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RESUMO 
 
 

WIEZEL, G. A. Caracterização bioquímica e avaliação in vitro da ativação de 
fibroblastos e do potencial leishmanicida de uma L-aminoácido oxidase (LAAO) da 
peçonha de Crotalus durissus terrificus. 2016. 145 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 
 

Acidentes causados por animais peçonhentos representam um grave problema de saúde 
pública, principalmente em áreas de difícil acesso da população ao serviço de saúde. No 
Brasil, o gênero Crotalus é o gênero de serpente cuja peçonha apresenta o maior índice de 
letalidade. As L-aminoácido oxidases (LAAOs) estão presentes na peçonha crotálica e são 
flavoenzimas que catalisam a oxidação de L-aminoácidos, produzindo, concomitantemente, 
peróxido de hidrogênio e amônia. LAAOs têm demonstrado atividade citotóxica, 
antimicrobiana, antitumoral, antiparasitária e na agregação plaquetária. Os objetivos desse 
estudo incluíram o isolamento e a caracterização bioquímica da LAAO de C. d. terrificus, 
assim como a avaliação de seu potencial leishmanicida e da ativação de fibroblastos. Foram 
desenvolvidos dois protocolos para isolamento da LAAO. O primeiro consistiu em 
cromatografias de troca catiônica, filtração molecular e de interação hidrofóbica. O segundo 
protocolo diferiou do primeiro na terceira etapa (cromatografia de afinidade). Cromatografia 
de fase reversa da LAAO isolada demonstrou um alto grau de pureza e a separação do cofator 
FAD. A massa molecular da LAAO foi determinada por espectrometria de massas MALDI-
TOF (58.702,196 Da). A caracterização estrutural dessa LAAO também incluiu a dedução da 
sua sequência primária e a localização do sítio de glicosilação e das ligações dissulfeto através 
de espectrometria de massas em equipamentos LC-MS/MS com diferentes tipos de 
fragmentação (HCD, ETD e EThcD). A sequência primária (498 resíduos) foi obtida após 
digestão da LAAO com diferentes proteases e o sítio de glicosilação foi localizado na 
Asn361. Análise por SDS-PAGE da LAAO em condições reduzida e reduzida/deglicosilada 
mostrou que cerca de 5% da massa da proteína é relativa à presença de açúcar. As ligações 
dissulfeto (Cys10-Cys171 e Cys331-Cys412) foram localizadas após digestão da enzima em 
pH ácido e análise por LC-MS/MS. A avaliação qualitativa da especificidade de substratos 
mostrou preferência por L-aminoácidos hidrofóbicos e, a ordem de especificidade (L-Phe>L-
Leu>L-Met>L-Trp>L-Ile) foi determinada através da cinética enzimática.  A estabilidade da 
LAAO foi avaliada em diferentes temperaturas, tempos e condições de armazenamento. A 
enzima mostrou grande perda de atividade ao longo do tempo, sendo que a liofilização e o 
congelamento a -20 °C inibiram sua atividade completamente. A estabilidade térmica, 
avaliada pela técnica do Termofluor, mostrou que a LAAO é mais estável na presença de pH 
ácido, diferentes concentrações de substratos e ausência de NaCl. Promastigotas de 
Leishmania amazonensis foram estimulados com a LAAO (55 mUAE)  e cerca de 30% dos 
parasitas foram mortos. Fibroblastos L929 também foram estimulados com a LAAO e em 
baixa concentração da enzima (1,83 mUAE) a viabilidade celular foi próxima de zero. Nas 
concentrações sem morte celular significativa, a ativação dos fibroblastos foi avaliada através 
da dosagem de óxido nítrico e citocinas, mas, em nenhum dos casos, houve ativação das 
células e maior produção desses compostos. Portanto, no presente estudo, foi isolada e 
caracterizada uma LAAO de C. d. terrificus que apresentou ação contra promastigotas de L. 
amazonensis e alta citotoxicidade para fibroblastos, sem causar a ativação dessas células.  
 
Palavras-chave: Crotalus durissus terrificus. LAAO. Flavoproteínas. Modificações pós-
traducionais. Estabilidade térmica. Citotoxicidade. Atividade leishmanicida.  
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ABSTRACT 
 
 

WIEZEL, G. A. Biochemical characterization and in vitro evaluation of the fibroblast 
activation and the leishmanicide potential of an L-amino acid oxidase (LAAO) from 
Crotalus durissus terrificus venom. 2016. 145 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 
 
