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RESUMO 

 

COSTA, T. R. Caracterização funcional e estudo dos mecanismos de resposta 
ao dano celular causado por uma L-aminoácido oxidase de Calloselasma 
rhodostoma em linhagens celulares humanas. 2014. 162 f. Tese (Doutorado). 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 
 
As L-aminoácido oxidases (LAAOs) isoladas de peçonhas de serpentes são alvos de 

um grande número de pesquisas devido às suas inúmeras ações biológicas e 

farmacológicas. O objetivo do presente trabalho foi caracterizar funcionalmente a L-

aminoácido oxidase da peçonha de Calloselasma rhodostoma (CR-LAAO) por meio 

das atividades: bactericida, fungicida, leishmanicida, tripanomicida, citotóxica, 

inflamatória e análise da expressão de genes e proteínas apoptóticas. A CR-LAAO 

mostrou-se altamente citotóxica sobre as células tumorais HepG2 e HL-60, 

promovendo cerca de 80% de morte celular na maior concentração testada (100 

µg/mL) e apresentou baixa toxicidade sobre células PBMC. Foi possível observar 

que a proteína induziu apoptose (AV+) em PBMC. Em HepG2, as menores 

concentrações (0,1-2,5 µg/mL) causaram  apoptose (AV+), e as maiores (5-100 

µg/mL) causaram apoptose/necrose (PI+/AV+). Em HL-60, as concentrações 

testadas (0,1-100 µg/mL) induziram apoptose/necrose (PI+/AV+). A expressão do 

gene FAS e ativação das caspases 8 e 3 determinou a ativação da via extrínseca da 

apoptose na linhagem HL-60. A CR-LAAO promoveu algumas alterações na 

modulação do ciclo celular, sendo que nas linhagens tumorais os atrasos se 

concentraram nas fases G0/G1 e S do ciclo celular.  Ademais, a CR-LAAO mostrou-

se bactericida contra as cepas S. aureus e E. coli, com maior especificidade para a 

cepa gram-positiva (S. aureus). Em análises de microscopia de transmissão, foi 

possível observar um desmantelamento da parede celular bacteriana. Após 6h de 

pré-incubação com C. albicans, a CR-LAAO foi capaz de inibir 80% do crescimento 

da levedura. A CR-LAAO mostrou-se também um bom agente leishmanicida contra 

as espécies L. infantum chagasi (IC50=16,66 µg/mL) e L. braziliensis (IC50=24,47 

µg/mL) e inibiu o crescimento da forma promastigota do Trypanosoma cruzi 

(IC50=196,8 µg/mL). Testes in vivo revelaram que a CR-LAAO promoveu inflamação 

local aguda, recrutando células inflamatórias como neutrófilos e induzindo a 

formação de citocinas (IL-6 e IL-1β) e mediadores lipídicos (LTB4 e PGE2). Os 

resultados obtidos sugerem que a CR-LAAO apresenta potencial biotecnológico 

evidente, com efeitos antiparasitários, fungicida, bactericida, bem como atividade 

antitumoral in vitro. Dessa forma, os resultados obtidos para a CR-LAAO fornecem 

subsídios importantes para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas de ação 

direcionada, como quimioterápicos e antimicrobianos mais eficazes. 

 

Palavras chaves: Calloselasma rhodostoma; L-aminoácido oxidase; apoptose; 

expressão gênica; atividade antiparasitária; bactericida; inflamação. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1.  Aspectos gerais das peçonhas ofídicas  

 As serpentes são animais peçonhentos capazes de produzir e inocular 

substâncias tóxicas. Elas estão distribuídas por quase todos os ambientes 

terrestres e ao longo da história da civilização, sempre exerceram algum tipo 

de influência sobre os homens, seja na arte, na religião ou ainda na ciência 

(MEBS, 2002; CARDOSO et al., 2003; WHO, 2010).   

Apesar de serem vistas de maneira totalmente destrutiva por muitas 

pessoas, estes répteis são de fundamental importância no controle biológico de 

diversos animais que afetam a vida da humanidade, como os ratos (COSTA, 

2011).  

Existem aproximadamente 3000 espécies de serpentes no mundo, 

distribuídas em 465 gêneros e 20 famílias, sendo que apenas 410 (~ 13,7%) 

são consideradas peçonhentas e classificadas de acordo com suas 

características morfológicas em quatro famílias: Viperidae, Elapidae, 

Hydrophiidae e Colubridae (BARRAVIEIRA, 1999; CARDOSO et al., 2003;  

WHO, 2010).  

Os acidentes ofídicos são considerados um problema de saúde pública, 

sobretudo em países tropicais e subtropicais, tanto pela incidência dos 

acidentes, quanto pela intensidade com que as peçonhas atuam nos 

organismos (WHO, 2010). O quadro clínico desenvolvido pela vítima pode ser 

muito variado, dependendo da quantidade de peçonha inoculada, da 

localização da picada, da idade da vítima e condições gerais de saúde antes do 

acidente e principalmente do tempo decorrido entre o acidente e o atendimento 

médico (PINHO; PEREIRA, 2001). 

As peçonhas de serpentes são constituídas por uma complexa mistura 

de substâncias orgânicas e inorgânicas. Entretanto, cerca de 90% do peso 

seco da peçonha é formado por proteínas, muitas das quais apresentam 

atividade enzimática, e são responsáveis por patologias graves, como necrose, 

apoptose, neurotoxicidade, miotoxicidade, cardiotoxicidade, hemorragia, e 

perturbações da hemostasia do sangue (BJARNASON; FOX, 1994; 

GUTIÉRREZ, 2002; MEBS et al., 2002; CALVETE et al., 2007).  
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Nas últimas décadas inúmeras pesquisas têm sido realizadas a fim de 

investigar a bioquímica e a farmacologia das peçonhas de serpentes. 

Descobriu-se que as mesmas proteínas responsáveis por esses distúrbios, 

apresentam um grande potencial como drogas para tratamento de doenças 

humanas, como por exemplo, as L-aminoácido oxidases que se apresentam 

como citotoxinas com capacidade de destruir certos tipos de células tumorais, 

incluindo as células leucêmicas (COSTA et al., 2014; GASANOV et al., 2014; 

IZIDORO et al., 2014).  

 

1.2. As L-aminoácido oxidases (LAAOs)  

As L-aminoácido oxidases (LAAOs, EC 1.4.3.2) são flavoenzimas 

encontradas em diferentes organismos, tais como bactérias, fungos, algas, 

peixes, caracóis e em peçonhas de serpentes das famílias Viperidae, 

Crotalidae e Elapidae (VALLON et al., 1993; DU; CLEMETSON, 2002; KAMIO 

et al., 2009; CHEN et al., 2011; WANG et al., 2011; NUUTINEN et al., 2012, 

IZIDORO et al., 2014).  

Até o momento quase todas as LAAOs descritas são flavoproteínas que 

apresentam estrutura dimérica, em que cada subunidade faz uma ligação não 

covalente com o FMN (Flavina mononucleotídeo) ou com o FAD (Flavina 

Adenina Dinucleotídeo), sendo este último o cofator comumente encontrado em 

LAAOs de peçonhas de serpentes. As flavinas presentes nas LAAOs são 

responsáveis pela cor amarela característica de muitas peçonhas de serpentes 

e contribuem para a toxicidade do envenenamento por causa do estresse 

oxidativo resultante da produção de peróxido de hidrogênio (H2O2) (GUO et al., 

2012).  

Essa característica faz com que as LAAOs sejam classificadas como 

oxidoredutases FAD-dependentes, sendo capazes de catalisar a deaminação 

oxidativa dos substratos L-aminoácidos em α-cetoácidos de forma 

estereoespecífica. O ciclo catalítico inicia-se com a meia-reação redutora 

envolvendo a conversão do FAD em FADH2 e concomitante oxidação do 

aminoácido em iminoácido. O iminoácido sofre hidrólise não enzimática 

liberando o α-cetoácido e amônia. Uma meia-reação oxidativa completa o ciclo 

reoxidando FADH2 com o oxigênio molecular produzindo peróxido de 



Discussão 

8 
 
hidrogênio (Figura 1) (CURTI et al., 1992; KOMMOJU et al., 2007; LI et al., 

2008; RODRIGUES et al., 2009; SUN et al., 2010; ALVES-PAIVA et al., 2011; 

COSTA et al., 2014). 

 

 

 

FIGURA 1. Representação da reação de desidrogenação catalisada por L-
aminoácido oxidases (Adaptado de COSTA et al., 2014). 

 

Em 1944, Stumpf e Green descreveram a primeira L-aminoácido oxidase 

descoberta na bactéria Proteus vulgaris. Desde então, LAAOs de várias 

origens têm sido isoladas e caracterizadas bioquimicamente, enzimaticamente 

e biologicamente. Esses estudos demonstram que LAAOs de fontes diferentes 

são distintas em relação a sua massa molecular, especificidade por substratos, 

modificações pós-traducionais (glicosilação) e suas regulações. Essa 

diversidade sugere que as L-aminoácido oxidases sofreram grandes mudanças 

evolutivas a partir de uma proteína ancestral comum (KOMMOJU et al., 2007). 

Embora as LAAOs estejam distribuídas em diferentes organismos, as L-

aminoácido oxidases de peçonhas de serpentes (SV-LAAOs) são as enzimas 

mais estudadas dessa família de proteínas (DU; CLEMETSON, 2002).  

