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RESUMO 

Cerni, F.A. Isolamento, caracterização molecular e funcional de uma nova 
toxina presente na peçonha do escorpião Tityus serrulatus. 2016. 139f. Tese 
(Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade 
de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016.  

 
O escorpião Tityus serrulatus (Ts) é o responsável pela maioria casos de 

envenenamento escorpiônicos do Brasil. Embora sua peçonha seja constituída de 
inúmeros componentes, as neurotoxinas apresentam maior relevância por interagirem 
especificamente com canais para sódio (Nav) ou potássio (Kv) dependentes de 
voltagem. Até o momento, já foram descritas 20 neurotoxinas (Ts1 → Ts20) na peçonha 
do Ts. No entanto, através de análises ômicas, estima-se que este número seja bem 
superior. Toxinas que interagem seletivamente com canais iônicos são utilizadas como 
ferramentas farmacológicas, pois permitem a identificação de canais específicos e a 
determinação de seus papéis fisiológicos. Adicionalmente, estas toxinas podem ser 
utilizadas para o desenvolvimento de novos medicamentos para tratar doenças 
relacionadas a canais iônicos. Considerando o elevado potencial biotecnológicos desta 
classe de moléculas, o presente trabalho isolou (através de 3 etapas cromatográficas) 
e caracterizou uma nova toxina da peçonha de Ts, denominada Ts19 Frag-II. A nova 
toxina demonstrou possuir 49 resíduos de aminoácidos e massa molecular de 
5534,54012 Da. Classificada como β-KTx, especula-se que a Ts19 Frag-II seja 
produzida a partir de uma modificação pós-transducional, denominada neste estudo de 
post-splitting, de um transcrito da Ts19. A caracterização funcional da Ts19 Frag-II foi 
realizada utilizando diferentes ensaios de atividade biológica. Uma extensa avaliação 
eletrofisiológica em canais iônicos (16 Kvs e 5 Navs) expressos em oócitos de X. leavis 
demonstrou que a toxina é capaz de bloquear seletivamente canais para potássio do 
tipo Kv1.2 (IC50 = 544 ± 32 nM). Ensaios in vivo (camundongos C57BL/6) de dor 
revelaram que a Ts19 Frag-II (2 e 4µg) não é capaz de induzir comportamento 
nociceptivo espontâneo ou mecânico em camundongos, tanto pela administração 
intraplantar quanto pela via intratecal. Ensaios in vivo (camundongos BALB/c) também 
demonstraram que a nova toxina (4 e 8µg) induz aumento dos níveis séricos de ureia, 
ALT, β-globulina, IL-6, TNF-α, IL-17A e NO, além de diminuir a quantidade de ɤ-
globulinas. Adicionalmente, utilizando ensaios in vitro de cultura celular de linfócitos T 
CD4+, demonstrou-se que a Ts19 Frag-II (2 µg) foi capaz de diminuir a diferenciação 
de células Th17, assim como suprimir sua função (diminuiu a produção de IL-17 e IL-
22). Assim, no presente estudo foi realizado o isolamento e a caracterização molecular 
e funcional de uma nova toxina de Ts, a qual apresentou atividade neurotóxica e pró-
inflamatória, podendo contribuir significativamente para a gravidade do quadro de 
envenenamento ocasionado pelo escorpião Ts. Adicionalmente, sua seletividade para 
canais Kv1.2 faz com que Ts19 Frag-II possa ser utilizada como ferramenta de estudo 
deste canal iônico.  
 
Palavre chave: escorpião, Tityus serrulatus, Ts19 Frag-II, β-KTx, Kv1.2, citocinas, NO, 
Th17 
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ABSTRACT 
Cerni, F.A. Isolation, molecular and functional characterization of a new toxin 
present in the Tityus serrulatus scorpion venom. 2016. 139f. Thesis (Doctoral). 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, 
Ribeirão Preto, 2016.  

 
The scorpion Tityus serrulatus (Ts) is responsible for most cases of scorpion 
envenomations in Brazil. Although its venom consist of many components, neurotoxins 
present major relevance because their specific interaction with voltage-gated sodium 
(Nav) or potassium (Kv) channels. So far, 20 neurotoxins have been described (Ts1 → 
Ts20) in the Ts venom. However, omics analysis indicate that this number is much 
higher. Toxins that interact selectively with ion channels are used as pharmacological 
tools, as they allow the identification of specific channels and the determination of their 
physiological roles. Additionally, these toxins may be used for the development of new 
drugs for treating disorders related to ion channels. Considering the high biotechnology 
potential of this class of molecules, this study isolated (by 3 chromatographic steps) and 
characterized a new toxin from Ts venom, named Ts19 Frag-II. The novel toxin 
presented 49 amino acid residues and a molecular mass of 5534.54012 Da. Classified 
as β - KTx, it is speculated that the Ts19 Frag-II is produced from a post- translational 
modification, referred in this study as post- splitting, a transcript of Ts19. The functional 
characterization of Ts19 Frag-II was performed using different biological assays. The 
extensive electrophysiological study on ion channels (16 Kvs and 5 Navs) expressed in 
oocytes of X. leavis showed that the toxin is able to selectively block the potassium 
channel Kv1.2 (IC50 = 544 ± 32 nM). In vivo assays (C57BL/6 mice) of nociception 
showed that Ts19 Frag-II (2 and 4μg) is not able to induce spontaneous or mechanical 
nociceptive behavior in mice, both by intraplantar as by intrathecal administration. In 
vivo assays (BALB/c mice) also demonstrated that the novel toxin (4 and 8µg) increased 
serum levels of urea, ALT, β-globulin, IL-6, TNF-α, IL-17A and NO, besides decreasing 
ɤ-globulins. In addition, using in vitro assays of CD4+ T-lymphocyte cell culture, it was 
demonstrated that Ts19 Frag-II (2 ug) was able to decrease the differentiation of Th17 
cells, as well as it suppresses Th17 function (decreased IL-17 and IL-22 production). 
Therefore, the present study isolated and performed the molecular and functional 
characterization of a new toxin from Ts, which presented neurotoxic and pro-
inflammatory activity and could contribute significantly to the severity of the envenoming 
caused by the Ts scorpion. Moreover, based on its selectivity for Kv1.2 channels, this 
toxin could be used as a tool to study this type of ion channel. 