Acidents caused by venomous animals represent a serious publich health problem, mainly in 
remote areas where the acess to the health service is difficult. In Brazil, the genus Crotalus is 
the most lethal genus among the Brazilian snakes. The L-amino acid oxidases (LAAOs) are 
present in the venom from this genus and they are flavoenzymes that catalyze the oxidation of 
L-amino acids, producing hydrogen peroxide and ammonia concomitantly. LAAOs have been 
demonstrating many activities, including cytotoxic, antimicrobial, antitumor, antiparasitic and 
action on platelet aggregation. The main objectives of this study included the isolation and 
biochemical characterization of a LAAO from C. d. terrificus, and the evaluation of its 
leishmanicide potential and the fibroblasts activation. Two protocols were developed to the 
LAAO isolation from C. d. terrificus venom. First one consists in ionic exchange, gel 
filtration and hydrophobic interaction chromatographies. The second protocol has a 
modification in the third step which is affinity chromatography. Reverse-phase 
chromatography of the isolated LAAO showed high purity degree and the separation of FAD 
from the enzyme. The LAAO molecular mass was determined by MALDI-TOF mass 
spectrometry (58,702.196 Da). The structural characterization also included the deduction of 
primary sequence and the glycosylation site and disulfide bonds determinations through LC-
MS/MS with different fragmentation modes (HCD, ETD, EThcD). The primary sequence 
(498 amino acid residues) was obtained after the LAAO digestion using different proteases. 
The glycosylation site was located in the Asn361. A SDS-PAGE analysis of reduced LAAO 
and reduced/deglycosylated LAAO showed that about 5% of the LAAO mass is due to the 
sugar presence. The disulfide bonds were determined after LAAO digestion at low pH and 
LC-MS/MS analysis. It showed bonds between Cys10-Cys171 and Cys331-Cys412. The 
qualitative evaluation of substrate specificity revealed preference for hydrophobic L-amino 
acids. The specificity order, determined through the kinetics evaluation, is L-Phe>L-Leu>L-
Met>L-Trp>L-Ile. The LAAO stability was evaluated at different temperatures, timecourse 
and storage conditions. The enzyme lost its activity over time, and lyophilization and freezing 
at -20 °C completely inhibited its activity. The thermal stability, evaluated by the Termofluor 
method, demonstrated that the best LAAO structural stability is achieved at acid pH, different 
substrate concentrations and at absence of NaCl. Leishmania amazonensis promastigotes were 
stimulated with LAAO (55 mEAU) and the parasites death was about 30%. The fibroblasts 
cell line L929 was also stimulated with LAAO, and at low concentration (1.83 mEAU) the 
cellular viability was close to zero. At lower concentrations, without significative cellular 
death, the fibroblast activation was evaluated through the nitric oxide e cytokines production, 
but none of the compounds were released. Therefore, in this study, a LAAO from C. d. 
terrificus venom was isolated and characterized. Moreover, this enzyme presented 
leishmanicide against L. amazonensis promastigotes and high cytotoxicity to fibroblasts, 
without the activation of these cells. 
 
Keywords: Crotalus durissus terrificus. LAAO. Flavoproteins. Post-translational 
modifications. Thermal stability. Cytotoxicity. Leishmanicide activity. 
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Os acidentes ofídicos representam um grave problema de saúde em países tropicais e 

subdesenvolvidos, principalmente em áreas mais remotas e de difícil acesso da população ao 

sistema de saúde. Todo o dano causado pelas peçonhas de serpentes é decorrente de diferentes 

classes de componentes proteicos (enzimáticos e não enzimáticos) e compostos orgânicos e 

minerais, que, em conjunto, formam uma mistura complexa capaz de afetar inúmeros 

processos biológicos. 

Todavia, essas peçonhas podem ser estudadas não apenas para o desenvolvimento de 

anti-venenos mais específicos para o tratamento dos acidentes ofídicos, como também as 

toxinas dessas peçonhas podem ser potenciais ferramentas para estudos de alvos e interações 

moleculares, vias envolvidas na hemostasia, mecanismos fisiológicos e ainda o 

desenvolvimento de novos fármacos e reagentes para diagnóstico. 

Em 2003, aproximadamente, 40% dos medicamentos no mercado eram provenientes 

de fontes naturais e 3% oriundos de fontes animais. Quando são analisados os antibióticos e 

antitumorais, esse percentual chega até 70% (CALIXTO, 2003). O presente trabalho tem 

como objetivos o isolamento e a caracterização bioquímica da uma L-aminoácido oxidase 

presente na peçonha da serpente brasileira Crotalus durissus terrificus, bem como a avaliação 

in vitro da ativação de fibroblastos e da atividade leishmanicida causadas por essa enzima, 

tendo como alvo sua potencial aplicação biotecnológica. 
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As serpentes representam um dos grupos de animais mais antigos do mundo. Acredita-

se que tenham surgido no final do período Jurássico, há mais de 135 milhões de anos atrás 

(RAGE1, 1994 apud FRANCO, 2003). Estima-se que existam 3.567 espécies de serpentes 

distribuídas pelo planeta Terra (UETZ, 2015), das quais aproximadamente 600 espécies são 

peçonhentas e cerca de 200 espécies apresentam importância médica (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2010). 

As serpentes peçonhentas estão amplamente distribuídas no mundo, com exceção das 

regiões mais frias (como a região da Cordilheira dos Andes na América do Sul, o Polo Sul, a 

Groenlândia e norte da América do Norte, Europa e Ásia) e de Madagascar e Nova Zelândia 

(HARRISON et al., 2009; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2010). 

  
 
2.1. Serpentes peçonhentas brasileiras e envenenamento 

 

 Devido à frequência com que ocorrem e à morbimortalidade que causam, os acidentes 

ofídicos são considerados um sério problema de saúde pública em países tropicais (PINHO; 

PEREIRA, 2001). Um estudo realizado por Harrison et al. (2009) coloca o envenenamento 

por serpentes como “uma doença da pobreza”, pois a associação negativa entre as mortes por 

acidentes ofídicos e os gastos do governo com a saúde é mais elevada nos países que são 

menos capazes de lidar com os custos financeiros de uma picada de serpente (HARRISON et 

al., 2009). 