No quadro de envenenamento ofídico, as SV-LAAOs estão relacionadas 

a efeitos no local da mordida, como hemorragia e edema, e a alterações 

sistêmicas, como alterações plaquetárias e distúrbios de coagulação sanguínea 

(SOUZA et al., 1999; STÁBELI et al., 2007; ALVES et al., 2008; IZIDORO et al., 

2014). De acordo com Ande e colaboradores (2006) a existência das LAAOs 

nas peçonhas ofídicas, também, pode ser um meio de proteção contra agentes 
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naturais, parasitas e bactérias, pois elas são capazes de induzir apoptose em 

diversas linhagens de células e demonstram atividade antimicrobiana e 

antiparasitária. 

As SV-LAAOs de diferentes espécies variam amplamente entre si em 

termos da massa molecular, especificidade por substrato, estabilidade, 

atividades enzimáticas e biológicas (DU; CLEMETSON, 2002; CISCOTTO et 

al., 2009; RODRIGUES et al., 2009; GUO et al., 2012, IZIDORO et al., 2014). 

Geralmente, as SV-LAAOs compõem de 1 a 9% do conteúdo proteico 

das peçonhas das famílias de serpentes Viperidae, Crotalidae e Elapidae, e 

quase sempre apresentam alta atividade enzimática. As LAAOs presentes nas 

peçonhas de serpentes marinhas são descritas, em sua maioria, como sendo 

enzimas de baixa atividade enzimática (TAN; SAIFUDDIN, 1991; TAN et al., 

1993; ALI et al., 2000; SAKURAI et al., 2003; SAMEL et al., 2008;). 

A maioria das SV-LAAOs são enzimas termolábeis, podendo ser 

inativadas também com variações no pH do tampão de armazenamento (DU; 

CLEMETSON, 2002; SAMEL et al., 2006; ALVES et al., 2008; HUANG ; XU, 

2009; GUO et al., 2012). 

A atividade enzimática das SV-LAAOs é determinada por um ensaio com 

peroxidase de rabanete onde o peróxido de hidrogênio (H2O2) gerado pela 

LAAO é consumido pela peroxidase para oxidar a o-fenildianisidina (ODP), 

gerando um radical cátion que é monitorado em espectrofotômetro a 436 nm. A 

L-leucina é o substrato comumente utilizado nesse método, isso porque as 

LAAOs exibem uma preferência por aminoácidos hidrofóbicos, incluindo 

fenilalanina, triptofano e tirosina. Aminoácidos carregados positivamente, tais 

como L-lisina e L-arginina apresentam interações eletrostáticas desfavoráveis 

com o sítio catalítico da enzima. A preferência catalítica por esses aminoácidos 

pode ser explicada pela presença de sítios ligantes de substrato nas cadeias 

laterais da enzima, que são responsáveis pela especificidade de substrato das 

SV-LAAOs (PONNUDURAI et al., 1994; MOUSTAFA et al., 2006, IZIDORO et 

al., 2014). 

As SV-LAAOs exibem espectros de absorção entre 380 e 465 nm devido 

à presença da flavina adenina dinucleotídeo (FAD). Elas devem ser estocadas 

a 4ºC em solução tampão com pH neutro, afim de evitar inativação proteica. 
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Nesse caso o diagnóstico pode ser feito tanto pelo ensaio com peroxidase, 

quanto pela mudança no espectro de absorção, sendo que ambos indicam 

alterações no microambiente do cofator FAD (DU; CLEMETSON, 2002). 

A inativação dessa enzima pode ser confirmada pelas alterações nos 

espectros de dicroismo circular, que sugerem estruturas distintas entre as 

formas nativa e inativa, e também entre as formas inativas por congelamento e 

por mudanças no pH (COLES et al., 1977). Embora, esse fenômeno de 

interconversão das formas nativa e inativa de SV-LAAOs e seu mecanismo 

fisiológico ainda não estejam bem esclarecidos, sabe-se que algumas formas 

inativas são passíveis de reversão, e as condições mais favoráveis de 

reativação envolvem o tratamento das LAAOs a 37°C e pH variando em 5,5 e 

7,5 (CURTI et al., 1968; COLES et al., 1977; DU; CLEMETSON, 2002, 

IZIDORO et al., 2014). 

A atividade catalítica das SV-LAAOs também pode ser inibida na 

presença de inibidores metálicos como o EDTA, PMSF e glutationa, que 

promovem uma redução do cofator FAD (MANNERVICK et al., 1980; 

MACKESSY, 1985). Diferentes íons bivalentes podem ativar ou inibir a 

atividade específica de algumas SV-LAAOs. A LAAO de Crotalus adamanteus 

requer Mg2+, ao passo que as enzimas de Lachesis muta e Bothrops brazili são 

inibidas na presença de Zn2+ (CISNEROS, 1996; SOLIS et al., 1999). Outros 

íons como manganês e cálcio não afetam a atividade destas LAAOs. A ação 

inibidora desses íons pode estar relacionada com a capacidade que eles têm 

de se ligarem de forma reversível a grupos tióis de cisteínas presentes no 

centro ativo da enzima, reduzindo sua atividade e comprometendo seus efeitos 

farmacológicos (BENDER; BRUBACHER, 1977; IZIDORO et al., 2014). 

Em geral, as SV-LAAOs são homodiméricas com massa molecular 

variando entre 120 a 150 kDa na forma nativa e de 50 a 70 kDa em suas 

formas monoméricas, e ponto isoelétrico (pI) entre 4,4 e 8,12 (SOUZA et al., 

1999; DU; CLEMETSON, 2002). Curiosamente, formas ácidas, neutras e 

básicas de SV-LAAOs podem coexistir na mesma peçonha de serpente, 

podendo apresentar diferentes propriedades farmacológicas entre si (STILES 

et al., 1991).  
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Esta variação na massa molecular entre diferentes SV-LAAOs pode 

estar relacionada com os sítios de glicosilação, uma vez que estas enzimas 

são consideradas glicoproteínas (DU; CLEMETSON, 2002; GUO et al., 2012).  

Esta classe de enzimas é caracterizada por uma porcentagem variável de 

açúcares de acordo com a espécie da serpente (PONNUDURAI et al., 1994; 

STÁBELI et al., 2004; 2007; ALVES et al., 2008; IZIDORO et al., 2014) e 

carboidratos como a fucose, manose, galactose, N-acetilglucosamina e ácido 

siálico já foram identificados na estrutura dessas enzimas (KOK et al., 1969; 

ALI et al., 1999). Estes açúcares são ligados à enzima por ligações N-

glicosídicas e provavelmente modulam suas propriedades físico-químicas, 

aumentando a solubilidade e viscosidade da proteína, e mantêm a estabilidade 

das cargas elétricas (BUTZKE et al., 2005; STÁBELI et al., 2007; IZIDORO et 

al., 2014). 

Uma das características mais interessantes que as SV-LAAOs 

apresentam é o número de sítios de glicosilação, compartilhando uma 

sequência consenso de N-glicosilação na porção C-terminal (Asn361) 

(PAWELEK et al., 2000; MACHEROUX et al., 2001; GEYER et al., 2001). A 

presença da porção glicano nas regiões C-terminal está relacionada com as 

atividades biológicas atribuídas às SV-LAAOs. Estudos com a Apoxin-I (fator 

de apoptose com atividade LAAO isolada de C. atrox) sugerem que a inibição 

da N-glicosilação implica na extinção da atividade catalítica dessa toxina, e 

consequentemente altera suas atividades biológicas como indução de 

apoptose celular (SUHR; KIM, 1996; TORRI et al., 1997; ANDE et al., 2006). 

No entanto, a deglicosilação não teve efeito sobre a atividade enzimática das 

LAAOs de B. pauloensis, B. jararaca, B. alternatus e B. moojeni (STABELI et 

al., 2004, 2007; RODRIGUES et al., 2009;. CISCOTTO et al., 2009), o que 

estimula uma maior investigação sobre o papel da glicosilação em SV-LAAOs e 

os mecanismos correspondentes. Recentemente, Izidoro e colaboradores 

(2014) sugeriram que o carboidrato presente na estrutura das SV-LAAOs 

desempenha apenas um papel estrutural e protege a enzima contra a 

proteólise, uma vez que as peçonhas são ricas em enzimas proteolíticas. 

Além disso, estudos sugerem que a porção glicano é responsável pela 

ancoragem da enzima na célula hospedeira, o que pode explicar a facilidade 
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das LAAOs em direcionar o peróxido de hidrogênio para a célula alvo e, assim, 

induzir a apoptose da célula hospedeira (MOUSTAFA et al., 2006).  

Nos últimos anos, muitos estudos foram realizados a fim de desvendar 

as sequências de aminoácidos das SV-LAAOs (MACHEROUX  et al., 2001; 

KOMMOJU et al., 2007; JIN et al., 2007; RODRIGUES et al., 2009; CHEN et 

al., 2012). As análises comparadas dos clones dos cDNAs de algumas SV-

LAAOs mostram que existem muitas similaridades entre elas (Crotalus 

adamanteus, Crotalus atrox, Calloselasma rhodostoma, Agkistrodon Halys 

blomhoffii, Trimeresurus stejneggeri e Bothrops moojeni apresentam identidade 

sequencial de 80%), e também com partes da monoamina oxidase humana, 

bacteriana e fúngica (referente aos aminoácidos que codificam para o sítio de 

ligação de FAD) (MACHEROUX et al., 2001; RODRIGUES et al., 2009, 

IZIDORO et al., 2014). 

O sequenciamento da região N-terminal indicou que alguns resíduos de 

aminoácidos são conservados em diferentes SV-LAAOs, insinuando que a 

presença de uma glutamina altamente conservada nessa região possa ser 

responsável pela ligação do substrato em locais específicos da molécula, 

relacionados com a potência das atividades biológicas de SV-LAAOs (STÁBELI 

et al., 2004, 2007; TOYAMA et al., 2006; MOUSTAFA et al., 2006; 

RODRIGUES et al., 2009; GUO et al., 2012). 

