicosidases capazes de degradar o hialuronan, que
consiste na principal glicosaminoglicana da matriz extracelular, podendo também
degradar condroitina e sulfato de condroitina em menores proporções (KREIL, 1995;
STERN; JEDRZEJAS, 2006). Por essa razão, estas enzimas são chamadas de “fatores
de espalhamento” da peçonha (MACKESSY, 2010).
As hialuronidases de escorpião são classificadas como hialuronoglicosaminidases
pertencentes à classe EC 3.2.1.35, a qual engloba as hialuronidases encontradas em
espermatozoides de mamíferos, lisossomas, venenos e peçonhas animais. As enzimas
dessa classe hidrolisam as ligações glicosídicas do tipo β1,4 dos resíduos N-acetil-βD-glucosamina e D-glicuronato do hialuronan, produzindo tetra e hexassacarídeos

(MACKESSY, 2010). Além disso, também são capazes de hidrolisarem ligações entre
sulfato de N-acetil-galactosamina e D-glicuronato da condroitina A (condroitina-4sulfato) e condroitina C (condroitina-6-sulfato), bem como condroitina B (sulfato de
dermatana ou beta-heparina) em menor quantidade (Fig. 4) (ENZYME EXPASY,
2015).
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Figura 4. Substratos das hialuronidases da classe E.C.3.2.1.35. As hialuronidases de
escorpião são capazes de hidrolisar a ligação β 14 (em rosa) entre a N-acetil-Dglucosamina (GlcNAc) e D-glicuronato (GlcA) do hialuronan e em menor quantidade a
ligação β 14 (em rosa) entre D-glicuronato (GlcA) e N-acetil-D-galactosamina
(NADG) das condroitinas A, C e B.

As hialuronidases, de maneira geral, apresentam inúmeras aplicações
terapêuticas e têm sido utilizadas em diversas áreas, dentre elas na ortopedia, cirurgia,
oftalmologia, dermatologia, ginecologia, oncologia, estética entre outras (MENZEL;
FARR, 1998). Essas enzimas são utilizadas para: promover a reabsorção de excessos de
fluidos e extravasamento de sangue nos tecidos; acelerar a absorção e diminuir o
desconforto causado pela injeção subcutânea ou intramuscular; aumentar a eficiência de
anestésicos e aumentar o índice terapêutico de drogas anticâncer (ROSENGREN et al.,
2015; MARTINDALE, 1982; LOKESHWAR et al., 2008; OHYA; KANEKO; HAIN,
1970; PODYMA et al., 1997; PRITCHARD et al., 1994).
Adicionalmente, como já foi descrito por Bordon et al. (2012), a hialuronidase
atua como redutor de edema, podendo ser utilizada em cirurgias plásticas, no tratamento
de microvarizes, hemorroidas e após cirurgia coronariana (KOLBE, HAIN, 2015;
JOHNSSON et al., 1999). Bitencourt et al. (2011) mostraram que o tratamento com
hialuronidase de T. serrulatus bloqueia a fibrose e a lesão pulmonar induzidas por
bleomicina

e

diminui

a

produção

de

do crescimento beta) e a deposição de colágeno.

TGF-β

(fator de

transformação
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A primeira hialuronidase de escorpião foi identificada na peçonha do escorpião
indiano Heterometrus scaber em 1977, porém os autores não isolaram a enzima (NAIR;
KURUP, 1975). Apenas em 1990 essa enzima foi isolada do escorpião Heterometrus
fulvipes pela primeira vez e caracterizada quanto a sua estrutura e função
(RAMANAIAH et al., 1989). Embora existam 10 depósitos das sequências de
hialuronidases de escorpião em bancos de dados, até o presente momento poucos
trabalhos conseguiram, de fato, purificá-la. Apenas seis hialuronidases de escorpiões
foram caracterizadas quanto a sua estrutura e função e isoladas das espécies
Heterometrus fulpives (RAMANAIAH et al., 1989), Tityus serrulatus (PESSINI et al.,
2001; HORTA et al., 2014), Palamneus gravimanus (MOREY et al., 2006), Tityus
stigmurus (BATISTA et al., 2007), Mesobuthus martensii (FENG et al., 2008).
Estas enzimas apresentam massas moleculares que podem variar de 43-50 kDa a
82 kDa (PESSINI et al., 2001; HORTA et al., 2014; RAMANAIAH et al., 1989).
Geralmente o pH ótimo para atividade dessas enzimas varia entre 4 a 6 e a temperatura
entre 30 a 37°C, sendo que acima de 40°C a enzima perde a atividade
consideravelmente (RAMANAIAH et al., 1989; PESSINI et al., 2001; MOREY et al.,
2006; FENG et al., 2008). A atividade enzimática da hialuronidase também pode ser
inibida por heparina, ditiotreitol (DTT), flavonóides e alguns cátions, como Cu2+ e Fe3+
(RAMANAIAH et al., 1989; MOREY et al., 2006; FENG et al., 2008; PESSINI et al.,
2001). Além disso, a atividade dessa enzima parece sofrer influência de variações na
dieta do animal e habitat