As serpentes peçonhentas brasileiras estão agrupadas em duas famílias: Viperidae e 

Elapidae. Os gêneros Leptomicrurus e Micrurus pertencem à família Elapidae e os gêneros 

Bothrops e Bothrocophias (anteriormente denominados apenas Bothrops), Crotalus e 

Lachesis pertencem à família Viperidae (COSTA; BÉRNILS, 2014; FENWICK et al., 2009; 

WUSTER; BERNILS, 2011). 

A peçonha é resultado do processo evolutivo de algumas serpentes, auxiliando na 

digestão de presas que, muitas vezes, possuem um tamanho maior do que elas. Portanto, os 

compostos presentes na peçonha têm múltiplas funções, incluindo imobilização, morte e 

digestão da presa. Em geral, essas peçonhas são misturas complexas de proteínas (com ou 

sem ação enzimática), peptídeos, compostos orgânicos e minerais, que afetam uma enorme 

                                                             
1 RAGE, J. C. Origin and Evolution of Snakes. In: Bauchot, R. (Ed.). Snakes, a natural history. New York: 
Sterling Publishing Co., Inc., 1994. p. 26-33. 
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variedade de processos biológicos (BAZAA et al., 2005; CALVETE; MARCINKIEWICZ; 

SANZ, 2007; HAMZA et al., 2010; JUÁREZ; SANZ; CALVETE, 2004; SANZ et al., 2006;). 

Segundo os dados de acidentes por animais peçonhentos do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2016) ainda sujeitos a revisão, no ano de 2015, foram notificados 15.458 acidentes 

por serpentes peçonhentas, dos quais 1.422 para o gênero Crotalus, 13.373 para Bothrops, 

524 para Lachesis e 139 para Micrurus (Fig. 1A). Crotalus é o gênero de serpente brasileira 

que apresenta o maior índice de letalidade (Fig. 1B). Para esse mesmo ano, o índice foi de 

1,55%, sendo seguido por Lachesis (1,34%) e Bothrops (0,39%). Para o gênero Micrurus, até 

o momento não foram observadas mortes decorrentes do envenenamento. 

 
Figura 1. Acidentes causados por serpentes peçonhentas brasileiras. A) Número de acidentes 
notificados e B) Índice de letalidade para cada gênero de serpente peçonhenta. Dados do Ministério da 
Saúde brasileiro (BRASIL, 2016).  

 

2.1.1.  Crotalus durissus terrificus 

 

O gênero Crotalus, no Brasil, é representado pela espécie Crotalus durissus, 

popularmente conhecida como cascavel (MELGAREJO, 2003). Essa espécie foi 

primeiramente identificada por Linnaeus em 1758 (KLAUBER, 1972, p. 35) e é subdividida 

em cinco subespécies: C. d. terrificus, C. d. cascavella, C. d. collilineatus, C. d. ruruima e C. 

d. marajoensis, sendo a C. d. terrificus, a mais abundante no território brasileiro (Fig. 2). 

As serpentes Crotalus durissus habitam áreas abertas, como savanas, e estão 

propensas a habitar áreas perturbadas por atividades humanas, incluindo áreas que sofreram 

com o desmatamento, como a da Mata Atlântica (DUARTE; MENEZES, 2013; 

SANT'ANNA; ABE, 2007;). A subespécie C. d. terrificus está distribuída pela região sul do 
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país, estendendo-se pelo oeste e até algumas áreas do Mato Grosso, Rondônia, Amazonas e 

Pará. As serpentes do gênero Crotalus são terrestres, robustas, pouco ágeis e sua característica 

mais marcante é a presença de uma estrutura denominada guizo na extremidade de sua cauda 

(Fig. 3) (MCDOWELL2, 1987 apud LOURENÇO et al., 2013; MELGAREJO, 2003).  

 
Figura 2. Distribuição geográfica das serpentes brasileiras do gênero Crotalus. Dados de 
distribuição com base nos trabalhos de MELGAREJO (2003) e Boldrini-França et al. (2010). 

 

 
Figura 3. Espécime de Crotalus durissus terrificus. Arquivo pessoal. 

                                                             
2 MCDOWELL, S. B. Systematics. In: SIEGEL, R. A., COLLINS, J. T., NOVAK, S. S. (Eds.), Snakes: 
Ecology and Evolutionary Biology. New York: Macmillan, 1987, p. 3–50. 
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A peçonha crotálica quase não produz lesão local. Essa peçonha apresenta, 

principalmente, ações neurotóxica, miotóxica e ação na coagulação sanguínea. Entre as 

manifestações clínicas, já foram relatadas: dor na região do pescoço, diminuição e até perda 

da visão, sonolência, obnubilação, ptose palpebral bilateral, intensa dor muscular 

generalizada, discreto edema muscular, insuficiência respiratória, cefaleia intensa, febre, hiper 

e/ou hipotensão acompanhada de taqui e/ou bradicardia e alterações renais e hematológicas 

(FERNANDES; AGUIAR; DAHER, 2008). 