 
Keywords: scorpion, Tityus serrulatus, Ts19 Frag-II, β-KTx, Kv1.2, cytokines, NO, Th17 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. História da Toxinologia 

A Toxinologia é uma ciência que estuda as características estruturais e funcionais 

de toxinas produzidas por microrganismos, plantas e animais. A Toxinologia é 

classificada como uma subárea da Toxicologia, cuja terminologia é proveniente da 

palavra grega Toxikon, que significa veneno de flecha.  O uso de venenos animais em 

flechas para potencializar a morte da presa durante a caça ou aumentar a letalidade 

durante as batalhas é comum em diversas culturas, embora essa prática não tenha a 

sua origem bem definida (Hodgson, 2010). 

Existem inúmeros registros ao longo da história da humanidade que relatam o 

grande interesse por toxinas e venenos animais. No Egito, “O Papiro de Ebers”, 

produzido em 1500 a.C, é um dos documentos mais antigos, apresentando uma lista 

com aproximadamente 800 ingredientes ativos que incluem peçonhas e venenos 

animais. Na Grécia, Dioscorides (40 - 90 a.C) foi o pioneiro a classificar venenos, 

separando-os em venenos minerais, vegetais e animais, sendo que no último grupo 

descreveu a presença de venenos de sapo e peçonhas de serpentes. O Tratado 

“Poisons and their Antidotes” escrito por Maimonides (1135 - 1204), é um clássico da 

Toxinologia, uma vez que contém informações de venenos e antídotos, além de 

recomendar tratamentos para acidentes por serpentes (Hodgson, 2010; Oga et al., 

2008).  

No entanto, foi o médico Theophrastus Bombastus Von Hohenheim (1493 – 1541), 

com o pseudônimo de Paracelso, que apresentou grande destaque científico na área 

da Toxinologia. Paracelso é autor da famosa frase “Todas as substâncias são venenos; 

não há nenhuma que não seja um veneno. A dose correta é o que diferencia o veneno 

do remédio”. Já no século XIX, destacam-se os estudos do médico francês Léon 
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Charles Albert Calmette (1863 - 1933), o qual desenvolveu o primeiro soro antiofídico 

heterólogo (produzido em cavalos), um soro contra a mordida de cobra do gênero Naja 

(Hodgson, 2010; Oga et al., 2008). 

Mesmo sendo explorada há anos, a Toxinologia ainda desperta interesse 

crescente na comunidade científica e na indústria farmacêutica. Através do estudo de 

peptídeos e toxinas animais é possível obter grandes avanços biotecnológicos, 

principalmente para a produção de novos agentes terapêuticos. 

  

1.2. Toxinas animais no desenvolvimento de fármacos 

As peçonhas e venenos animais possuem função importante na sobrevivência da 

espécie, sendo importantes para a predação, competição e/ou proteção. Essa mistura 

complexa de componentes (proteínas, peptídeos, componentes inorgânicos e 

orgânicos) age em sinergismo com o objetivo de agredir, imobilizar e matar a presa ou 

agressor. Desse modo, as toxinas presentes nos venenos e peçonhas possuem alvo(s) 

específico(s), produzindo diversas alterações em diferentes organismos.  Porém, a 

ação nociva destas toxinas pode ser também considerada benéfica. Nesse contexto, 

diversas peçonhas e venenos vêm sendo estudados exaustivamente nas últimas 

décadas, tornando o desenvolvimento de novos fármacos uma realidade (Takacs e 

Nathan, 2014). 

O Captopril (Capoten®; Bristol Myers Squibb) é o exemplo mais famoso de 

medicamento desenvolvido a partir de compostos de peçonhas animais. Desenvolvido 

a partir de um composto ativo da peçonha da serpente brasileira Bothtrops jararaca, é 

utilizado no tratamento de hipertensão arterial e pós-infarto do miocárdio, devido a 

capacidade de inibir a enzima conversora de angiotensina (ECA) e, em consequência, 
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as ações das angiotensinas (I e II), além de potencializar a resposta da bradicinina 

(Opie e Kowolik, 1995). 

O Ziconotide (Prialt®, Azur Pharma Inc., Philadelphia, PA) é um potente 

analgésico utilizado no tratamento de dores crônicas graves de pacientes que não 

respondem ao uso de fármacos habituais. Esse medicamento foi desenvolvido 

utilizando estudos com a toxina produzida pelo caracol Conus magus, que é capaz de 

bloquear canais para cálcio (Miljanich, 2004). 

Produzido a partir de um componente presente na saliva do monstro de gila 

Heloderma suspectum, o Exenatide (Byetta®, Amylin Pharmaceuticals) é um 

medicamento utilizado em pacientes com Diabetes tipo II, o qual aumenta a produção 

de insulina (Nielsen e Baron, 2003).  

O Tirofiban (Aggrastat®, Medicure Pharma e Correvio International Sàrl) é um 

medicamento antitrombótico. Sintetizado com base em uma molécula presente na 

peçonha da serpente Echis cainatus, esse componente possui ação antagonista ao 

receptor GPIIb/IIIa, responsável por se ligar ao receptor GPIIb/IIIa das plaquetas, o qual 

impede a ativação do fibrinogênio (Rasmussen e Husted, 2001). 