(VENANCIO et al., 2013;

PUCCA et al., 2014;

RODRÍGUEZ-RAVELO et al., 2013). Quanto a sua estrutura, até o presente momento
nenhum cristal de hialuronidase obtida de escorpião foi obtido. As informações sobre a
sua estrutura tridimensional foram obtidas a partir de modelagem molecular para as
hialuronidases TsHyal- 1 e TsHyal-2 de T. serrulatus (HORTA et al., 2014) e BmHYI
de M. martensii (XIA et al., 2014) baseadas no modelo da hialuronidase de abelha
(MARKOVIĆ-HOUSLEY et al., 2000). Essas enzimas apresentaram regiões
conservadas para o seu sítio catalítico bem como regiões de glicosilação, sendo 5
possíveis sitios para BmHYI e TsHyal-1, enquanto TsHyal-2 apresenta apenas 3 sítios
para N-glicosilação.
A ação da hialuronidase de T. serrulatus como um fator de espalhamento da
peçonha foi comprovada por Pessini et al.(2001), na qual a Ts1 (principal toxina da
peçonha) associada à hialuronidase foi inoculada em camundongos e foi observado que
os níveis de creatina quinase, lactato de desidrogenase e aspartato aminotransferase
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aumentaram rapidamente em menor período de tempo comparado aos animais que
receberam apenas Ts1. Além disso, animais que receberam apenas a hialuronidase
apresentaram níveis das enzimas avaliadas similares ao grupo controle, o que comprova
que a hialuronidase não apresenta efeitos tóxicos. Horta et al. (2014) avaliaram o
potencial dessa enzima como um novo possível alvo na soroterapia. Anticorpos antihialuronidase foram capazes de inibir 100% das mortes dos animais que receberam a
peçonha do escorpião T. serrulatus.
Portanto, pode-se observar a importância terapêutica dessa enzima e a
necessidade de estudos que a caracterizem, tanto estruturalmente como funcionalmente.
Apesar da carência de estudos relacionados às hialuronidases de peçonhas de
escorpiões, trabalhos têm demonstrado que a enzima da peçonha de T. serrulatus é 3,9
vezes mais ativa que a hialuronidase isolada de serpentes, como a de Crotalus durissus
terrificus (PESSINI et al., 2001; BORDON et al., 2012). Esta alta eficiência da enzima
é relevante para o envenenamento por escorpião, no qual a quantidade de peçonha
inoculada é muito menor que nos acidentes ofídicos.
Embora a hialuronidase apresente um importante papel no envenenamento, a
enzima tem sido negligenciada, dada à sua falta de toxicidade, como demonstrado pelo
reduzido número de estudos publicados. Associado a isso, tem-se o fato de que as
hialuronidases estão presentes em baixíssimas concentrações na peçonha bruta,
representando 0,4% da peçonha de T. serrulatus, como foi relatado por Pessini et al.
(2001). Além disso, essas enzimas possuem atividades específicas bastante elevadas,
porém são bem instáveis (BORDON et al., 2012). Assim, a elucidação das
características estruturais e funcionais de hialuronidases pode auxiliar no esclarecimento
do mecanismo de ação da peçonha de T. serrulatus no envenenamento, colaborando
para o desenvolvimento de novas terapias para tratar os casos de escorpionismo. Além
dessas possibilidades, o estudo detalhado desta enzima pode revelar novos fins
terapêuticos da hialuronidase, melhorando as condições de vida da população, como por
exemplo, sendo adjuvantes que aliviem o desconforto causado por determinados
medicamentos (BORDON et al., 2012).
A baixa proporção de proteínas com potencial terapêutico na peçonha, dentre
elas a hialuronidase, impossibilita a realização de estudos aprofundados. Diante disso,
as técnicas ômicas atuam como abordagens para identificar novos componentes ou
aqueles que possuem baixa expressão na peçonha, auxiliando assim, na elucidação desta
mistura complexa que constitui a peçonha. Os dados gerados com técnicas ômicas
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permitem a realização de diversas abordagens no estudo de toxinas, seja a sua
caracterização estrutural ou a possibilidade da produção da mesma por expressão
heteróloga pela tecnologia do DNA recombinante.