A peçonha de C. d. terrificus é composta principalmente por crotoxina e crotamina 

(CALVETE et al., 2010; FAURE et al., 1994). A crotamina é uma toxina com ação miotóxica 

que pode levar ao desenvolvimento da insuficiência renal aguda devido ao acúmulo nos 

túbulos renais da mioglobina liberada dos músculos. Já a crotoxina possui ação 

principalmente no sistema nervoso central, levando aos sintomas neurotóxicos apresentados 

durante o envenenamento por Crotalus e também pode ser responsável pela mio e 

nefrotoxicidade (CHANG; TSENG, 1978; FERNANDES; AGUIAR; DAHER, 2008; 

KATTAH et al., 2000; MONTEIRO et al., 2001). Outras classes de componentes também 

encontrados nessa peçonha são: L-aminoácido oxidase, serinoproteases, moléculas lectinas do 

tipo C símile, metaloproteases da classe P-III e peptídeos vasoativos (CALVETE et al., 2010). 

 

 

2.2. L-aminoácido oxidases 

 

As L-aminoácido oxidases (LAAOs) são flavoproteínas diméricas e foram descritas 

pela primeira vez em 1944 (ZELLER; MARITZ3, 1944 apud PAWELEK et al., 2000). 

Recentemente, as atividades funcionais de svLAAOs (LAAOs isoladas de peçonha de 

serpente, do inglês snake venom LAAOs) têm demonstrado grande interesse para diversas 

áreas como biologia molecular, bioquímica, fisiologia e medicina (ZULIANI et al., 2009). 

As svLAAOs são responsáveis, pelo menos em parte, pela cor amarela da peçonha. 

Ainda não se sabe ao certo o papel dessa enzima durante o envenenamento, mas acredita-se 

que por atuarem na agregação plaquetária possam realçar as injúrias do envenenamento e por 

sua ação apoptótica causem morte dos tecidos atingidos (GUO et al., 2012; MOUSTAFA et 

                                                             
3 ZELLER, A. MARITZ, A. Über eine neue l-Aminosäure-oxydase. Helvetica chimica acta, v. 27, p. 1888-
1903, 1944. 
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al., 2006; TEMPONE et al., 2001). Peçonhas secas apresentam, em geral, 3% ou menos de 

LAAO. Entretanto, algumas peçonhas apresentam quantidades superiores, como é o caso, por 

exemplo, das peçonhas de Bothrops atrox (10,5%) e Calloselasma rhodostoma (30%) 

(CALVETE et al., 2010; KOHLHOFF et al., 2012; PONNUDURAI; CHUNG; TAN, 1994; 

SANZ et al., 2008; ZELLER, 1977). 

 

2.2.1. Características bioquímicas 

 

As LAAOS são glicoproteínas diméricas e possuem como cofator o grupo FAD 

(flavina-adenina dinucleotídeo) ou FMN (flavina mononucleotídeo) interagindo através de 

ligações não covalentes com a enzima. Elas apresentam massa molecular entre 110 e 150 kDa 

na sua forma dimérica e entre 50 e 70 kDa na sua forma monomérica (FOX, 2013; GUO et 

al., 2012; ZULIANI et al., 2009). Acredita-se que a glicosilação seja responsável pela 

interação da enzima com células do hospedeiro, o que faria com que a liberação do peróxido 

de hidrogênio ficasse concentrada em um ponto da célula, levando a um dano mais rápido 

devido à alta concentração do peróxido liberado (GEYER et al., 2001; MOUSTAFA et al., 

2006; PAWELEK et al., 2000; TORII et al., 2000). 

O ponto isoelétrico apresentado por essas enzimas varia desde valores ácidos (4,4) até 

básicos (8,5) e em uma mesma peçonha podem coexistir formas ácidas, básicas e neutras de 

LAAOs. As isoformas de LAAOs podem ocorrer devido à codificação dessas enzimas por 

genes diferentes ou por diferentes padrões de glicosilação assumidos pelas proteínas 

codificadas por um mesmo gene. Existem peçonhas para as quais já foram descritas até cinco 

isoformas de LAAOs, como é o caso da peçonha de Calloselasma rhodostoma (ALI et al., 

2013; GUO et al., 2012; HAYES; WELLNER, 1969; ZULIANI et al., 2009). 

A estrutura das svLAAOs é altamente conservada e os protômeros dessas enzimas são 

compostos por três domínios: helicoidal, de ligação ao FAD e de ligação ao substrato. Entre 

os domínios helicoidal e de ligação ao substrato existe um funil através do qual o substrato 

consegue acesso ao sítio ativo da enzima. O domínio de ligação ao FAD é o único sítio redox 

da LAAO e está profundamente enterrado na estrutura da enzima, fazendo interações com 

resíduos de aminoácidos e com moléculas de água que são conservadas nos protômeros 

(MOUSTAFA et al., 2006; PAWELEK et al., 2000).  
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Está presente ainda na estrutura das svLAAOs um canal para entrada de O2, localizado 

entre os domínios helicoidal e de ligação ao FAD, e um canal para a saída de peróxido de 

hidrogênio, localizado no domínio de ligação ao substrato em uma região próxima à região N-

terminal da proteína (MOUSTAFA et al., 2006) . 

 

2.2.2. Reação enzimática 

 

As LAAOs catalisam a oxidação estereoespecífica de L-aminoácidos (Fig. 4). O L-

aminoácido é oxidado a α-cetoácido via um intermediário iminoácido. Para a formação do 

intermediário, ocorre a abstração de um próton do L-aminoácido e a transferência de um 

hidreto para o cofator da enzima, que é reduzido. O intermediário formado, espontaneamente, 

é transformado em α-cetoácido, ocorrendo de modo simultâneo a formação de amônia. 