Diante desses exemplos, fica evidente a importância do estudo de venenos e 

peçonhas animais, sendo um promissor objeto de investigação para a indústria 

farmacêutica, bem como para um melhor entendimento dos quadros clínicos de 

envenenamentos. 

 

1.3. Tityus serrulatus: história e morfologia 

Os escorpiões, também conhecidos como lacraus, são animais invertebrados 

pertencentes ao filo Arthropoda, subfilo Chelicerata, classe Arachnida e ordem 

Scorpiones. Originários do período Siluriano como animais aquáticos, foram um dos 
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primeiros artrópodes a conquistar o ambiente terrestre, havendo relatos de fósseis com 

mais de 400 milhões de anos. As características biológicas, fisiológicas, 

comportamentais, aliada a alta capacidade de adaptação desse animal em ambientes 

extremos (altas temperaturas climática, escassez de alimento e água) contribuíram 

para sua ampla distribuição territorial. Os escorpiões são encontrados em todos os 

continentes, com exceção das regiões polares e da Nova Zelândia (Carvalho e 

Lourenço, 2001; Lourenço, 2015; Whitfield, 1885).  

Atualmente, são descritas 2.069 espécies de escorpiões distribuídas no mundo, 

as quais são divididas em 197 gêneros e 15 famílias. A família Buthidea apresenta 

grande destaque. Com 84 gêneros e aproximadamente 900 espécies, ela possui 34 

espécies consideradas potencialmente perigosas para o homem, sendo essas 

pertencentes aos gêneros Androctonus, Buthus, Centruroides, Hottentota, Leiurus, 

Mesobuthus, Parabuthus e Tityus (Chippaux e Goyffon, 2008; Di et al., 2014; Fet et al., 

2000). Encontrado majoritariamente no Brasil, o gênero Tityus possuí 22 espécies 

descritas no país (Fig. 1), dentre elas a espécie Tityus serrulatus (Ts) se destaca e está 

amplamente distribuída no território nacional (Pucca et al., 2015c).  
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Figura 1. Distribuição do gênero Tityus no Brasil. Figura extraída de (Pucca et al., 2015c). 
A espécie T. serrulatus esta amplamente distribída pelos país. 

 

O escorpião Ts é descrito como nativo do cerrado do estado de Minas Gerais, 

porém, atualmente há relatos desse animal em 17 dos 26 estados brasileiros, ocupando 

assim as cinco regiões do país (Pucca et al., 2015a). Esse fato pode ser justificado, 

principalmente, pela reprodução diferenciada dessa espécie, denominada 

partenogênese. A partenogênese (do grego parthenos = virgem + genesis = 

nascimento) é uma reprodução assexuada em que ocorre o desenvolvimento do 

embrião sem a necessidade da fertilização do óvulo. Com exceção dos ácaros, esse 

fenômeno é raro entre os quelicerados e considerada uma notável característica do 

escorpião Ts (Lourenço, 2008; Lutz e Mello, 1922). Cada gestação de Ts demora 

aproximadamente 30 dias, podendo gerar até 20 novos indivíduos, os quais irão 

permanecer protegidos no dorso da mãe até desenvolver independência para se 

alimentar (Fig. 2).  Embora a estratégia de reprodução seja assexuada, há relatos de 
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machos da espécie nas regiões sudeste e nordeste do país (Dos Santos et al., 2014; 

Pucca et al., 2015a).  

 

 

Figura 2. Foto do escorpião adulto Tityus serrulatus. Foto do acervo de imagens do 
Laboratório de Toxinas Animais.  

 

T. serrulatus ou escorpião amarelo, nome popular em função da sua coloração 

amarela clara e escura, é um animal relativamente pequeno, atingindo até 7 cm de 

comprimento na fase adulta. Assim como os demais escorpiões, o Ts possui o corpo 

dividido em três segmentos (cefalotórax, mesossoma e metassoma), quatro pares de 

pernas (responsáveis pela locomoção), um par de pedipalpos (utilizadas para segurar 

suas presas) e quelíceras (órgãos pré-bucais) (Almeida, 2010).  

Na extremidade do metassoma se localiza o ferrão do escorpião, aparato utilizado 

na alimentação e defesa do animal. Na base do ferrão se localiza o telson, onde se 

encontra a vesícula, a qual possui um formato inicialmente globular, terminando em um 

espinho curvo (acúleo), o qual é semelhante a uma agulha hipodérmica. Dentro da 

vesícula estão localizados dois pares de glândulas, responsáveis pela produção e 

armazenamento da peçonha. Cada glândula é conectada através de dois canais a duas 
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aberturas próximas a região terminal do telson, local responsável pela saída da 

peçonha (Marcussi et al., 2011).  

A “serrilha” (pequenos “dentes”) localizada na face dorsal dos segmentos distais 

do telson é um diferencial dos demais escorpiões do gênero Tityus (Fig. 3) e também 

responsável pelo nome serrulatus à espécie (Lutz e Mello, 1922; Ministério-da-Saúde, 

2009). 

 

 

Figura 3. Figura esquemática da anatomia do escorpião Tityus serrulatus. Figura 
modificada do Manual de Controle de Escorpiões (Ministério-da-Saúde, 2009) 

 

1.4. Epidemiologia dos acidentes por T. serrulatus 

 Dados do SINAN (Sistema Brasileiro de Agravos de Notificação), agência federal 

responsável por coletar e registrar os acidentes com animais peçonhentos no país, 

mostraram que de 2007 a 2014 o número de casos de acidentes com escorpiões vem 

aumentando, desproporcionalmente, em relação aos demais animais peçonhentos (Fig. 
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4), demonstrando o risco que esse animal representa a saúde pública do país (Pucca 

et al., 2015c). Somente no estado de São Paulo, no ano de 2015, foram registrados 

15.107 acidentes com escorpião, segundo o CVE (Centro de Vigilância Epidemiológica 

Prof. Alexandre Vrajac), sendo que a espécie T. serrulatus é a principal responsável 

pelos acidentes registrados (Centro-de-Vigilância-Epidemiológica). 