Um exemplo de SV-LAAO que já foi amplamente estudada e 

caracterizada bioquimicamente é a CR-LAAO isolada da peçonha da serpente 

Calloselasma rhodostoma, a qual foi foco do presente estudo. 

 

1.2.1. L-aminoácido oxidase de Calloselasma rhodostoma (CR-LAAO)  

A espécie Calloselasma rhodostoma (anteriormente chamada de 

Agkistrodon rhodostoma), popularmente conhecida como Malayan pit viper 

(jararaca asiática), é encontrada principalmente no sudeste da Ásia (MC 

DIARMID et al., 1999). Esta serpente é responsável pela maioria dos acidentes 

ocorridos na Tailândia, Camboja, Laos, norte da Malásia, Ilha de Java, sul de 

Mianmar, norte de Sumatra e norte de Bornéu (REID et al., 1963a; 

PORNMUTTAKUN; RATANABANANGKOON, 2014). Um exemplar adulto 

dessa espécie pode chegar a 1 metro de comprimento e apresenta escamas 
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lisas e coloração de fundo variando entre o castanho a cinza e faixas 

triangulares ao longo de toda a extensão corporal (Figura 2). Geralmente são 

encontradas em florestas costeiras, bambuzais, pomares e plantações de 

grãos (MEHRTENS, 1987; TAN; PONNUDURAI, 1996; BRUSERUD, 2013). 

A Malayan pit viper, assim como as serpentes botrópicas brasileiras, 

pertence à família Viperidae e sua peçonha é conhecida por causar dor 

intensa, inchaço e necrose local, bem como danos sistêmicos, como alterações 

na coagulação sanguínea provocadas por um desequilíbrio temporário entre a 

síntese e o consumo do fibrinogênio. Entretanto, assim como nos acidentes 

botrópicos, o índice de mortalidade é de apenas 2%, sendo a principal sequela 

grave necrose no local da mordida, seguida de amputação (REID et al., 1963a; 

BRUSERUD, 2013). 

 

 

 
FIGURA 2. Foto da espécie Calloselasma rhodostoma (fonte: 
www.snakebiteinitiative.org). 

 

Em 1986, Tan e colaboradores analisaram o conteúdo enzimático de 4 

amostras de peçonhas obtidas de serpentes C. rhodostoma capturadas em 

locais diferentes. Essas amostras foram analisadas em coluna cromatográfica 

de troca iônica (DEAE-Sephacel), onde todos os picos obtidos foram 

submetidos a ensaios enzimáticos para a detecção de diferentes enzimas. Em 

todas as amostras, foi possível constatar a presença de fosfodiesterase, 
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fosfomonoesterase, 5’-nucleosidase, proteases, fosfolipases A2 (PLA2s), LAAO, 

hialuronidase, arginina éster-hidrolase, arginina amidase, fibrinogenase e 

outras enzimas com atividade coagulante. Desde então, essa peçonha tem 

sido exaustivamente estudada, tanto pela sua significância clínica devido ao 

grande número de acidentes com a jararaca asiática, quanto pelo seu potencial 

terapêutico devido a sua ação coagulante (HO et al.,1986; WARREL et al., 

1986; CHINONAVANIG et al., 1988; PUKRITTAYAKAMEE et al., 1990; 

THEAKSTON et al., 1990; BANDO et al., 1991; AU et al., 1991; 1993a; 1993b; 

SWEETMAN et al., 1992; PONNUDURAI et al., 1993; 1994; CHANG; HUANG 

et al., 1995; CHUNG et al., 1996; WANG et al., 1999; 2001; PORNMANEE et 

al., 2008; FUNG et al., 2010; TAN et al., 2011; PORNMUTTAKUN; 

RATANABANANGKOON, 2014). 

Em um estudo mais recente de análise comparativa do proteoma das 

peçonhas das quatro mais importantes espécies de serpentes da Malásia, 26 

proteínas foram identificadas na peçonha da C. rhodosthoma. A peçonha 

apresentou-se como uma fonte rica em fosfolipases A2, desintegrinas, lectina 

do tipo C, metaloproteinase, L-aminoácido oxidase e serinoprotease (VEJAYAN 

et al., 2014).    

A maioria dos estudos com a peçonha de C. rhodostoma, está 

relacionado com a purificação e caracterização de proteínas que interferem na 

hemostasia sanguínea, como por exemplo, a rhodosthoxin que é uma 

hemorragina com alto potencial proteolítico, hemorrágico e indutor de edema e 

a kistomin, que é uma metaloprotease da classe P-I, com efeito antitrombolítico 

in vivo (PONNUDURAI et al., 1993; HSU et al., 2007).  

A rhodocytin é uma lectina do tipo C que se liga facilmente a CLEC-2 

(receptor de lectina do tipo C). O CLEC-2 é altamente expresso em plaquetas e 

megacariócitos, e em concentraçoes mais baixas em várias outras células 

mielóides. Sua ativação desencadeia uma via de sinalização intracelular 

resultando na ativação plaquetária, induzindo a agregação, bem como iniciação 

de respostas imunológicas (SHIN, MORITA, 1998; BRUSERUD, 2013). 

Um dos estudos mais promissores desenvolvido até o momento com a 

peçonha de C. rhodostoma, é com o ancrod. O ancrod é uma serinoprotease 

trombina-símile que cliva a cadeia Aα do fibrinogênio formando fibrina, mas 
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diferentemente da trombina, não é suscetível à inibição por inibidores 

plasmáticos como a antitrombina. Esta enzima também ativa o sistema 

fibrinolítico, formando plasmina e levando à eventual depleção de 

plasminogênio. Seu efeito defibrinogenante reduz a viscosidade do sangue, 

melhorando assim as características de fluxo sanguíneo (GARDINER; 

ANDREWS, 2008).  

A enzima ancrod tem sido utilizada em vários ensaios clínicos, 

principalmente em tratamentos de acidentes vasculares cerebrais (AVC), para 

examinar os efeitos de agentes defibrinogenantes em diversas condições 

clínicas (HOSSMANN et al., 1983; SHERMAN et al., 2000; DEMPFLE et al., 

2000; 2001a; 2001b; HENNERICI et al., 2006; LEVY et ., 2006; 2009; LIU et ., 

2011). 

Com o nome comercial Viprinex®, o ancrod, mostrou-se efetivo em 

testes contra acidentes vasculares cerebrais isquêmicos agudos (SAMSA et al., 

2002) e como depletor de fibrinogênio (KOH et al., 2006). Embora resultados 

iniciais para o seu uso no tratamento de AVCs tenham sido muito promissores, 

o ancrod falhou na fase 3 de testes clínicos em 2008, e atualmente não está 

sendo desenvolvido como um medicamento para esta finalidade (MACKESSY, 

2010). Contudo, ele tem sido considerado para uso em combinação com 

agentes trombolíticos em indivíduos com doenças arteriais (GARDINER; 

ANDREWS, 2008). 

Outras proteínas isoladas da peçonha de C. rhodostoma, como as 

miotoxinas Cr-IV 1  e Cr 5 (induzem mionecrose e edema in vivo), as 

desintegrinas kistrin (apresentou potencial antitumoral em células de melanoma 

B16F10) e a rhodostomin (apresentou propriedades anti-inflamatórias), não 

estão envolvidas em alterações vasculares (TSENG et al., 2004; OLIVA et al., 

2007; BONFIM et al., 2006; 2008). 

A L-aminoácido oxidase de Calloselasma rhodostoma (CR-LAAO) foi 

isolada por Ponnudurai e colaboradores (1994) em apenas dois passos 

cromatográficos, coluna de exclusão molecular Sephadex G-200 seguida por 

uma coluna de troca iônica Mono-Q, obtendo-se a enzima com massa 

molecular relativa de 132.000 (66.000 na presença de agentes redutores) e pI 

4,4.  
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A CR-LAAO apresenta um pH ótimo alcalino, entretanto manteve-se 

estável em solução tampão com pH neutro e temperaturas variando entre 4 e 

25 °C por até 5 dias e a -20 °C por até 60 horas. Ainda nesse estudo, foi 

possível observar que aproximadamente 30% do peso seco da peçonha bruta 

de Calloselasma rhodostoma corresponde à CR-LAAO, e 4% da massa 

molecular da proteína corresponde a carboidratos, sendo identificada a 

presença de manose e N-acetyl-D-glucosamina na poção glicano 

(PONNUDURAI et al., 1994).  

Em 2001, Macheroux e colaboradores sequenciaram algumas regiões 

da molécula e reportaram que a CR-LAAO apresenta 83% de identidade com 

as LAAOs de Crotalus adamanteus e Crotalus atrox.  

A CR-LAAO, assim como as demais SV-LAAOs, é funcionalmente um 

dímero, onde cada subunidade é formada por 3 domínios estruturais: domínio 

ligante de FAD, domínio ligante de substrato e domínio helicoidal. Um estudo 

cristalográfico da estrutura da CR-LAAO com o substrato L-fenilalanina indica a 

formação de um funil em forma de Y entre os domínios ligantes de substrato e 

o helicoidal, onde uma porção serviria de porta de entrada para O2 durante a 

semi-reação oxidativa e a segunda região desempenharia um papel na 

liberação de H2O2 para a superfície exterior da proteína, perto da porção 

glicano (Figura 3) (PAWELEK et al., 2000; MOUSTAFA et al., 2006). 
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FIGURA 3. Representação estrutural da forma monomérica da LAAO de 
Calloselasma rhodostoma (CR-LAAO) complexada com o substrato L-
fenilalanina refinado a 1,8 Å. A estrutura revela possíveis canais específicos para a 
entrada de O2 (A) e liberação de H2O2 (B) a partir do sítio ativo, durante a meia reação 
oxidativa. Os elementos estruturais que compõem o domínio ligante de FAD estão 
representados em azul ciano, o domínio de ligação do substrato está em azul escuro e 
o domínio helicoidal está em magenta. Os canais são apresentados como uma 
superfície molecular calculado pelo programa Caver preenchido com moléculas de 
água (esferas vermelhas). A porção glicano se liga ao resíduo Asn172. O N- terminal e 
o C- terminal da CR-LAAO são indicados por esferas azuis e vermelhas, 
respectivamente (MOUSTAFA et al., 2006). 