Durante a reoxidação do cofator para retornar à forma capaz de receber o hidreto, peróxido de 

hidrogênio é produzido a partir de oxigênio. Desse modo, a oxidação do L-aminoácido leva à 

produção de α-cetoácido, amônia e peróxido de hidrogênio (PAWELEK et al., 2000; 

POLLEGIONI; MOTTA; MOLLA, 2013; WELLNER; MEISTER, 1961). É interessante 

notar que a forma oxidada do cofator faz com que a enzima assuma coloração amarela, mas, 

na sua forma reduzida, essa coloração passa a ser transparente (PAWELEK et al., 2000). 

  

 

 
Figura 4. Oxidação de L-aminoácidos catalisada pelas LAAOs. 
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2.2.3. Atividades biológicas 

 

As svLAAOs são amplamente conhecidas devido à toxicidade celular que são capazes 

de causar e essa atividade tem sido extensivamente estudada visando à aplicação terapêutica 

de LAAOs, por exemplo, como agente antitumoral, antimicrobiano e antiparasitário.  

Atualmente, a pesquisa antitumoral de svLAAOs está focada principalmente no seu 

efeito indutor de apoptose. Já foram relatados efeitos citotóxicos e indução de apoptose em 

linhagens celulares como células T leucêmicas, de carcinoma gástrico, de carcinoma 

pulmonar, de feocromocitoma e de melanoma (ALVES et al., 2008; BREGGE-SILVA et al., 

2012; LIU et al., 2002; MURAKAWA et al., 2001; SOUZA et al., 1999; SUHR; KIM, 1999; 

TORII et al., 2000; ZHANG; CUI, 2007).  

As svLAAOs também já demonstraram efeitos antimicrobianos sem causar resistência 

bacteriana. As seletividades e especificidades mostram significante variação entre diferentes 

svLAAOs. Como exemplos, Akbu-LAAO suprime especificamente o crescimento de 

Staphylococcus aureus de maneira dose dependente, enquanto a DRS-LAAO, uma LAAO 

isolada da peçonha de Bothrops jararaca, e a LAAO isolada da peçonha de Bothrops 

jararacussu mostram clara inibição do crescimento de bactérias Gram-positivas e Gram-

negativas. Além disso, a DRS-LAAO mostrou atividade contra cepas de S. aureus resistentes 

à meticilina. Outras cepas sensíveis à ação de L-aminoácido oxidases incluem Staphylococcus 

epidermidis, Streptococcus mutans, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, 

Escherichia coli e Xanthomonas axonopodis (CISCOTTO et al., 2009; GUO et al., 2012; 

SUN et al., 2010; ZHONG et al., 2009).  

Já a ação antiparasitária de svLAAOs é vista, principalmente, contra parasitas dos 

gêneros Leishmania e Trypanosoma. Vários trabalhos mostram que espécies de Leishmania 

são sensíveis à ação de L-aminoácido oxidases e que a atividade leishmanicida é dependente 

da produção de peróxido de hidrogênio (BREGGE-SILVA et al., 2012; DE MELO ALVES 

PAIVA et al., 2011; IZIDORO et al., 2006; NAUMANN et al., 2011; RODRIGUES et al., 

2009; TEMPONE et al., 2001; TOYAMA et al., 2006). O peróxido de hidrogênio é forte 

indutor de apoptose nas formas promastigotas de Leishmania ssp e o estresse oxidativo 

induzido por essa molécula poderia ativar heat shock proteins e iniciar a desorganização da 

membrana e do citoplasma, levando à morte celular (GUO et al., 2012). As LAAOs também 

são capazes de causar morte em formas epimastigotas de Trypanosoma cruzi. Essa forma do 
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parasita habita o intestino dos triatomíneos (barbeiros) e dão origem à forma promastigota, 

que é a forma capaz de infectar o homem (DEOLINDO et al., 2010).  

Adicionalmente, algumas svLAAOs têm demonstrado atividade anti-HIV. Essa ação 

já foi relatada para LAAOs encontradas nas peçonhas de Trimeresurus stejnegeri, 

Calloselasma rhodostoma e Bothrops moojeni. Um exemplo dessa atividade é a inibição da 

infecção e replicação do vírus HIV-1 pela LAAO de T. stejnegeri (MOUSTAFA et al., 2006; 

STÁBELI et al., 2007; ZHANG et al., 2003). 

Embora não se saiba a função exata das L-aminoácido oxidases no envenenamento, 

além do seu efeito citotóxico, as atividades biológicas de svLAAOs também incluem efeitos 

sobre a função plaquetária. No entanto, esse efeito ainda é controverso, podendo as L-

aminoácido oxidases atuarem como indutores ou inibidores da agregação plaquetária. Essa 

contradição ocorre mesmo com LAAO proveniente de uma mesma espécie, como a LAAO 

isolada da peçonha de Ophiophagus hannah, cujos estudos de Li, Yu e Lian (1994) mostram 

uma ação de indução de agregação plaquetária e Jin et al. (2007) mostram inibição da 

agregação plaquetária induzida por ADP. Essa diferente ação na agregação plaquetária pode 

estar relacionada a diferenças experimentais, seja por variáveis relacionadas aos laboratórios 

ou executores do experimento ou às diferenças nas próprias metodologias (DU; 

CLEMETSON, 2002; GUO et al., 2012; JIN et al., 2007; LI; YU; LIAN, 1994; SAKURAI et 

al., 2001; ZHONG et al., 2009).  