 

 

Figura 4. Número de acidentes com animais peçonhentos notificados no Brasil (2007 a  
2014). Modificado de (Pucca et al., 2015c) 

 

O aumento do número de acidentes com T. serrulatus ao longo dos anos pode ser 

justificado pela facilidade de adaptação dessa espécie em grandes áreas urbanas. 

Áreas que originalmente eram habitadas por Ts foram colonizadas de maneira rápida 

e desordenada pelo homem, incluindo esse animal no cotidiano. O transporte de cargas 

através de trens e caminhões também facilitou a expansão desse animal pelo território 

nacional. A sobrevivência e proliferação desse escorpião em grandes cidades é ainda 

favorável devido à ausência de predadores naturais; a oferta de alimentos como 

insetos, resultado do acúmulo de lixo e entulhos. Essas características, aliadas ao clima 

tropical do país (quente e úmido) e a reprodução partenogênica, auxiliaram no aumento 
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exponencial da espécie ao longo dos anos, podendo ser considerada, atualmente, uma 

“praga urbana” (Burcherl, 1979; Likes et al., 1984; Lourenço, 2008; Marcussi et al., 

2011).  

 

1.5. O envenenamento pela peçonha de T. serrulatus 

A peçonha escorpiônica é considerada tóxica para humanos. Os sinais e sintomas 

clínicos aparecem de maneira precoce após o envenenamento, resultado da rápida 

distribuição da peçonha no organismo. O quadro clínico dos indivíduos envenenados 

por Ts pode ser classificado em 3 estágios. 

No estágio I ou envenenamento leve, o paciente apresenta dor local podendo ser 

acompanhada de náuseas, sudorese, taquicardia, febre e agitação. O envenenamento 

moderado (estágio II), além de apresentar os sinais e sintomas do estágio I, é 

caracterizado pela dor estomacal, obstrução pulmonar, cólicas, vômito, diarreia, 

hipotensão, bradicardia e dispneia. O quadro grave de envenenamento (estágio III), 

além de apresentar os sinais e sintomas dos estágios anteriores, pode apresentar ainda 

falha cardiorrespiratória, podendo ser letal para a vítima. Normalmente, esse estágio 

ocorre em crianças e idosos, devido à baixa massa corpórea e ao sistema imune 

debilitado, respectivamente (Chippaux e Goyffon, 2008; Cupo et al., 1994; dos Santos, 

2012; Venancio et al., 2013). 

 A diversidade de sintomas relatados em vítimas de acidentes com o escorpião Ts 

demonstra a composição complexa da peçonha, apresentando ação em todos os 

sistemas biológicos: nervoso, muscular, imune, cardiovascular, respiratório, urinário, 

digestivo, endócrino e exócrino, tegumentar, esquelético e reprodutivo, conforme 

ilustrado na Figura 5 (Pucca et al., 2015a). 
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Figura 5. Alterações induzidas pela peçonha de T. serrulatus em diferentes sistemas biológicos. Modificado de (Pucca et al., 2015a) 
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1.6. A composição da peçonha de T. serrulatus 

Em geral, a peçonha é composta por muco insolúvel, mucopolissacarídeo, 

aminas, peptídeos natriuréticos, inibidor de calicreína, proteínas com alta massa 

molecular, lipídeos, sais inorgânicos, peptídeos, enzimas (hialuronidase, 

metaloprotease e serinoprotease), além de proteínas com baixa massa molar com 

atividade neurotóxicas (Fig. 6) (Cologna et al., 2009; Pucca et al., 2015a). No entanto, 

a composição da peçonha e a proporção de suas toxinas podem variar entre indivíduos 

da mesma espécie de Ts. Isso se deve a variações genéticas, condições ambientais, 

região geográfica habitada e dieta adotada pelo animal (Pucca et al., 2014). 

 

 

Figura 6. Composição da peçonha de T. serrulatus. Modificado de (Pucca et al., 2015a) 

 

As toxinas com ações neurotóxicas são os componentes com maior destaque, 

sendo exaustivamente estudadas funcional e estruturalmente durante várias décadas.  
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Atualmente já foram descritas mais de 20 toxinas proveniente da peçonha de T. 

serrulatus, essas foram isoladas diretamente da peçonha (Ts1→Ts16, Ts19 Frag-I, 

Ts19 Frag-II e Ts20) ou obtidas através de técnicas ômicas (Ts17→Ts19). 

Neurotoxinas são capazes de interferir na permeabilidade iônica de membranas de 

células excitáveis, por interagirem especificamente com canais para Na+, K+, Ca2+ e Cl- 

dependentes de voltagem, sendo assim frequentemente utilizadas como ferramentas 

para o estudo de estrutura e função desses canais (Alvarenga et al., 2012; Cologna et 

al., 2009; Cologna et al., 2011; Lima et al., 2015; Pucca et al., 2014).  

 

1.7. Canais iônicos sensíveis a voltagem e toxinas escorpiônicas 

Canais iônicos sensíveis à voltagem são elementos de extrema importância para 

a atividade das células. Responsáveis pela passagem seletiva de íons Na+, K+, Cl-, Ca+, 

essas proteínas integrais de membrana são as responsáveis pela geração e 

propagação de sinais elétricos em neurônios e outras células excitáveis (Catterall, 

1984).  