 

Uma glicosilação adicional foi encontrada na porção N-terminal da CR-

LAAO, ligada ao aminoácido Asn172 (MACHEROUX et al., 2001). A elucidação 

da estrutura tridimensional da CR-LAAO e a informação sobre a presença de 

dois sítios de glicosilação (PAWELEK et al., 2000) proporcionaram a 

identificação da porção glicano ligada a essa enzima, como sendo um 

dodecassacarídeo (GEYER et al., 2001). 

Em 1994, Ponnudurai e colaboradores reportaram a presença de FMN, 

ao invés de FAD, como sendo o cofator da CR-LAAO. Entretanto, mais tarde 

outro estudo detectou 2 mols de FAD por mol de enzima na estrutura do cristal 

da CR-LAAO (MOUSTAFA et al., 2006). O mesmo ocorreu com a LAAO de 

Trimeresurus mucrosquamatus, que se liga tanto a FMN, quanto a FAD (UEDA 

et al., 1988). Na verdade, essa análise requer maiores investigações, mais fica 
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claro que, embora a maioria das LAAOs se ligue a FAD, pode ocorrer a ligação 

com outros membros da família das flavoenzimas. 

A fim de caracterizar as formas nativa e inativa da CR-LAAO, Macheroux 

e colaboradores (2001) inativaram a enzima estocando-a a -20°C em tampão 

fosfato com pH 7,8. Após o descongelamento, observou-se menos de 1% de 

atividade L-aminoácido oxidase original (forma ativa). Entretanto, quando 

colocada em tampão acetato de sódio pH 5, seguido de tratamento térmico (37 

°C), ocorreu a reativação enzimática. Foi monitorado ainda o espectro de 

absorbância das duas formas, observando-se uma diferença muito pequena 

entre elas, o que sugere que as duas formas proporcionam microambientes 

similares para o cofator FAD. Entretanto, esse processo de reativação não foi 

obtido com sucesso para as LAAOs de C. atrox e C. adamanteus 

(MACHEROUX et al., 2001).   

Com o auxilio de técnicas de biologia molecular, foi feita a clonagem e a 

expressão heteróloga da CR-LAAO em levedura Pichia pastoris. O clone e a 

expressão foram bem sucedidos, e a LAAO expressa exibiu um perfil 

eletroforético muito semelhante à CR-LAAO nativa (62 kDa), bem como a 

especificidade por substratos. Entretanto, a CR-LAAO recombinante não foi 

expressa com atividade enzimática, característica comum à maioria das SV-

LAAOs já expressas (KOMMOJU et al., 2006).  

Apesar da CR-LAAO já ter tido suas características estruturais, 

moleculares e bioquímicas desvendadas, pouco se sabe sobre os efeitos 

farmacológicos dessa enzima. Avaliar o seu potencial biotecnológico e 

esclarecer seus mecanismos de ação é muito importante para o 

desenvolvimento de novos agentes terapêuticos. 

 

1.2.2. Efeitos biológicos das L-aminoácido oxidases 

Estudos indicam que LAAOs de peçonhas de serpentes apresentam 

inúmeros efeitos biológicos e farmacológicos, como indução de apoptose 

celular, citotoxicidade, indução e inibição de agregação plaquetária, 

hemorragia, hemólise, edema, atividades bactericida e antiparasitária (DU; 

CLEMETSON, 2002; SAMEL et al., 2008; ZHONG et al., 2009; SUN et al., 
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2010; LEE et AL., 2011; NAUMANN et al., 2011; BURIN et al., 2013; MUÑOZ et 

2014). 

Embora várias SV-LAAOs tenham sido caracterizadas com diversas 

funções biológicas, os mecanismos pelos quais essas enzimas exercem suas 

atividades não estão totalmente esclarecidos. Acredita-se que os efeitos 

biológicos destas enzimas devem-se, ao menos parcialmente, ao peróxido de 

hidrogênio gerado durante a reação enzimática, pois na presença de catalase, 

um agente que degrada H2O2, a ação das LAAOs é geralmente inibida (DU; 

CLEMETSON, 2002).  

 

1.2.2.1. Efeitos citotóxicos e indução de apoptose celular 

O termo apoptose foi proposto por Kerr e colaboradores, em 1992, para 

descrever a via de morte programada das células durante o desenvolvimento 

celular que desempenha um papel importante no desenvolvimento e 

manutenção de organismos superiores. Esse processo é disparado por lesões 

no DNA, causadas por agentes físicos, químicos e/ou biológicos, e pode ser 

definido por várias características morfológicas e bioquímicas, tais como a 

exposição de fosfatidilserina ao folheto exterior da membrana plasmática, 

condensação nuclear e a clivagem da cromatina em fragmentos 

oligonucleossomais (DYPBUKT et al., 1994; BONFOCO et al., 1995; ANDE et 

al., 2006).  

         O fenômeno da apoptose celular quando iniciado promove a ativação de 

eventos moleculares que culminam na ativação de certas proteases, 

denominadas caspases, as quais são responsáveis pelo desmantelamento e 

morte celular (AMARANTE-MENDES; GREEN, 1999). O processo de apoptose 

pode ocorrer por 2 vias principais: via intrínseca (mitocondrial) e extrínseca 

(receptores de morte). A via intrínseca pode ser desencadeada pela ação de 

diferentes sinais de estresse intracelular, tais como irradiação, agentes 

quimioterápicos, vírus, bactérias e ausência de fatores de crescimento celular, 

os quais convergem para a mitocôndria, induzindo a translocação de citocromo 

c e SMAC (second mitochondria-derived activator of caspases) destas 

organelas para o citosol, resultando na presença de APAF-1 e ativação de 

caspase-9. A via extrínseca é iniciada pela ligação dos receptores de morte 
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(“DR, Death Receptors” - FAS/CD95, TNFRI, DR3, DR4, DR5 e DR6) aos seus 

respectivos ligantes. Os DR são moléculas existentes na superfície celular que 

apresentam um domínio extracelular rico em cisteína e um domínio intracelular 

denominado DD (death domain). O ligante de FAS associado ao DD (FADD) 

permite o recrutamento da pro-caspase 8, formando o complexo DISC (Death-

inducing signaling complex). A pró-caspase 8 é autoclivada e transformada em 

caspase 8 ativa, sendo então liberada para o citoplasma, onde  poderá agir 

diretamente na ativação da caspase 3 (fase executora do processo de 

apoptose), ou então agir na clivagem da molécula BID, a qual se dirige à 

mitocôndria, induzindo a liberação de citocromo c e SMAC. A clivagem de BID 

representa um ponto de interconexão entre as vias extrínseca e intrínseca da 

apoptose (AMARANTE-MENDES; GREEN, 1999; ZIVNY et al., 2010) 

A regulação da via mitocondrial é realizada pelos membros da família 

BCL-2, proteínas citoplasmáticas capazes de integrar sinais de sobrevida ou 

morte celular gerados nos meios intra e extracelulares (BORNER, 2003). Essa 

família subdivide-se em duas classes: proteínas anti-apoptóticas (BCL-2, BCL-

xL, BCL-w, MCL-1 e A1), cuja função é proteger a célula da morte, e pró-

apoptóticas (BAX, BAK, BAD, BID, BMF etc), que sensibilizam ou conduzem a 

célula à apoptose (BORNER, 2003). A via executora do processo de apoptose 

é comum a ambas as vias iniciadoras, que caracteriza-se pela ativação das 

caspases executoras, a saber, caspases-3, -6 e -7, e pelo desmantelamento 

celular característico da apoptose (DU et al., 2000 ; SHARMA et al., 2000; 

SUSIN, et al., 1999). O equilíbrio das interações entre as proteínas pró- e anti-

apoptóticas definem a ocorrência da morte celular. 

Inúmeros estudos já relataram que os processos apoptóticos induzidos 

por LAAOs são parcialmente explicados pela geração de peróxido de 

hidrogênio (H2O2), que se acumula na superfície da membrana celular. O 

peróxido de hidrogênio pertence às espécies reativas de oxigênio (ROS), e é 

amplamente aceito que o aumento da concentração de ROS promove um 

desarranjo mitocondrial da célula, causando a morte celular (SUHR; KIM, 1996; 

TORII et al., 1997; DU; CLEMETSON, 2002; ZHANG et al., 2004; ANDE et al., 

2006; ALVES et al., 2008; ZHANG; WU, 2008; RODRIGUES et al., 2009; 

SOUZA et al., 2009; WEI et al., 2009; ALVES-PAIVA et al., 2011; GUO et al., 
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2012). A fim de certificar-se dessa atribuição, vários estudos com L-aminoácido 

oxidases isoladas de serpentes, avaliam seus efeitos citotóxicos na presença 

da catalase (conhecida por sua capacidade em degradar H2O2 em H2O e O2), 

sendo possível observar que a ação tóxica das SV-LAAOs é praticamente 

anulada (DU; CLEMETSON, 2002; ROJKIND et al., 2002; GUO et al., 2012). 