 

 

2.3. O uso de técnicas “ômicas” no estudo de toxinas animais 

 

Nas últimas décadas, as técnicas “ômicas” vêm ganhando destaque no campo da 

Toxinologia, englobando principalmente os estudos de transcriptoma (com as reconhecidas 

bibliotecas de cDNA) e proteoma (ZELANIS; TASHIMA, 2014). 

O proteoma de uma célula ou tecido reflete o conjunto de proteínas que é expresso em 

determinado tempo e determinadas condições. Assim, o proteoma representa os reais 

contribuintes para a função celular e, como resultado, expressões proteicas distintas podem 

ser características de diferentes tipos celulares e funções, bem como de diferenças fenotípicas 

em um dado tipo celular (KINTER; SHERMAN, 2000a).  
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O estudo do proteoma de venenos e peçonhas animais, também denominado 

“venômica” (CALVETE; JUÁREZ; SANZ, 2007), possibilita, principalmente, maior 

conhecimento da composição dos mesmos, auxiliando no desenvolvimento de anti-venenos 

mais específicos e, portanto, mais eficazes. Para a execução de tais estudos, a espectrometria 

de massas se destaca como uma poderosa ferramenta para o alcance dos objetivos requeridos. 

A espectrometria de massas é uma técnica analítica utilizada desde meados do século 

passado para análise das massas de várias moléculas. Com o passar dos anos, os 

espectrômetros de massa foram melhorados, mas exibem, basicamente, um modelo geral, no 

qual a amostra é introduzida no equipamento e vai para uma região sob vácuo, onde é 

ionizada, e sua massa é, então, analisada e detectada. Os resultados obtidos são expressos 

como espectros de massa que, posteriormente, são analisados manualmente e/ou com o 

auxílio de softwares (KINTER; SHERMAN, 2000b). 

Existem várias técnicas de ionização de amostras, porém as técnicas mais adequadas à 

análise peptídeos e proteínas são a ionização por eletrospray (do inglês Electrospray 

Ionization – ESI) e a ionização por MALDI (do inglês Matrix-Assisted Laser Desorption 

Ionization). Após a análise das massas, os íons gerados também podem ser fragmentados e 

cada fragmento ter sua massa determinada. A esse tipo de análise dá-se o nome de 

espectrometria de massas sequencial (MANN; HENDRICKSON, PANDEY, 2001).  

Os peptídeos e proteínas das peçonhas e venenos podem ser fragmentados, 

principalmente, por CID (do inglês collision induced dissociation) ou ETD (do inglês electron 

transfer dissociation). Cada tipo de fragmentação apresenta suas particularidades e a 

utilização de ambos, em conjunto, tem permitido uma análise mais aprofundada das 

características estruturais de toxinas, permitindo, além da descoberta de novas sequências, o 

estudo e caracterização de suas modificações pós-traducionais, como ligações dissulfeto e 

glicosilações (ANAND et al., 2014; BOLDRINI-FRANÇA et al., 2010; CARREGARI et al., 

2016; GAJEWIAK et al., 2014; LAI; HER, 2002; UEBERHEIDE et al., 2009; WIEZEL et 

al., 2015). 

Consequentemente, a espectrometria de massas tem se mostrado uma grande aliada no 

campo da Toxinologia, proporcionando um melhor conhecimento sobre a composição dos 

venenos e peçonhas e, ainda, auxiliando na caracterização estrutural de biomoléculas que 

podem ser biotecnologicamente empregadas. 
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2.4. A Toxinologia e a descoberta de novos fármacos 

 

 Em 1933, Calmette, Saenz e Costil propuseram que compostos fisiologicamente ativos 

de peçonhas de serpentes poderiam apresentar potencial terapêutico, mostrando que a peçonha 

de cobra poderia ser utilizada no tratamento de câncer em camundongos (CALMETTE; 

SAENZ; COSTIL4, 1933 apud BISWAS et al., 2012). Mais de 80 anos se passaram e muitos 

estudos têm demonstrado a utilização de toxinas animais como possíveis fármacos e/ou 

adjuvantes terapêuticos. 

 O exemplo mais famoso talvez seja o do fármaco Captopril®, um potente inibidor da 

enzima conversora de angiotensina utilizado no tratamento da hipertensão. Os pesquisadores 

Sérgio Ferreira e Maurício da Rocha e Silva da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

descobriram um peptídeo na peçonha da serpente brasileira Bothrops jararaca que 

potencializava a ação da bradicinina (através da inibição da sua degradação) e diminuía a 

produção da angiotensina II (através da inibição da enzima conversora de angiotensina).  Esse 

peptídeo serviu como base para o desenho da molécula do captopril que, atualmente, é um dos 

anti-hipertensivos mais utilizados no mundo e rende mais de US$ 5 bilhões de dólares de 

faturamento anual à indústria farmacêutica Squibb (CAMARGO et al., 2012; CUSHMAN et 

al., 1977; FERREIRA; ROCHA E SILVA, 1965; HAYASHI; CAMARGO, 2005; IZIQUE, 

2001). 