Os canais iônicos sensíveis à voltagem possuem a capacidade de mudar a sua 

conformação para aberto, fechado ou inativado, em função do potencial de membrana, 

permitindo assim, um movimento eficiente e rápido de íons específicos a favor do 

gradiente eletroquímico. Dessa maneira, correntes iônicas passam para dentro ou para 

fora da célula, resultando na despolarização ou repolarização da membrana. 

Neurotoxinas que possuem ação nesses canais são capazes de alterar os mecanismos 

de ativação ou inativação, levando à intensa despolarização celular e liberação de 

neurotransmissores (Catterall, 1984; Gordon et al., 1998; POSSANI et al., 1999).  

Diversos estudos envolvendo neurotoxinas de Ts e canais iônicos já foram 

relatados na literatura, as quais já demonstraram interagir com canais para sódio e para 
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potássio dependentes de voltagem (Cerni et al., 2015; Cerni et al., 2014; Cologna et al., 

2011; Peigneur et al., 2015; Pucca et al., 2016a; Pucca et al., 2016b; Pucca et al., 2015b; 

Pucca et al., 2015d) 

 

1.7.1. Neurotoxinas de T. serrulatus com ação em canais para sódio dependentes 

de voltagem (Navs) 

 Canais para sódio dependentes de voltagem (Navs) são proteínas 

transmembrânicas responsáveis pelo influxo seletivo de íons de sódio pela membrana 

celular. Esse canal é composto por uma subunidade α, formadora do poro (220 a 260 

KDa), podendo essa estar associada a uma ou duas subunidades β auxiliares (33 a 36 

KDa). A subunidade α é formada por quatro domínios homólogos (I → IV), os quais são 

constituídos por seis segmentos transmembrânicos (S1 → S6) conectados através de 

alças (loops) intra e extracelulares. O segmento 4 (S4) de cada domínio possui resíduos 

de aminoácidos carregados positivamente e atua como sensor de voltagem para a 

ativação do canal. A pequena alça intracelular que conecta os domínios III e IV contém 

o Motif IFM, composta por três resíduos hidrofóbicos (isoleucina, fenilalanina e 

metionina), é responsável pela inativação do canal (Fig. 7) (Cestele e Catterall, 2009). 

Em células de mamíferos foram identificados nove isoformas de canais para sódio 

sensíveis à voltagem (Nav1.1 → Nav1.9), as quais apresentam mais de 50% de 

identidade e exibem expressão e localização diferenciadas nos tecidos (Bosmans e 

Tytgat, 2007).  

As toxinas escorpiônicas com ação em Navs são subdivididas em α-toxinas e β-

toxinas, de acordo com suas especificidades aos diferentes sítios dos canais para sódio 

de células de mamíferos.  
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As α-toxinas escorpiônicas se ligam ao sítio 3 dos Navs, retardando ou até mesmo 

bloqueando a inativação do canal. Elas podem ser divididas em três subgrupos de 

acordo com a sua preferência farmacológica: α-clássica (mamíferos), α-inseto (insetos) 

e α-like (mamífero e insetos) (Bosmans e Tytgat, 2007).  

As β-toxinas apresentam especificidade ao sítio 4 dos Navs e também são 

subdivididas em βm (mamíferos), βi (insetos) e β-like (mamíferos e insetos). Essas 

alteram a dependência da ativação para potenciais mais negativos, resultando na 

produção de potenciais de ação espontâneos e repetidos (Bordon et al., 2015; Bosmans 

e Tytgat, 2007; Cestele e Catterall, 2009; Stevens et al., 2011). 

 

 

Figura 7. Estrutura do canal para sódio sensível a voltagem e os sítios de ligação com 
toxinas animais(Zhang et al., 2013). 
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As toxinas escorpiônicas com ações em Navs são responsáveis pelos principais 

sinais e sintomas apresentados durante o quadro de envenenamento (Bordon et al., 

2015). Em geral, são toxinas que apresentam de 60 a 76 resíduos de aminoácidos 

fortemente interligados por quatro pontes de sulfeto, responsáveis pela alta estabilidade 

da molécula (Bordon et al., 2015). 

Em Ts já foram isoladas e estudadas cinco toxinas (Ts1 → Ts5) com ação em 

Navs. A toxina Ts1 é considerada a toxina majoritária da peçonha de Ts. Classificada 

como uma β-toxina por interagir com o sítio 4 de Navs, ela corresponde a 16% da 

peçonha solúvel e contribui significativamente para a toxicidade da peçonha. 

Recentemente, ensaios eletrofisiológicos demonstraram que a toxina Ts1 altera a 

ativação de canais Nav1.2, Nav1.4 e Nav1.6, além de bloquear o pico de corrente do 

canal Nav1.5 (Peigneur et al., 2015). A toxina Ts2, classificada como α-neutotoxina, 

demonstrou inibir a inativação dos canais Nav1.2, Nav1.3, Nav1.5, Nav1.6 e Nav1.7 

(Peigneur et al., 2015). Ts2 demonstrou inibir a inativação dos canais Nav1.2, Nav1.3, 

Nav1.5, Nav1.6 e Nav1.7 (Cologna et al., 2012). A toxina Ts3 ainda não foi estudada 

eletrofisiologicamente. No entanto, é capaz de induzir a liberação de catecolaminas, 

acetilcolina (ACh), óxido nítrico (NO), ácido gamaaminobutírico (GABA), aspartato 

(Asp) e glutamato (Glu), por agirem em canais para sódio (Bordon et al., 2015). Ts4 

demonstrou alterar especificamente canais Nav1.6, enquanto a toxina Ts5 é capaz de 

inibir a inativação dos canais Nav1.2, Nav1.3, Nav1.4, Nav1.5, Nav1.6 e Nav1.7 (Pucca 

et al., 2015b; Pucca et al., 2015d). 
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1.7.2. Neurotoxinas de T. serrulatus com ação em canais para potássio 

dependentes de voltagem (Kvs) 

Os canais para potássio dependentes de voltagem (Kvs) são considerados 

fundamentais em vários processos fisiológicos, tais como excitabilidade celular, 

ativação de linfócitos, liberação de neurotransmissores, secreção de hormônios entre 

outros (Gutman et al., 2005). 