1.4. Técnicas ômicas associadas à Toxinologia
A compreensão do genoma humano é considerada um marco na história da
genética. Após esse fato, deu-se início à era Pós-Genômica. Nessa nova “era”, os
pesquisadores buscam conhecimento bem além das informações genéticas e procuram
compreender a regulação transcricional e as funções biológicas de todos os genes, as
suas interações e elucidar todo o processo de controle celular e do metabolismo.
Portanto, inspirado neste termo da “genômica”, várias palavras contendo o sufixo
“ômica” surgiram nas últimas duas décadas, como transcriptômica, proteômica,
metabolômica, glicômica, entre outras (SHI-KAI et al., 2015).
As técnicas ômicas possuem um grande potencial e inúmeras aplicações. Essas
técnicas podem ser aplicadas não apenas para compreender processos fisiológicos, mas
também processos patológicos, descobrir novos biomarcadores e identificar novos
componentes presentes na amostra analisada. A base das estratégias ômicas é
compreender um sistema complexo por completo (HORGAN; KENNY, 2011).
A maioria dos estudos envolvendo peçonhas de escorpiões buscam a
identificação e caracterização de toxinas, principalmente devido a sua importância
médico-científica. Diante disso, as técnicas ômicas, como proteômica e transcriptômica,
atuam como abordagens valiosas, que além de permitirem avaliar o perfil de toxinas que
compõem a peçonha, podem elucidar a razão pela qual a composição das peçonhas de
escorpiões varia entre famílias, gêneros, espécies e indivíduos.
Desta maneira, com o advento da tecnologia de sequenciamento de DNA, é
possível obter um número elevado de etiquetas de sequências expressas (expressed
sequence tags – ESTs) que codificam toxinas. Isso permitiu descobrir novas famílias de
toxinas e obter uma visão geral de todo o repertório de toxinas de diferentes espécies de
animais peçonhentos (KING et al., 2015).
Existem dois tipos de bibliotecas: a biblioteca genômica que é realizada
utilizando o DNA cromossomal de um organismo e a biblioteca de cDNA que
representa a fração de RNA mensageiro (mRNA) de uma célula ou tecido em um tempo
específico. A escolha do tipo de biblioteca depende de algumas considerações, pois o
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importante é definir qual será a aplicação do produto final obtido da biblioteca. Caso o
objetivo seja estudar algum mecanismo de replicação gênica ou o controle da expressão
gênica, a biblioteca genômica deverá ser escolhida, já que nesse tipo de abordagem, a
biblioteca também apresentará componentes não codificantes. Entretanto, se o interesse
é a produção de alguma proteína recombinante, determinação da expressão gênica de
algum tecido específico e de seus componentes sob um determinado tempo ou estímulo,
a biblioteca de cDNA é mais apropriada (WALKER; RAPLEY, 2002).
Para os dois tipos de bibliotecas, o DNA é o material a ser analisado. Para a
biblioteca genômica, deve-se isolar o DNA cromossomal de qualquer tipo de célula. Já
para a biblioteca de cDNA, o material de partida é o mRNA específico de um tipo
celular, em um tempo específico do desenvolvimento do organismo de interesse.
(WALKER; RAPLEY, 2002).
A composição das peçonhas animais abrange desde pequenas moléculas
orgânicas até proteínas complexas com mais de 100 kDa (ESCOUBAS; KING, 2009).
No entanto, apesar do número limitado de classes de proteínas presentes nessas
peçonhas, as funções exercidas pelas toxinas no organismo das vítimas podem ser muito
mais complexas, já que as toxinas podem agir sinergicamente, potencializando
determinados efeitos fisiológicos ou aumentando o espalhamento dessas moléculas
(CALVETE et al., 2009). Portanto, o estudo desses componentes pode elucidar o
envenenamento e auxiliar no desenvolvimento de novas terapias.
Considerando a complexidade das peçonhas animais em termos de diversidade
de componentes, processos pós-traducionais, interações quaternárias e outros fatores, as
abordagens bioquímicas utilizadas para obter uma visão global da peçonha tendem a ser
muito trabalhosas. Por outro lado, os estudos de transcriptoma têm se mostrado rápidos
e eficientes na caracterização desses componentes através da identificação do material
genético das glândulas de peçonha. Além de ser uma fonte rica em sequências de RNAs
referentes às toxinas, o transcriptoma permite a análise da expressão de toxinas e
manipulação genética, a avaliação evolutiva do animal, bem como a elucidação de
características moleculares e aspectos relevantes do funcionamento da glândula, que não
são possíveis com outras técnicas (DE LIMA et al., 2009).
Adicionalmente, abordagem transcriptômica é capaz de identificar sequências de
novas toxinas que não foram isoladas previamente devido ao baixo rendimento na
peçonha. Esse fato pode contribuir para a caracterização de componentes com alto
potencial farmacológico, revelando fortes candidatos para o desenvolvimento de novos
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medicamentos ou ferramentas moleculares, além de auxiliarem na elucidação do
envenenamento. Além disso, essa abordagem pode viabilizar a produção de toxinas
recombinantes através da expressão heteróloga, consistindo em uma alternativa viável
para a obtenção de toxinas em escala laboratorial, permitindo o estudo de suas
atividades enzimáticas e biológicas.