 Outro exemplo de medicamento inclui o VIPRINEX®, cujo princípio ativo é o 

ANCROD, uma serinoprotease trombina-símile encontrada na peçonha da serpente 

Calloselasma rhodostoma. Esse medicamento foi inicialmente estudado para o tratamento de 

acidente vascular isquêmico agudo, mas foi reprovado no estudo clínico de fase 3 por não ser 

capaz de atingir seus objetivos. Atualmente, o ANCROD está em estudo clínico de fase 2 para 

o tratamento de pacientes com surdez súbita (ANCROD […], 2016; Ancrod (Viprinex™) 

[…], 2005; EDGAR, PRENTICE, 1973; EFFICACY [...], 2013; NEUROBIOLOGICAL […], 

2016). 

Um último exemplo inclui o fármaco 131I-TM-601, um análogo radioativo da 

clorotoxina (encontrada na peçonha do escorpião Leiurus quinquestriatus). Esse peptídeo se 

liga especificamente a canais para cloreto ativados por Ca2+ e que são expressos em gliomas. 

                                                             
4CALMETTE, A.; SAENZ, A.; COSTIL, L. Effets du venin de cobra sur les greffes cancereuses et sur le cancer 
spontane (adenocarcinoma) de la souris. Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, Paris, v. 197, p. 205-
210, 1933. 
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Recentemente, o 131I-TM-601 está em estudo clínico de fase 2 para o tratamento de gliomas 

(131-I-TM-601 [...], 2004; CHENG et al., 2014) . 

 Além dos exemplos acima, várias toxinas têm sido estudadas como potenciais 

antibacterianos, antivirais, antifúngicos e antiparasitários. Entre os últimos, já foram 

realizados, por exemplo, estudos com parasitas dos gêneros Leishmania, Plasmodium e 

Trypanosoma (SAEZ et al., 2010; ADADE et al., 2014; CHEN et al., 2012; CONLON; 

KOLODZIEJEK; NOWOTNY, 2004). 

  

 2.4.1. Leishmaniose  

 

A Leishmaniose é considerada um problema de saúde pública em 98 países, estando 

350 milhões de pessoas sob risco de infecção, além de apresentar cerca de 2 milhões de novos 

casos por ano (REVEIZ et al., 2013). Atualmente, essa doença vem ganhando interesse, 

principalmente devido à expansão de viagens internacionais e ao grande crescimento da 

população. Na América do Sul, a leishmaniose é considerada uma doença tropical endêmica e 

possui poucas abordagens terapêuticas.  

Essa doença é causada por agentes do gênero Leishmania e é transmitida por insetos 

flebotomíneos (popularmente conhecidos como “mosquitos-palha”). Durante a picada do 

inseto, a forma promastigota do parasita é inoculada no hospedeiro, que é então fagocitada 

por vários tipos celulares no local da picada. Após isso, o parasita se transforma em formas 

amastigotas não flageladas e se reproduz nas células do hospedeiro. As células então se 

rompem e liberam as formas amastigotas, que infectam outros fagócitos e que também podem 

ser ingeridas pelo mosquito durante o repasto sanguíneo, fechando o ciclo da doença (KAYE; 

SCOTT, 2011). 

A leishmaniose é uma doença de alta complexidade. As diferentes apresentações 

clínicas da doença dependem das variadas espécies de Leishmania causadora da infecção e 

também de fatores relacionados ao hospedeiro. Pele, mucosa e sistema fagocítico 

mononuclear são os locais possivelmente afetados por esse gênero de parasitas (MASMOUDI 

et al., 2013). Algumas Leishmania spp. são causadoras de uma doença crônica, com cura 

lenta, conhecida como leishmaniose cutânea. Outras espécies de Leishmania disseminam-se 

em órgãos internos, como fígado, baço e medula óssea, causando a leishmaniose visceral 

(KAYE; SCOTT, 2011).  
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A leishmaniose visceral (LV), também conhecida como Kala-Azar, é causada 

principalmente pelos agentes L. donovani e L. infantum (sinônimo de L. chagasi na América 

do Sul). Entretanto, L. tropica e L. amazonensis também podem ser a causa dessa doença. A 

LV clássica é caracterizada clinicamente por febre prolongada, perda de peso, hepatomegalia, 

esplenomegalia, hipergamaglobulinemia e pancitopenia e, geralmente, é fatal se não tratada 

adequadamente (MONGE-MAILLO; LÓPEZ-VÉLEZ, 2013a; ROMERO; BOELAERT, 

2010; WERNECK et al., 2003). 