Durante o estresse oxidativo, o H2O2 em baixas concentrações tem uma 

função de ativação e transcrição de alguns genes que poderiam prevenir a 

morte celular. Entretanto, um aumento na concentração de H2O2 induz um 

atraso no crescimento e morte celular por apoptose (SOUZA et al., 1999, DU; 

CLEMETSON, 2002). O mecanismo das LAAOs na atividade apoptótica é 

ainda pouco conhecido, mas estudos sugerem que o H2O2 produzido durante a 

reação enzimática, a ativação das caspases ou ainda a interação destas 

enzimas com algum receptor de membrana são os principais responsáveis por 

essa atividade (DiPIETRANTONIO  et al., 1999; SUHR; KIM, 1996; DU; 

CLEMETSON, 2002; ANDE et al., 2006). 

A exposição a agentes tóxicos pode desencadear apoptose ou necrose, 

sendo que ambos os processos ocorrem em função da dose e da duração da 

exposição. A necrose representa uma forma acidental de morte celular, 

ocorrendo uma falha na homeostasia celular depois que a célula sofre danos 

(SCHULTZ; HARRINGTON, 2003). Uma célula em necrose tem aumento de 

tamanho, o que causando fragilidade da membrana e aumento da 

permeabilidade, levando ao seu rompimento, liberando o conteúdo celular e 

gerando a inflamação local (SCHULTZ; HARRINGTON, 2003; ANDE et al., 

2006). 

A influência de agentes tóxicos pode ser estudada na análise do ciclo 

celular. O ciclo celular é um conjunto de processos pelos quais uma célula 

passa durante sua divisão celular. Em condições normais, esses processos 

ocorrem de maneira contínua e repetitiva (VERMEULEN et al., 2003).  

O ciclo de divisão celular é didaticamente dividido em duas fases: 

intérfase e mitose. Na intérfase ocorre a duplicação do DNA e a preparação 

para a fase seguinte: a mitose, na qual ocorre a divisão celular propriamente 

dita. A intérfase é subdividida em G0, G1, S e G2 (SCHAFER, 1998; 

VERMEULEN et al., 2003). 
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Durante o ciclo celular ocorrem paradas (pontos de checagem ou 

“checkpoints”) a fim de verificar as condições do material genético no momento 

da divisão celular. Essas checagens envolvem várias proteínas de reparo 

celular (CDK’s; CKI’s; CHK), que controlam por meio de diferentes vias a 

inibição ou a progressão do ciclo. As proteínas quinases dependentes de 

ciclinas (CDK’s) estimulam a progressão do ciclo celular e são reguladas por 

suas subunidades A, B, D, E e H. Essas proteínas se ligam às ciclinas, 

promovendo assim a passagem de fases (VERMEULEN et al., 2003). 

Algumas células estão permanentemente em G0 e, somente após algum 

estímulo, é iniciado o ciclo, como acontece com os linfócitos, que são células 

mononucleares sanguíneas, que só entram em G1 após sofrerem estímulos 

por antígenos. Na fase G0, as células estão em repouso, ou seja, sem 

atividade no ciclo (SCHAFER, 1998). Na fase G1, o ciclo é iniciado, as células 

recebem estímulos positivos ou negativos, sendo levadas ao crescimento, 

diferenciação, multiplicação ou apoptose, bem como à produção de enzimas e 

outras moléculas necessárias para a próxima fase do ciclo. Algumas células 

levam dias ou anos para sair de G1, enquanto outras passam pela fase em 

poucas horas (10 a 12h, em média). Há aumento do volume celular e aumento 

no número de organelas e ocorre a produção de RNA para síntese do DNA. As 

células em G1 são responsáveis pelo reparo de danos acidentais, como os 

causados por espécies reativas de oxigênio (ROS) ou por agentes químicos, 

raios ultravioletas ou radiação ionizante.    

Em G1 atuam não somente as CDK´s, mas também as CKI´s (inibidores 

de quinases dependentes de ciclina) e CHK (proteínas “checkpoint”). As 

proteínas CHK são responsáveis por avaliar a integridade do DNA antes da sua 

replicação, gerando sinais “delay” por meio de um gene chamado ataxia-

telangiectasia mutated (ATM). Este gene ativa CKI´s fazendo com que o ciclo 

celular seja atrasado, assim o DNA pode ser reparado e o ciclo celular pode 

prosseguir, tendo-se assim, atraso na fase G1 antes da síntese de um novo 

DNA. Na fase S e G2, o atraso do ciclo celular é regulado por ATM (ataxia-

telangiectasia mutated) e ATR (ataxia-telangiectasia-related protein) que ativam 

as CKI´s, nessas fases (DOUGLAS; HADDAD, 2003). 

 As CKI´s impedem a saída das células de uma fase, por isso são 



Discussão 

23 
 
consideradas supressoras tumorais. A qualquer sinal de dano ao DNA, ocorre 

atuação das CKI´s, o ciclo é suspenso e as células são encaminhadas ao 

sistema de reparo até que o DNA lesado seja reparado ou encaminhado à 

apoptose. 

Depois de realizados os reparos, as células passam para a fase S pela 

ação da CDK2/E. Na fase S ocorre a síntese do DNA (por isso o reparo é 

efetuado anteriormente). A CDK/A tem função importante para a replicação do 

DNA, fosforilando proteínas específicas envolvidas nas origens de replicação 

do DNA. Na fase S são observadas várias origens de replicação. Estas são 

igualmente importantes nesta fase, em vista dos pontos de metilação, pois 

enviam sinais de que determinada sequência da molécula já foi replicada, 

impedindo excesso de material duplicado. Outro componente é o complexo 

mitótico ciclina B-cdc2 ou fator promotor da mitose (MPF), que permanece 

inativo durante toda a fase S e protege a célula de uma divisão antes que ela 

esteja totalmente pronta para isto (DOUGLAS; HADDAD, 2003).  

A fase G2 consiste basicamente na síntese de RNA e proteínas que 

serão usadas para a mitose. O processo de entrada e saída da mitose é 

regulado pelo acúmulo e ativação de CDK´s. O atraso em G2 não requer o uso 

do gene p53 (CKI’s), diferentemente de G1, em vez disso, o atraso se dá pelo 

acúmulo de proteínas mitóticas. O checkpoint parece atuar prevenindo a 

ativação das CDK’s, impedindo a progressão da célula para mitose 

(SCHAFER, 1998; DOUGLAS; HADDAD, 2003).  

A lesão gerada ao DNA em G1, S ou G2 deve ser reparada, pois é a 

última linha de defesa frente ao DNA lesado e, caso o mesmo não seja 

reparado, a célula prossegue para mitose e dará inicio a produção de células 

defeituosas (células tumorais) ou sofrem processo de morte celular por 

apoptose ou necrose (DOUGLAS; HADDAD, 2003). 

Avaliando os inúmeros estudos realizados com as peçonhas de 

serpentes, observa-se que há vários componentes isolados capazes de 

promover citotoxicidade em diferentes linhagens celulares (GUO et al., 2012; 

COSTA et al., 2014). Esse efeito pode ser revertido ou não pelo sistema de 

reparo celular. Quando não revertido, as células danificadas podem entrar em 
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apoptose ou mesmo morrerem imediatamente, sem que a célula possa se 

rearranjar para ser fagocitada (Necrose) (DU; CLEMETSON, 2002).  

Os efeitos citotóxicos de SV-LAAOs têm sido avaliados em diversas 

linhagens celulares tumorais, como S180 (tumor Ascístico Murino Sarcoma 

180), SKBR-3 (adenocarcinoma de mama), Jurkat (leucemia T aguda humana), 

EAT (tumor ascístico de Erlich), B16F10 (melanoma murino), PC12 

(feocromacitoma de glândula adrenal de rato), bem como em células não 

tumorais (macrófagos e linfócitos), sendo que o dano em células normais 

geralmente é insignificante quando comparado com as células tumorais (AHN 

et al., 1997; IZIDORO et al., 2006; ALVES et al., 2008).  

Embora o mecanismo de citotoxicidade das SV-LAAOs não tenha sido 

totalmente esclarecido, sabe-se que os lipídios presentes nas membranas 

celulares podem ser danificados por espécies reativas de oxigênio (ROS) 

(IMLAY, 2003; OKUBO et al., 2012). Considerando que as membranas das 

células tumorais apresentam maior concentração de lipídio em relação às 

células normais, especula-se que a presença do peróxido de hidrogênio 

produzido pelas LAAOs tenha ação direta (maior citotoxicidade) sobre a 

membrana das células tumorais e baixa toxicidade sobre células normais 

(YANG et al., 2011; BURIN et al., 2013). 

Em 1993, Araki e colaboradores reportaram pela primeira vez apoptose 

em células endoteliais vasculares, causada por peçonhas hemorrágicas. Pouco 

depois, outros dois grupos de pesquisadores, apontaram que as LAAOs 

presentes nas peçonhas hemorrágicas eram as grandes responsáveis pelo 

efeito apoptótico nessas células endoteliais (SUHR; KIM, 1996; TORII et al., 

1997). Desde então, muitos estudos vêm descrevendo o efeito apoptótico das 

LAAOs em diferentes linhagens celulares (TORII et al., 1997; SOUZA et al., 

1999; ANDE et al., 2006; ALVES  et al., 2008; RODRIGUES et al., 2009; 

ALVES-PAIVA et al., 2011; LI LEE et al., 2014), sugerindo que as L-aminoácido 

oxidases estão diretamente ligadas a ação citotóxica das peçonhas.  