1.5. Expressão heteróloga de toxinas
Apesar da diversidade de aplicações apresentadas pela hialuronidase de T.
serrulatus já demonstradas, a principal dificuldade no desenvolvimento de pesquisas
aplicadas na área da toxinologia deve-se às limitações na obtenção da toxina nativa.
Desta forma, a expressão heteróloga de proteínas em larga escala torna-se um requisito
fundamental para a obtenção da proteína em quantidades suficientes para sua
caracterização (estudo das características estruturais, enzimáticas e biológicas). Assim, a
produção de proteína recombinante pode viabilizar as possíveis aplicações
biotecnológicas/terapêuticas das hialuronidases da peçonha de escorpião. Já foram
produzidas hialuronidases recombinante de diversos organismos em diferentes sistemas
heterólogos, como bactérias (FERRER et al, 2013; SKOV et al., 2006; GMACHL;
KREIL et al., 1993), leveduras (REITINGER et al., 2008; JIN et al., 2014), plantas
(JUNG et al. 2010), células de inseto (CLEMENT et al., 2012; SOLDATOVA et al.,
2007; HOFINGER et al., 2007; NG et al., 2005; SOLDATOVA et al., 1998) e em
células de mamíferos (FROST et al., 1997).
A produção de proteínas recombinantes em sistemas heterólogos representou um
marco na área da bioquímica, por ser capaz de produzir grandes quantidades da proteína
a ser estudada. Uma das principais vantagens de realizar a expressão de proteínas
recombinantes em um sistema heterólogo é a obtenção de proteínas que não apresentam
um rendimento satisfatório da sua fonte natural, como muitas encontradas nas peçonhas
animais (ROSANO; CECCARELLI, 2014; FERRER-MIRALLES et al., 2015).
A seleção do sistema de expressão apropriado para a proteína de interesse é
essencial para a obtenção do material recombinante em larga escala com integridade
funcional/estrutural preservada. A expressão em um sistema heterólogo inadequado
pode resultar em baixo rendimento da expressão, além de resultar na produção de
proteínas com enovelamento incorreto ou com modificações pós-traducionais
inadequadas. Para a seleção do sistema de expressão deve ser considerada a massa
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molecular da proteína, o número de ligações dissulfeto, o tipo de modificações póstraducionais desejadas e o destino da proteína expressa (BRONDYK, 2009).
O sistema de expressão heterólogo mais prático é o sistema em bactéria E. coli.
Entretanto, esse sistema não é capaz de promover modificações pós-traducionais e, além
disso, a expressão em bactérias pode ocorrer em corpos de inclusão. Esse fato acarreta
na necessidade de processos adicionais de solubilização e enovelamento da proteína,
podendo levar a perda da atividade da proteína recombinante (HOFINGER et al., 2007).
As leveduras, por outro lado, apresentam crescimento rápido e a manutenção simples do
sistema, além da habilidade de fazer diversas modificações pós-traducionais realizadas
por células eucarióticas superiores, como processamento proteolítico, enovelamento,
formação de ligações dissulfeto e glicosilação. Adicionalmente, esse sistema de
expressão é capaz de secretar a proteína recombinante para o meio de cultura,
facilitando a sua obtenção e purificação (CEREGHINO; CREGG, 2000; CREGG et al.,
2000; BRONDYK, 2009).
A primeira hialuronidase de peçonha produzida na sua forma recombinante foi a
Dol m 2, um dos maiores alérgenos da vespa Dolichovespula maculata, expressa em E.
coli, em 1995. Entretanto, a Dol m 2 foi expressa em corpos de inclusão e não foi
possível obter a enzima ativa (LU et al., 1995). Em 1998, a hialuronidase de abelha foi
expressa em dois sistemas diferentes, em bactérias e em células de inseto. A expressão
em bactérias foi em corpos de inclusão. Entretanto, a proteína expressa em células de
inseto foi utilizada para análises cristalográficas, resultando, pela primeira vez, na
cristalização da hialuronidase obtida de peçonha animal (MARKOVIĆ-HOUSLEY et
al., 2000).
Apesar de alguns trabalhos não apresentarem sucesso na produção da
hialuronidase recombinante ativa, as enzimas encontradas na peçonha da vespa Vespula
vulgaris (KING et al., 1996), no peixe pedra Synanceja horrida (NG et al., 2005), na
abelha Apis mellifera (REITINGER et al., 2008), nas aranhas Brachypelma vagans
(CLEMENT et al., 2012) e Loxoscele intermedia (FERRER et al., 2013) e na
sanguessuga Hirudo nipponia (JIN et al., 2014) foram expressas com atividade
preservada.
Neste contexto, neste trabalho foi realizado o transcriptoma da glândula de
peçonha do escorpião Tityus serrulatus com objetivo de identificar novas toxinas e a
sequência de cDNA que codifica a hialuronidase, permitindo a sua expressão heteróloga
em Pichia pastoris. A importância da expressão heteróloga de toxinas deve-se ao baixo
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rendimento na purificação de proteínas na forma nativa a partir da peçonha bruta, o que
dificulta a caracterização aprofundada desses componentes. Portanto, a expressão
heteróloga das proteínas utilizando a tecnologia do DNA recombinante consiste em uma
abordagem viável para a obtenção das mesmas em quantidades suficientes para os
estudos de estrutura e função. A determinação das condições ideiais do processo de
expressão heteróloga em um sistema específico pode originar perspectivas para a
produção dessas proteínas em escala industrial, visando sua aplicação terapêutica e
biotecnológica.