Os Kvs são formados pela união de quatro subunidades α distintas, as quais se 

associam em tetrâmeros na membrana para formar a unidade funcional do canal. 

Agrupadas em 8 famílias, as subunidades α possuem mais de 60 diferentes genes 

identificados e clonados. A possibilidade de utilização de diferentes subunidades da 

mesma subfamília explica a diversidade de tipos de canais para potássio nativos  

(Robbins, 2001). 

Composta por seis segmentos transmembrânicos (S1 → S6) ligados por alças 

intra e extracelulares, a subunidade α pode ser dividida em região sensível a voltagem 

(S1 → S4) e região formadora do poro (S5 e S6). A alça (loop) P, localizada entre os 

segmentos S5 e S6, é responsável pela abertura e fechamento do canal (Fig. 8) 

(Kaczorowski e Garcia, 1999). 

  

 

Figura 8. Representação esquemática da subunidade α do canal para potássio. Figura 
modificada de (Cestele e Catterall, 2009). 
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Os Kvs estão classificados em 12 subfamílias de acordo com a homologia e a 

sequência de aminoácido (Kv1 → Kv12), as quais são distribuídas em diversos tecidos 

do organismo (Gutman et al., 2005).  

A subfamília Shaker (Kv1) é a mais estudada. Dividida em oito subtipos (Kv1.1 → 

Kv1.8), suas isoformas podem ser encontradas no cérebro, sistema nervoso periférico, 

rim, pâncreas, pulmão, coração, retina, pulmão, retina, células hematopoiéticas, 

osteoclastos e linfócitos (Mouhat et al., 2008; Wulff et al., 2003). Toxinas de diferentes 

animais já demonstraram interagir com esses canais (Bosmans e Swartz, 2010; Chen 

et al., 2011; Peigneur et al., 2012).   

Shab (Kv2) é uma subfamília pequena que possui apenas duas isoformas (Kv2.1 

e Kv2.2). São frequentemente encontradas no cérebro, rim, pulmão, retina e pâncreas. 

Toxinas de aranhas demonstraram ação nesses canais (Escoubas et al., 2002; Mouhat 

et al., 2008; Swartz e MacKinnon, 1995).   

Encontrada principalmente no cérebro, a subfamília Shaw ou Kv3, apresenta 4 

isoformas (Kv3.1 → Kv3.4). Toxinas de anêmonas do mar demonstraram interagir 

especificamente com estes canais (Mouhat et al., 2008; Yeung et al., 2005).  

Codificada por 3 genes (Kv4.1 → Kv4.3), a subfamília Shal está localizada no 

cérebro, coração e musculatura lisa. Estudos demonstram que estas toxinas de 

escorpiões e aranhas interagem com estes canais (Mouhat et al., 2008; Yeung et al., 

2005).  

Apresentando cinco isoformas (Kv7.1 → Kv7.5), a subfamília Kv7 é 

frequentemente encontrada no coração, músculo esquelético, sistema nervoso central 

e células sensoriais auditivas. Toxinas escorpiônicas já demonstraram interagir nestes 

canais (Landoulsi et al., 2013; Mouhat et al., 2008). 
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As subfamílias Kv5, Kv6, Kv8 e Kv9 não são capazes de formar, individualmente, 

canais funcionais para potássio, eles utilizam da estratégia de formar canais 

heteromultiméricos utilizando subunidades α da subfamília Kv2 (Mouhat et al., 2008). 

Canais da subfamília Eag (Kv10, Kv11 e Kv12) são encontrados principalmente 

no sistema nervoso central, além de estarem presentes células tumorais (Kv10 e Kv11) 

e coração (Kv11 - ether-a-go-go related gene ou hERG)  (Mouhat et al., 2008; Pardo e 

Stuhmer, 2014; Vandenberg et al., 2012). 

Diversas toxinas escorpiônicas demonstraram ser específicas para Kvs. São, 

geralmente, constituídas por 22 a 47 resíduos de aminoácidos e apresentam uma 

conformação tridimensional constituída por três fitas-β antiparalelas ligadas a uma 

região α-helicoidal por pontes dissulfeto (Garcia et al., 2001). Essas toxinas são 

capazes de modular a porção sensível à voltagem da subunidade α e, principalmente,  

de bloquear o poro condutor do canal, através da ligação da toxina com a porção 

extracelular do canal (Garcia et al., 1991).   

As toxinas escorpiônicas que apresentam ação em canal para potássio foram 

classificadas em 4 extensas famílias (-, -, - e -KTx). A família das -Ktx é a mais 

numerosa e a mais estudada, apresentando toxinas agrupadas em 21 subfamílias. As 

β-KTx é uma família caracterizada por possuir peptídeos maiores com, 

aproximadamente, 60 resíduos de aminoácidos. As toxinas da família -KTx são 

bloqueadores de canais do tipo hERG e são constituídas de 36 - 47 resíduos de 

aminoácidos. Conhecidas como fracas bloqueadoras de canais para potássio, os 

membros da família -KTx apresentam duas α-hélices em suas estrutura (Abdel-

Mottaleb et al., 2006; Bordon et al., 2015; Cologna et al., 2011). 