Atualmente existe um grande interesse no uso de compostos de origem 

animal e vegetal que tenham ação em diferentes mecanismos, como alteração 

do metabolismo carcinogênico, indução de sistemas de reparo ao DNA e 

ativação ou supressão da progressão do ciclo celular e apoptose. Processos 
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apoptóticos e danos celulares são alguns dos mecanismos de ação propostos 

para muitas toxinas de peçonhas de serpentes (DU; CLEMETSON, 2002; 

ZHANG; WU, 2008; ALVES-PAIVA et al., 2011; MARCUSSI et al., 2011), 

deixando claro que essas substâncias podem ser utilizadas como modelo para 

o desenvolvimento de quimioterápicos e outros agentes antitumorais mais 

eficazes. 

 

1.2.2.2. Efeito microbicida 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011), as 

infecções bacterianas estão entre as 10 principais causas de morte no mundo. 

A presença e emergência de cepas multirresistentes aos agentes terapêuticos 

disponíveis, aumentam os riscos dessas infecções, tornando o tratamento 

dessas doenças cada vez mais difícil. Por isso, estudos que visam o 

desenvolvimento de novos agentes antimicrobianos eficazes e seguros têm 

revolucionado as pesquisas médicas atuais. A maioria dessas pesquisas busca 

em compostos naturais, sejam eles, de origem animal ou vegetal, substâncias 

ativas contra esses microorganismos (VARGAS et al., 2013). 

 Algumas proteínas e peptídeos isolados de peçonha de serpentes têm 

mostrado efeitos antimicrobianos contra várias espécies de bactérias e fungos, 

até mesmo contra algumas cepas resistentes a medicamentos, o que pode 

torná-las potenciais farmácos antimicrobianos auxiliares ou mesmo substituindo 

famácos já comercializados (PÁRAMO et al., 1998; DU; CLEMETSON, 2002; 

NUNES EDOS et al., 2011; KAO et al., 2012; GUO et al., 2012; HAO et al., 

2013; MUÑOZ et al., 2014). 

Skarnes (1970) foi o primeiro pesquisador a relatar a atividade 

bactericida de uma LAAO isolada de peçonha da serpente Crotalus 

adamanteus. Da mesma forma, muitas outras SV-LAAOs demonstraram ter 

este potencial farmacológico, como as LAAOs de C. durissus cascavela, B. 

pirajai, B. moojeni, Agkistrodon halys, Vipera lebetina, B. pauloensis e Naja 

naja oxiana (ZHANG et al.,2004; TONISMAGI et al., 2006; TOYAMA et al., 

2006; IZIDORO et al., 2006; SAMUEL et al., 2008 RODRIGUES et al., 2009). 

 Os efeitos tóxicos das SV-LAAOs têm sido notificados tanto frente a 

procariotos gram-positivos, quanto a gram-negativos (DU; CLEMETSON, 2002; 
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KASAI et al., 2010; GUO et al., 2012). Embora, o mecanismo de ação das SV-

LAAOs sobre as bactérias ainda não esteja totalmente elucidado, existem 

evidências de que proteínas presentes nas peçonhas de serpente promovam 

uma permeabilização ou mesmo a formação de poros na parede celular desses 

microorganismos, permitindo a interação da enzima com o meio intracelular 

bacteriano (PÁRAMO et al., 1998; GUO et al., 2012; HAO et al., 2013). 

Algumas bactérias estão frequentemente ligadas à rotina do ser 

humano, seja por fazer parte da microbiota natural, como Staphylococcus 

aureus, ou por estarem presentes como contaminantes de alimentos, como 

Escherichia coli (MARTINS, 1999; CAMPOS et al., 1999). 

Staphylococcus aureus é uma bactéria gram-positiva amplamente 

distribuída na natureza que faz parte da microbiota normal da pele e mucosas 

de mamíferos e aves. É o agente mais comum de infecções piogênicas e em 

indivíduos debilitados pode causar doenças de caráter mais grave. É conhecida 

pela sua elevada capacidade de desenvolver resistência a diversos antibióticos 

(MARTINS, 1999).  

Provavelmente, nenhuma outra espécie bacteriana é tão versátil em sua 

patogenicidade quanto a Escherichia coli, bactéria gram-negativa que pode 

causar infecções intestinais, urinárias, septicemias, meningites, além de outros 

tipos (CAMPOS et al., 1999). A E.coli pode ser resistente a um número 

crescente de antibióticos (β-lactâmicos e não β-lactâmicos), sendo que a 

maioria das infecções causadas por essa bactéria tem sido tratada com o uso 

de ciprofloxacina. No entanto, tendo-se um fármaco de escolha para uma 

infecção, obviamente, seu consumo crescerá, aumentando, mais uma vez, a 

proporção de cepas resistentes, assim como em um círculo vicioso (BEOVIC, 

2006). A resistência de bactérias gram-negativas, junto à resistência de S. 

aureus à metacilina, é um grande problema, especialmente nas unidades de 

tratamento intensivo (BEOVIC, 2006). 

Os antibióticos β-lactâmicos fazem parte de uma classe ampla de 

antibióticos, que possuem como agente antibiótico o núcleo β-lactâmico 

presente em sua estrutura molecular. É a classe de antibióticos mais utilizada, 

atuando na inibição da síntese de peptideoglicanos. Existem 4 sub-classes de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico
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antibióticos β-lactâmicos: os penicilínicos (derivados da penicilina, ex: 

ampicilina); cefalosporínicos; carbapenêmicos e clavulanatos (NICKLAS, 1998). 

A ampicilina e a oxaciclina são antibióticos β-lactâmicos semissintéticos 

derivados da penicilina. A ampicilina foi o primeiro penicilínico a apresentar 

ação contra bactérias gram-negativas. Em consequência do seu uso 

indiscriminado em todo o mundo, a resistência bacteriana a ampicilina 

desenvolveu-se de maneira constante e ascendente, sendo atualmente incerta 

a eficácia deste fármaco frente a determinadas infecções, principalmente as 

causadas por bacilos gram-negativos e estafilococos hospitalares (NICKLAS, 

1998; ROSÁRIO; GRUMACH, 2006).  

Os microorganismos tornam-se resistentes às penicilinas principalmente 

devido à ação de um ou mais dos seguintes mecanismos: inativação do 

antibiótico por β-lactamases bacterianas, através do rompimento do anel β-

lactâmico do núcleo das penicilinas; redução na permeabilidade da membrana 

externa e, consequentemente, uma menor capacidade do antibiótico atingir as 

proteínas ligantes apropriadas; alterações estruturais nas proteínas ligantes à 

penicilina (NICKLAS, 1998). 

A tetraciclina faz parte do grupo de antibióticos não β-lactâmicos, que 

receberam essa denominação devido à sua estrutura química, formada por 

quatro anéis. Apresenta amplo espectro de ação, incluindo bactérias gram-

positivas, gram-negativas aeróbias e anaeróbias, espiroquetas, riquétsias, 

micoplasma, clamídias e alguns protozoários. É inibidor específico do 

ribossomo procariótico (bacteriano), bloqueando o receptor na subunidade 30S 

que se liga ao t-RNA durante a tradução gênica, inibindo a síntese de 

proteínas, o que impede a replicação e leva à morte celular. O principal 

mecanismo de resistência microbiana à tetraciclina é por diminuição da 

acumulação desse antibiótico no interior da célula. A resistência pode ser 

cromossômica ou, mais frequentemente, mediada por plasmídeos ou 

transposons (AMATO et al., 2007). 

Os estudos dos efeitos antibacterianos das SV-LAAOs têm se restringido 

em determinar o potencial dessas enzimas em bactérias gram-positivas e gram 

negativas (CISCOTO et al., 2009;  LEE et al., 2011; VARGAS et al., 2013; 

IZIDORO et al.,2014; MUÑOZ et al., 2014). Apenas um estudo até o momento 
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foi realizado com SV-LAAOs e bactérias resistentes, no qual a LAAO isolada de 

Platichthys stellatus mostrou-se altamente letal contra S. aureus resistentes à 

metaciclina (KASAI et al., 2010). Os efeitos das SV-LAAOs sobre cepas 

bacterianas resistentes e o estudo de seus mecanismos de ação são muito 

importantes na busca de alternativas terapêuticas eficazes contra esses 

microorganismos. 

A Candida albicans é uma espécie de levedura frequentemente isolada a 

partir de amostras biológicas. Trata-se de agente colonizador habitual de pele e 

mucosas humanas, sendo que 25 a 30% dos indivíduos são seus portadores 

na cavidade oral, com maior incidência em lactentes, crianças e pessoas com 

AIDS. Falta de higiene bucal e próteses dentárias aumentam a taxa de porte 

bucal, sendo o porte vaginal particularmente prevalente durante a gravidez 

(KWON-CHUNG et al., 1992; KONEMAN et al., 2001).  

A candidíase das mucosas pode afetar a cavidade oral, canal vaginal, 

traqueia, brônquios e canal alimentar. As infecções da pele envolvem áreas 

úmidas, como os espaços interdigitais das mãos, pés e axilas. São frequentes 

as infecções de unhas e dermatite em recém-nascidos na área das fraldas. A 

candidíase sistêmica é relativamente rara, sendo um evento terminal em 

pacientes com doenças debilitantes, neoplásicas e imunossupressoras. São 

citadas cinco condições que predispõem à infecção por C. albicans (RIPPON, 

1998): a) período anterior ao estabelecimento da microbiota normal (lactentes); 

b) gravidez, disfunção endócrina, diabetes melitus; c) administração prolongada 

de antimicrobiano que altera a microbiota normal e uso de anticoncepcionais; 

d) fatores que causam debilidade, como AIDS e alterações da função 

leucocitária; e) solução de continuidade em barreiras corpóreas causada por 

procedimentos cirúrgicos e inserção de cateter permanente (KONEMAN et al., 

2001). 