Conclusões
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5.

CONCLUSÕES
O presente trabalho apresenta os resultados obtido com a construção da biblioteca

de cDNA da glândula de peçonha do escorpião T. serrulatus e a caracterização
estrutural e funcional da hialuronidase recombinante expressa em P. pastoris.
No transcriptoma foram identificadas várias toxinas da peçonha, como
neurotoxinas com ação em canais para sódio do tipo Nav (Ts1, Ts2, Ts3, Ts5), e com
ação em canais para potássio do tipo Kv (Ts6, Ts7, Ts8, Ts18, Ts15, Ts16 e Ts19), bem
como metaloproteinases, hipotensinas e PAMs. Além disso, foram relatadas novas
toxinas como o neuropeptídeo e a Ts16.1, que foram descritas pela primeira vez no
transcriptoma da espécie T. serrulatus.
No presente estudo também foi realizada a clonagem e expressão heteróloga da
isoforma da hialuronidase TsHyal-1 de T. serrulatus em sistema de P. pastoris. A
proteína recombinante foi expressa na sua forma solúvel no meio de cultura e ativa
(838,3115 UTR/mg). Os estudos em pequena escala indicaram que a enzima
recombinante apresentou maior atividade quando expressa em meio não suplementado,
em pH 7,0, durante 96 h da indução da expressão. Nessas condições, as células da
levedura também secretaram para o meio proteínas nativas associadas à ligação do ATP,
metabolismo de carboidrato e resposta ao estresse oxidativo.
A rTsHyal-1 foi parcialmente purificada por uma troca catiônica fraca e apresentou
atividade específica de 1.097,45 UTR/mg. O sequenciamento por espectrometria de
massas obteve 46,8% de cobertura da sequencia da proteína recombinante. Essa enzima
é uma glicoproteína com massa molecular de 49,5 kDa, na qual aproximadamente 4,5
kDa foi atribuída à N-glicosilação. A rTsHyal-1 apresenta especificidade pelo substrato
hialuronan, seguido da condroitina C, A e B, o que corresponde a um perfil das enzimas
da classe EC 3.2.1.35. Além disso, a enzima apresentou atividade ótima em pH 6,0 e a
40°C e não apresentou citotoxicidade in vitro pelo ensaio do MTT.
Esse é o primeiro trabalho que produziu uma hialuronidase recombinante de
escorpião em sistema heterólogo P. pastoris. Portanto, o sucesso da determinação de um
método eficaz de produção heteróloga para hialuronidase ativa em P. pastoris é
extremamente importante não só para elucidar as suas características bioquímicas e
estruturais, mas também para permitir futuras manipulações moleculares, o que pode
levar à ampliação do potencial de aplicação biotecnológico e terapêutico das
hialuronidases.
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