Embora as toxinas específicas para canais para sódio sejam consideradas os 

componentes mais tóxicos da peçonha do escorpião, as neurotoxinas que atuam em 
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canais para potássio são de extrema importância para o quadro do envenenamento, 

por agirem de forma sinérgica com as neurotoxinas para sódio e, assim, potencializar 

ainda mais a ação tóxica da peçonha (Mouhat et al., 2008).  

Ensaios eletrofisiológicos demonstraram que cinco toxinas (Ts6, Ts7, Ts8, Ts15 e 

Ts16) do escorpião Ts possuem ação em canais para potássio. A toxina Ts6 atua 

bloqueando canais Kv1.2, Kv.1.3 e Shaker IR. Ts7 demonstrou bloquear Kv1.1, Kv1.2, 

Kv1.3, Kv1.6 and Shaker IR (Cerni et al., 2014). Classificada como β-KTx, a toxina Ts8 

apresenta especificidade para canal do tipo Kv4.2 (Pucca et al., 2016b). A toxina Ts15 

é capaz de bloquear Kv1.2, Kv1.3 e Kv2.1 (Cologna et al., 2011; Pucca et al., 2016a). 

A toxina Ts16, embora testada em 13 diferentes tipos de canais para potássio 

demonstrou ser seletiva apenas Kv1.2 (Bordon et al., 2015). 

 

1.8. A hiperalgesia induzida pela peçonha de T. serrulatus 

Durante os acidentes ocasionados por T. serrulatus, 95.5% das vítimas relatam 

intensa e persistente dor no local da picada como a principal manifestação clínica, 

independente da gravidade do envenenamento (Bucaretchi et al., 2014). Basicamente, 

existem 2 tipos de dor, a neuropática (nervo) e a nociceptiva (tecido). Porém, 

independente do tipo, a dor é reconhecida pelo organismo por sensores biológicos 

representados por canais iônicos e outros receptores, os quais são os primeiros a 

detectarem o estímulo causador e o propagarem na forma de estímulo elétrico 

(Cummins et al., 2007; Gohar, 2005).  

Existem 5 isoformas (Nav1.3, Nav1.6 → Nav1.9) de canais para sódio voltagem 

dependentes que possuem relação com a dor. O Nav1.3 é altamente expresso em 

neurônios sensoriais embrionários e tende a diminuir em adultos. Nav 1.6 é altamente 

expresso no sistema nervoso central e em neurônios sensoriais. Nv1.7 é 
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predominantemente expresso em gânglios da raiz dorsal (DRG, do inglês dorsal root 

ganglion), embora esteja também expresso em dendritos e axônios do neurônio 

sensorial. Nav1.8 e Nav1.9 são expressos principalmente em DRGs de menor diâmetro. 

Estudos de eletrofisiologia utilizando a técnica de voltagem clamp com dois 

microelétrodos, demonstraram que a peçonha de Ts apresenta quatro neurotoxinas 

(Ts1, Ts2, Ts4 e Ts5) com ação em Navs relacionados com a dor  (Cologna et al., 2012; 

Peigneur et al., 2015; Pucca et al., 2015b; Pucca et al., 2015d). Além disso, a toxina 

Ts8 demonstrou interagir com canais Kv4.2, o único canal para potássio diretamente 

relacionado com a algesia (Pucca et al., 2016b). Assim, os canais para sódio (Nav1.3, 

Nav1.6 → Nav1.9) e o canal Kv4.2 estão intimamente relacionados com o aumento da 

sensibilidade a dor (Fig. 9). No entanto, sabe-se que a intensa produção de mediadores 

pró-inflamatórios durante o envenenamento também contribuem para dor intensa 

relatada nas vítimas (Pucca et al., 2015a). 

 

 

Figura 9. Ilustração esquemática da indução de dor provocada pelo acidente com o 
escorpião T. serrulatus. Em humanos, a dor persistente e intensa que a picada do escorpião 
Ts (injeção subcutanea da peçonha) provoca é resultado da ligação de diferentes toxinas com 
determinados canais iônicos (Nav1.3, Nav1.6, Nav1.7,Nav1.9 e Kv4.2) e a produção de 
mediadores inflamatórios. Modificada de (Pucca et al., 2016b). 
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1.9. A modulação da resposta imune pela peçonha e toxinas de T. 

serrulatus 

A peçonha de T. serrulatus é responsável por desencadear uma resposta 

imunológica sistêmica nos casos de envenenamento.  

Em camundongos, a peçonha de Ts induziu o aumento da liberação de citocinas 

pró (IL-6 e TNF-α) e anti-inflamatórias (IL-10) no plasma dos animais, além de aumentar 

o número de células nos órgãos linfóides. Ainda em modelo murino, a toxina majoritária, 

Ts1, demonstrou ser capaz de aumentar os níveis de IL-6, IL-1α e TNF-α no plasma 

dos animais (Fialho et al., 2011; Pessini et al., 2003). 

Em humanos, foram observados aumento dos níveis das citocinas IL-1α, IL-6, 

interferon-γ e fator de estimulação de colônia de granulócitos–macrófagos (GM-CSF, 

do inglês granulocyte-monocyte colony-stimulating fator). Adicionalmente, em outro 

estudo, foi demonstrado aumento significante nos níveis de TNF-α, IL-1β, IL-6 e IL-8 

nos casos moderados (estágio II) e graves (estágio III) de envenenamento (FUKUHARA 

et al., 2003a; Magalhaes et al., 1999).  