 O tratamento das candidíases vem se tornando cada vez mais difícil 

devido à emergência de cepas resistentes aos antifúngicos tradicionalmente 

utilizados. Novos agentes têm-se demonstrado tóxicos e de alto custo. A 

reincidência das infecções também tornou-se um fator preocupante do controle 

das candidíases. Todos esses fatores tornaram nítida a necessidade de novos 

agentes antifúngicos (RUNYORO et al., 2006).  
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Nos últimos 10 anos tem crescido, significativamente, a investigação de 

produtos naturais ativos contra Candida sp (DUARTE; FIGUEIRA, 2006). 

Entretanto, poucas LAAOs isoladas de peçonhas têm sido investigadas na 

inibição do crescimento da levedura C. albicans, como a LAAO isolada de B. 

marajoensis (COSTA et al., 2010) e a LAAO de B. atrox (ALVES-PAIVA et al., 

2011).  

 

1.2.2.3. Efeito antiparasitário  

Alguns estudos evidenciam o potencial biotecnológico das SV-LAAOs 

como agentes antiparasitários, principalmente com ação leishmanicida e 

tripanomicida (TOYAMA et al., 2006; IZIDORO et al., 2006; STABELI et al., 

2007; RODRIGUES et al.,2009; CISCOTTO et al., 2009; COSTA et al., 2010; 

BREGGE-SILVA et al., 2012).  

A leishmaniose é uma doença endêmica tropical, popularmente 

conhecida como úlcera de Bauru ou Calazar, podendo afetar o homem e o cão. 

Causada por protozoários flagelados do gênero Leishmania, é transmitida ao 

homem pela picada de mosquitos flebotomíneos do gênero Lutzomyia 

(chamados de "mosquito palha" ou birigui). Sua manifestação pode ser através 

de ulcerações cutâneas ou infecções viscerais e poucos farmácos estão 

disponíveis para o tratamento da leishmaniose, devido à alta toxicidade 

(CONTIJO; MELO, 2004; TEMPONE et al., 2001).  

No Brasil existem atualmente 6 espécies de Leishmanias responsáveis 

pela doença humana, e mais de 200 espécies de flebotomíneos implicados em 

sua transmissão (CONTIJO; MELO, 2004). O desenvolvimento de novos 

medicamentos para leishmaniose é extremamente necessário. Segundo Izidoro 

et al. (2006), a LAAO de B. pirajai foi muito eficaz contra as cepas Leishmania 

amazonensis, L. braziliensis, L. donovani e L. major. Formas promastigotas da 

espécie Leishmania amazonensis mostram-se sensíveis à ação da LAAO 

isolada da peçonha de B. jararaca (CISCOTO et al., 2009). Alves-Paiva e 

colaboradores (2011) também observaram os efeitos de uma LAAO isolada de 

B. atrox sobre algumas espécies de Leishmania, revelando a morte dos 

parasitas de forma dose-dependente. O mesmo efeito foi visto na espécie L. 

braziliensis, promovido pela LAAO de Lachesis muta (BREGGE-SILVA et al., 
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2012). 

Outra doença endêmica tropical altamente negligenciada é a doença de 

Chagas. Estima-se que cerca de 18 milhões de pessoas estejam infectadas 

com o protozoário flagelado Trypanosoma cruzi, e mais do que 100 milhões de 

pessoas estão expostos ao risco de infecção (WHO, 2007; MOLFETA et al., 

2005). A doença é transmitida através das fezes de insetos, conhecidos no 

Brasil como barbeiros ou chupança. A forma tripomastigota do protozoário 

entra nas células do hospedeiro, transforma-se em amastigota, multiplica-se e 

transforma-se em tripomastigota novamente, depois rompe as células e cai na 

corrente sanguínea. No barbeiro, a forma tripomastigota se transforma em 

epimastigota no intestino do inseto, multiplica-se e transforma-se em 

tripomastigota novamente (TEXEIRA et al., 2001).  

Os sintomas da doença de Chagas podem variar durante o curso da 

infecção. Nos primeiros anos, na fase aguda, os sintomas são inchaço nos 

locais de infecção. À medida que a doença progride, os sintomas tornam-se 

crônicos e graves, tais como insuficiência cardíaca e desordens do sistema 

digestivo. Se não tratada, a doença pode ser fatal (TEXEIRA et al., 2001; 

CAVALI et al., 2009).  

Na fase inicial aguda, a administração de fármacos como nifurtimox, 

alopurinol e benzonidazol cura completamente ou diminuem a probabilidade de 

cronicidade em mais de 80% dos casos. Já a fase crônica é incurável, pois os 

danos em órgãos como o coração são irreversíveis (TEXEIRA et al., 2001; 

MOLFETA et al., 2005). Entretanto, efeitos secundários tóxicos são 

evidenciados na maioria dos compostos sintéticos utilizados para tratar 

doenças parasitárias. Existem relatos de que o nifurtimox causa efeitos 

colaterais gastrointestinais e neurológicos, genotoxicidade e atividade 

carcinogênica na bexiga, no rim e no fígado de ratos (MOLFETA et al., 2005; 

CAVALI et al., 2009). 

A pesquisa de farmácos mais eficazes e menos tóxicos do que os 

atualmente disponíveis para a doença de Chagas é necessária. Atualmente 

poucos trabalhos avaliaram toxinas de peçonhas de serpentes contra cepas de 

Trypanosoma cruzi, sendo que as LAAOS de B. atrox e B. jararaca mostraram-

se potencialmente ativas contra esse parasita (DEOLINDO et al., 2010; 
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ALVES-PAIVA et al., 2011). 

 

1.2.2.4. Processo inflamatório  

A inflamação é classicamente descrita  como sendo uma resposta a um 

agente agressor em que o organismo busca reestabelecer a homeostase, 

possibilitando a cura e a reconstituição dos tecidos danificados (TEIXEIRA et 

al., 2009; OKIN; MEDZHITOV, 2012). 

Uma resposta inflamatória pode ser desencadeada por uma variedade 

de estímulos nocivos, incluindo infecções e lesões. Esta resposta engloba uma 

sequência de eventos que podem ser divididos em vasculares e celulares, 

culminando em sinais característicos: dor, calor, rubor e edema, que podem vir 

acompanhados ou não de perda de função do tecido ou órgão afetado 

(ROCHA E SILVA, 1978; MENALDO et al., 2013).  

A inflamação pode se manifestar em diversas modalidades, podendo ser 

classificada como aguda ou crônica, sendo que ambas podem se apresentar 

de forma local ou sistêmica. Isso faz com que as respostas inflamatórias sejam 

altamente heterogêneas em termos de tipos de células e mediadores 

moleculares envolvidos (OKIN; MEDZHITOV, 2012). 

A resposta inflamatória aguda ocasiona alterações funcionais da 

microvasculatura, levando à migração de componentes plasmáticos e celulares 

(leucócitos) para o local da lesão, seguido de fagocitose por células 

competentes (macrófagos), edema e dor local (TEIXEIRA et al., 2009). Vários 

mediadores inflamatórios, que incluem quimiocinas, citocinas, aminas 

vasoativas e eicosanoides, são produzidos por células endoteliais e residentes, 

principalmente mastócitos, macrófagos e células dendríticas. Em paralelo, 

leucócitos circulantes (inicialmente neutrófilos) migram para o local da lesão 

sob a influência de agentes quimiotáticos e, em seguida, ocorre a fagocitose de 

agentes infecciosos e liberação de produtos microbicidas, como espécies 

reativas de oxigênio (RABINOVITCH; DE STEFANO, 1973; TEIXEIRA et al., 

2009). A resolução da inflamação e a fase de reparo envolvem a diminuição 

dos componentes pró-inflamatórios e a liberação de mediadores químicos anti-

inflamatórios principalmente por macrófagos residentes e recrutados, com 

subsequente remoção de fluido e detritos celulares pelo sistema linfático 
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(SERHAN; SAVILL, 2005). Caso a resposta aguda não seja capaz de 

neutralizar o estímulo nocivo, o processo inflamatório persiste e adquire novas 

características típicas de uma inflamação crônica, como a formação de 

granulomas e presença de fagócitos mononucleares, células linfoides e 

fibroblastos na área inflamada (MEDZHITOV, 2008; TEIXEIRA et al., 2009). 

A inflamação é frequentemente associada com dor e hiperalgesia. A 

função fisiológica da dor é alertar o cérebro do desregulamento da 

homeostase, permitindo que o corpo se proteja de um dano maior (McMAHON 

et al., 2005; TEIXEIRA et al., 2009). 

O fenômeno da dor é originado em fibras nervosas sensoriais periféricas 

pela ativação de nociceptores que transmitem informações sobre estímulos 

nocivos da periferia para o sistema nervoso central. As vias periféricas da dor 

são ativadas por uma série de estímulos, que incluem mediadores inflamatórios 

envolvidos na geração, persistência e intensidade da dor. O reconhecimento 

inicial da lesão leva à produção e/ou liberação de mediadores como a 

bradicinina, histamina, serotonina, óxido nítrico (NO), prostanoides, citocinas e 

outros mediadores que podem induzir dor de duas maneiras diferentes: pela 

ativação direta de nociceptores (como promovido pelas citocinas), e/ou pela 

ação sobre canais iônicos, induzindo hiperalgesia, ou seja, sensibilizando fibras 

sensoriais para outros mediadores e estímulos, reduzindo os seus limiares de 

modo que estas fibras agora respondem a estímulos de intensidades inferiores 

(como promovido pelas prostaglandinas, em especial pela PGE2) (HADDAD, 

2007; RITTNER et al., 2008; TEIXEIRA et al., 2009). 

Além da sensibilização periférica, muitas alterações centrais podem ser 

observadas. Essas alterações incluem modificações na expressão de 

receptores, hiperexcitabilidade da medula central e alterações no controle do 

mesencéfalo descendente. Todas essas alterações desencadeiam vários 

processos que culminam na liberação de mediadores lipídicos, como as 

enzimas ciclooxigenases (COX-1 e COX-2) (TEIXEIRA et al., 2009). As 

enzimas COX-1 e COX-2 são importantíssimas na cascata do ácido 

araquidônico (substância formada a partir de lipídios presentes na membrana 

celular pela ação de fosfolipases A2), pois o transformam em dois tipos de 

compostos: prostaglandinas e tromboxanos, que são mediadores 
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importantíssimos no processo de inflamação e dor (KHANAPURE et al., 2007). 

As citocinas são importantes mediadores inflamatórios, pois regulam e 

determinam a resposta imune inata e adaptativa. Elas podem ser sintetizadas 

por diversas células, sendo predominantemente liberadas pelos monócitos e 

linfócitos (ROITT, 1997).  

Esses mediadores podem ser classificados em pró-inflamatórios (ex: IL-

1; TNF-α; IL-6; IL-18) e anti-inflamatórios (ex: IL-10; TGF-β; IL-4). O fator de 

necrose tumoral α (TNF-α) é uma citocina pró-inflamatória diretamente ligada à 

via extrínseca da apoptose celular, bem como tem a capacidade de interagir 

com receptores endoteliais, promovendo um aumento da permeabilidade 

vascular e permitindo que os leucócitos acessem o local de infecção. Este é um 

tipo de resposta inflamatória localizado, contudo, a libertação sistêmica pode 

levar a choque séptico e morte (TERLIKOWSKI, 2001). 

As interleucinas são proteínas do sistema imunológico produzidas 

principalmente por células T, embora algumas sejam sintetizadas também por 

macrófagos e células teciduais. Elas possuem várias funções, mas a maioria 

está envolvida na ativação dos linfócitos e na indução da divisão de outras 

células. Cada interleucina atua sobre um grupo limitado e específico de células 

que expressam receptores adequados para cada uma delas (POBER et al., 

1986). A interleucina 6 (IL-6) é uma proteína pró-inflamatória, secretada por 

macrófagos, que tem a capacidade de aumentar a produção da proteína C 

reativa. Já a IL-10 é uma proteína anti-inflamatória que tem o papel de inibir 

macrófagos ativados (TAGA et al., 1989). 

O envenenamento por serpentes é normalmente caracterizado pelo 

acentuado dano tecidual local, com hemorragia, mionecrose, formação de 

bolhas e inflamação proeminente. Esta resposta inflamatória está intimamente 

relacionada ao progresso da lesão tecidual, gerando edema e induzindo a dor, 

a infiltração de leucócitos e a liberação de citocinas e outros mediadores pró-

inflamatórios (GUTIÉRREZ; RUCAVADO, 2000; MOURA-DA-SILVA et al., 

2007; LOPES et al., 2009). Diversos mediadores já foram relacionados à 

inflamação promovida por peçonhas de serpentes, incluindo serotonina, 

histamina, fatores derivados do sistema complemento, citocinas e metabólitos 

de ciclooxigenases e lipooxigenases (TREBIEN; CALIXTO, 1989; CHAVES et 
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al., 1995; FARSKY et al., 1997; ZAMUNER et al., 2001; ZAMUNER; TEIXEIRA, 

2002; OLIVO et al., 2007). 

O edema local é uma das principais características do envenenamento 

botrópico, sendo resultado da síntese e/ou liberação de potentes mediadores 

pró-inflamatórios, como eicosanoides que causam extravasamento plasmático 

e vasodilatação. Estes efeitos podem ser desencadeados por diferentes 

componentes da peçonha, bem como por danos na microvasculatura 

(GUTIÉRREZ et al., 1984; TREBIEN; CALIXTO, 1989; CHAVES et al., 1995; 

GALVÃO NASCIMENTO et al., 2010). De fato, a reação inflamatória local 

induzida por peçonhas botrópicas parece não estar relacionada a uma classe 

específica de toxinas, e sim à ação sinérgica de várias toxinas, como 

fosfolipases A2 e metaloproteases (TEIXEIRA et al., 2003; 2005; MOURA-DA-

SILVA et al., 2007). 

Poucos estudos avaliaram os efeitos de SV-LAAOs sobre o processo 

inflamatório. Em 2009, Wei e colaboradores isolaram uma LAAO de Bungarus 

fasciatus (BF-LAAO), que se mostrou pró-inflamatória devido ao aumento do 

número de células como neutrófilos, macrófagos e linfócitos em lavados 

peritoneais de camundongos. Os efeitos in vitro da L-aminoácido oxidase de C. 

rhodosthoma sobre neutrófilos humanos isolados, foram investigados. Em 

concentrações não citotóxicas, a CR-LAAO foi capaz de estimular os 

neutrófilos a liberarem mediadores pró-inflamatórios, tais como a IL-8 e TNF-α 

(PONTES et al., 2014). Dessa forma, a avaliação dos efeitos pró-inflamatórios 

in vivo da CR-LAAO são de grande importância para a caracterização 

farmacológica dessa classe de proteínas. 

O presente trabalho representa uma perspectiva promissora no avanço 

do conhecimento de mecanismos moleculares de ação da L-aminoácido 

oxidase da peçonha de Calloselasma rhodostoma. Existem vários estudos com 

esta proteína em relação ao aspecto estrutural e parte de sua funcionalidade. 

No entanto, o estudo como potencial aplicação biotecnológica a partir das 

atividades fungicida, leishmanicida, tripanomicida, bactericida, propriedades 

pró-inflamatórias, atividade apoptótica em células HL-60 e HepG2 e expressão 

gênica, a fim de identificar as vias de atuação desta proteína no processo 

apoptótico, ainda não foram demonstrados.   
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6. CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos revelaram importantes características funcionais 

da L-aminoácido oxidase isolada da peçonha de Calloselasma rhodostoma.  

A CR-LAAO mostrou ação anti-tumoral in vitro eficiente, com alta 

citotoxicidade em células tumorais HepG2 e HL-60, e baixa citotoxiciciade em 

células normais (PBMC). Além disso, a CR-LAAO comportou-se como um 

indutor de apopptose para as diferentes linhagens testadas.  

O processo de morte celular induzido pela enzima em células HL-60 se 

deu pela ativação da via extrínseca da apoptose, confirmado pela expressão do 

gene FAS e da ativação das caspases 8 e 3. Entretanto nenhuma alteração foi 

percebida na expressão de genes envolvidos na apoptose para a linhagem 

HepG2, o que inviabilizou a determinação da ativação da(s) via(s) de apoptose 

para essa linhagem.   

Não foi possível observar alterações significativas na modulação do ciclo 

celular nas células PBMC, havendo apenas um pequeno atraso na fase G0/G1 

na concentração de 100 µg/mL. Em HepG2 detectamos que nas menores 

concentrações (0,1 – 2,5 µg/mL) o atraso, também, ocorreu em G0/G1, mas 

nas demais concentrações testadas  o atraso se deu na fase S. Em HL-60, 

observamos mudanças na progressão do ciclo celular, apenas nas 

concentrações de 50 e 100 µg/mL, que induziram atraso em S. 

A CR-LAAO comportou-se como um excelelente agente bactericida, 

sendo capaz de inibir o crescimente de bactérias gram-positivas (S. aureus) e 

negativas (E. coli), entretanto apresentou uma maior especificidade para 

bactérias gram-positivas, sendo eficiente inclusive contra as cepas resistentes 

aos antibióticos comerciais testados (S. aureus a oxaciclina e clindamicina). Foi 

possível observar que a CR-LAAO interage com esses microorganismos 

promovendo um desmantelamento de suas paredes celulares. 

A L-aminoácido oxidase de C. rhodostoma apresentou ainda atividade 

antifúngica contra a levedura C. albicans, sendo que 100 µg/mL da toxina, após 

6 h de incubação, foi capaz de inibir o crescimento do microorganismo em 

80%. Sem prévia incubação e após 24 h de incubação, a CR-LAAO perdeu 

atividade e as leveduras voltaram a crescer.  
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A CR-LAAO apresentou ação leishmanicida contra as espécies L. 

brasiliensis e L. i. chagasi, sendo que esta última  foi mais sensível à ação da 

enzima. Formas tripomastigotas do protozoário T. cruzi, tiveram seu 

crescimento inibido de maneira dependente da concentração de CR-LAAO.  

As atividades antitumoral e antiparasitária foram testadas na presença 

da catalase, sendo inibidas ou totalmente extintas, o que sugere o 

envolvimento do peróxido de hidrogênio na atividade farmacológica da CR-

LAAO. 

A CR-LAAO apresentou um potencial inflamatório local e inicial (agudo) 

in vivo, sendo capaz de recrutar células inflamatórias, produzir citocinas (IL-6 e 

IL-1β) e mediadores lipídicos (LTB4 e PGE2), processo que pode auxiliar no 

combate à microorganismos, ou mesmo potencializar o efeito antitumoral da 

CR-LAAO. 

Com base nos resultados obtidos, podemos dizer que a CR-LAAO é 

uma molécula multifuncional que poderá servir como modelo para o 

desenvolvimento de novos farmácos, com possíveis aplicações no tratamento 

de muitas doenças como o câncer, infecções bacterianas e parasitárias ou 

mesmo como coadjuvante de farmácos não tão eficazes que já estão no 

mercado.
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