Ensaios in vitro, demonstraram que a peçonha de Ts é capaz de aumentar os 

níveis de IL-6 e IFN- nos sobrenadantes de cultura de macrófagos peritoneais 

(Petricevich e Pena, 2002). Ainda, toxinas isoladas de Ts foram avaliadas 

individualmente sobre a imunomodulação de macrófagos. A toxina Ts1 induziu aumento 

da produção de IL-6 e TNF-α. A toxina Ts2 inibiu a produção de óxido nítrico (NO), e 

aumentou a produção de IL-10 e TNF-α. A toxina Ts6 diminuiu a produção de TNF-α e 

induziu o aumento de IL-6 e NO. A Ts5 mostrou possuir efeito pró-inflamatório, uma vez 

que induziu o aumento da produção de TNF-α e IL-6 em macrófagos através de 

diferentes vias de sinalização: direta e indireta (Pucca et al., 2015d; Zoccal et al., 2011a; 

Zoccal et al., 2013a). Ainda, foi demonstrado que a peçonha de Ts é capaz de ativar 
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PPAR-γ e induzir a produção de prostaglandina (PGE2) e leucotrieno (LTB4) (Zoccal et 

al., 2015). Recentemente, este mecanismo foi melhor detalhado. A peçonha de Ts 

demonstrou ativar NLRP3 inflamassoma via efluxo de K+, o que resultaria em produção 

de LTB4 e PGE2 pela sinalização de IL-1β/IL-1R (Zoccal et al., 2016).  

 

1.10. Alterações bioquímicas induzidas pela peçonha de T. serrulatus 

Algumas proteínas ou enzimas são normalmente usadas como marcadores para 

diagnosticar alterações de determinados tecidos, como é o caso das enzimas creatina-

cinase (CK), aspartato aminotransferase (AST), alanina aminotransferase (ALT), lactato 

desidrogenase (LDH) e troponina I (Bordon et al., 2015). Estudos utilizando cachorros, 

ratos e camundongos demonstraram que a peçonha de Ts é capaz de aumentar os 

níveis plasmáticos de creatina cinase (CK), lactato desidrogenase (LDH) e aspartato 

aminotransferase (AST) (Correa et al., 1997; Ribeiro et al., 2010). Em murinos, também 

foi demonstrado que a peçonha de Ts é capaz de aumentar a produção de ureia e 

creatinina no soro dos animais (Pucca et al., 2012) 

 

1.11. Importância da busca de novos componentes na peçonha de T. 

serrulatus 

 Como pode ser observado, peçonhas presentes em animais representam uma 

fonte rica de componentes como base para fármacos para as mais variadas aplicações 

médica, sendo, uma área da pesquisa que compreende uma variedade de 

conhecimentos a serem explorados e aprimorados. 

Embora inúmeros componentes da peçonha de T. serrulatus tenham sido 

exaustivamente estudados nas últimas décadas (total de 20 neurotoxinas, Ts1 → 
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Ts20), estima-se que este número seja bem superior. Utilizando análises de 

espectrometria de massas, Pimenta et al. (2001) identificou 380 diferentes massas 

distintas nessa peçonha. Assim, estima-se que o número total de toxinas produzidas 

por escorpiões equivale a, aproximadamente 100.000, e, destas, apenas 1% são 

conhecidas (Gazarian et al., 2005; Pimenta et al., 2001). Desta forma, é evidente que 

muitos outros componentes da peçonha ainda precisam ser isolados e estudados. 

Desta forma, a busca de novos componentes extraídos na peçonha do escorpião 

Ts desempenha um papel importante a fim de serem encontradas novas substâncias 

que poderão servir, futuramente, como base para novas pesquisas e muitas vezes com 

aplicação industrial.  Além disso, o estudo destes componentes auxilia no entendimento 

do quadro de envenenamento, assim como na produção de melhores antivenenos. 

Nesse sentido, o presente estudo objetivou isolar e caracterizar a molécula e a função 

de uma nova toxina da peçonha de Ts.  
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6. CONCLUSÕES 

A toxina Ts19 Frag-II foi pela primeira vez isolada, sua molécula caracterizada 

(sequência primária e massa) e classificada (β-KTx). Ainda, baseando-se nos 

resultados obtidos e na literatura, foi proposto um novo mecanismo de processamento 

pós-transducional, denominado post-splitting, responsável pela geração da Ts19 Frag-

II a partir da Ts19. Posteriormente, diferentes ensaios foram realizados a fim de elucidar 

suas atividades biológicas. A toxina Ts19 Frag-II demonstrou bloquear seletivamente 

canais Kv1.2; não apresentou atividade hemolítica; não induziu algesia; aumentou 

níveis séricos de ureia, ALT e β-globulina, além de diminuir a porcentagem de γ-

globulina; aumentou a produção das citocinas IL-6, TNF-α, IL-17A e NO; e induziu 

menor diferenciação de células Th17 e produção de IL-17 e IL-22 (Fig. 35). Assim, foi 

demonstrado que a nova toxina possui atividade neurotóxica e pró-inflamatória, e 

poderia contribuir significativamente para o quadro de envenenamento ocasionado pelo 

escorpião T. serrulatus. Adicionalmente, sua seletividade para o canal Kv1.2 faz com 

que essa toxina possa ser utilizada como ferramenta molecular para o estudo deste tipo 

de canal iônico. Deve-se considerar também seu uso potencial como modelo para o 

desenvolvimento de fármacos para tratar doenças autoimunes, devido à sua ação 

supressora em células Th17. 
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Figura 35. Resumo do resultados obtidos no presente estudo: caracterização molecular 
e funcional da Ts19 Frag-II. 
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8. ANEXOS 

1. Autorização de acesso e de remessa de componente do 

patrimônio genético  
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2. Certificado do Conselho Nacional de Controle de 

Experimentação Animal (CONCEA) 
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