Por sua vez, a leishmaniose cutânea (LC) é prevalente em 82 países, entre eles, o 

Brasil, com uma grande concentração de casos. Essa doença começa inicialmente com uma 

pápula eritematosa no sítio de inoculação do parasita, normalmente em sítios descobertos, 

como face, membros superiores e extremidades baixas. Essa pápula torna-se maior e rompe-

se, formando uma úlcera indolor com borda elevada e bem demarcada. Uma cicatriz 

deprimida é o resultado final após a cicatrização e constitui o principal problema dessa 

doença. A LC pode ser causada por patógenos como L. aethiopica, L. donovani, L. infantum, 

L. major, L. tropica, L. amazonensis, L. mexicana, L. venezuelensis, L. braziliensis, L. 

guyanensis, L. panamensis e L. peruviana. É proposto que a infecção de células estromais, 

como os fibroblastos, possa contribuir para que esses patógenos possam evadir do sistema 

imune (KAYE; SCOTT, 2011). Os tratamentos atuais são pobremente justificados, possuem 

efetividade sub-ótima e estão baseados em regimes tópicos ou sistêmicos (MASMOUDI et 

al., 2013; MONGE-MAILLO; LÓPEZ-VÉLEZ, 2013b). 

Existe ainda a leishmaniose tegumentar americana (LTA), conhecida como 

leishmaniose mucocutânea ou úlcera de Bauru, que inclui a LC e a leishaminose mucosa 

(LM). Essa doença se estende por todo o continente americano e no Brasil está presente em 

todos os estados. Na apresentação cutânea, na maioria das vezes, existe uma lesão localizada. 

Já a apresentação mucosa surge após o tratamento da lesão cutânea, às vezes meses ou anos 

após a resolução da doença, e não se consegue identificar a porta de entrada do parasita. Os 

principais causadores da LTA no Brasil são L. (Leishmania) amazonensis, L. (Viannia) 

braziliensis, L. (Viannia) guyanensis, L. (Viannia) lainsoni, L. (Viannia) naiffi e L. (Viannia) 

shawi (BASANO; CAMARGO, 2004; BRASIL, 2000; BRASIL, 2010). 

O tratamento de primeira escolha para a leishmaniose padronizado pela Organização 

Mundial de Saúde é o antimonial pentavalente. Outros fármacos também utilizados incluem a 

anfotericina B e o stibugluconato de pentamidina (BASANO; CAMARGO, 2004). Mas a 
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resistência às drogas atuais e inseticidas, a toxicidade dos medicamentos disponíveis e 

dificuldades financeiras e operacionais dificultam o controle da leishmaniose. Ainda, é 

aparente uma necessidade maior em focar o desenvolvimento de novas drogas ao invés de 

tentar otimizar a atividade dos compostos já conhecidos (BASANO; CAMARGO, 2004; 

MITROPOULOS; KONIDAS; DURKIN-KONIDAS, 2010).  

Vários trabalhos demonstram que espécies de Leishmania são sensíveis a L-

aminoácido oxidases e que a atividade leishmanicida é dependente da produção de peróxido 

de hidrogênio, uma vez que na presença de catalase, essa atividade é diminuída ou 

completamente abolida (BREGGE-SILVA et al., 2012; DE MELO ALVES PAIVA et al., 

2011; DU; CLEMETSON, 2002; FERNANDEZ-GOMEZ et al., 1994; IZIDORO et al., 2006; 

NAUMANN et al., 2011; PAVLI; MALTEZOU, 2010; RODRIGUES et al., 2009; STÁBELI 

et al., 2007; TEMPONE et al., 2001; TOYAMA et al., 2006).  

Assim, o presente estudo pretende isolar e caracterizar uma L-aminoácido oxidase 

presente na peçonha de C. d. terrificus e ainda avaliar in vitro a ativação de fibroblastos 

induzida por essa enzima, bem como sua atividade leishmanicida. A caracterização estrutural 

da LAAO foi um trabalho inovador, que contou com as mais novas técnicas do “estado da 

arte” da espectrometria de massas. Através deste trabalho, visa-se também ampliar o 

conhecimento sobre o mecanismo de ação desta enzima, a sua relevância na resposta 

imunológica observada no envenenamento e, adicionalmente, sua possível aplicação como 

agente e/ou adjuvante terapêutico para o tratamento da leishmaniose. 
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3.1. Objetivo geral 

 

O estudo teve como objetivo o isolamento e a caracterização estrutural e bioquímica 

de uma L-aminoácido oxidase presente na peçonha de Crotalus durissus terrificus, bem como 

a avaliação da ativação de fibroblastos induzida por essa enzima e do seu potencial 

terapêutico in vitro para tratamento da leishmaniose. 

 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Isolamento da L-aminoácido oxidase 

 

 Caracterização estrutural  

 Dedução da estrutura primária 

 Análise de modificações pós-traducionais  

 Determinação da massa molecular  

 

 Caracterização bioquímica 

 Estudos de cinética enzimática e especificidade de substratos 

 

 Avaliação da estabilidade térmica e enzimática 

 

 Análise in vitro da ativação de fibroblastos 

 Avaliação de citotoxicidade e liberação de citocinas e óxido nítrico  

 

 Avaliação da atividade leishmanicida  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 
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As etapas necessárias para a realização deste trabalho encontram-se resumidas na 

figura 5. 

 

 
Figura 5. Principais etapas realizadas para o isolamento e caracterização da LAAO presente na 
peçonha de Crotalus durissus terrificus.  
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4.1. Peçonha de Crotalus durissus terrificus 

  

A peçonha bruta de Crotalus durissus terrificus (pbCdt) foi obtida de serpentes 

provenientes da região de Ribeirão Preto (21° 10′ 36″ S, 47° 49′ 15″ O), que são mantidas no 

Biotério Central da Faculdade de Medicina  de Ribeirão Preto – USP segundo diretrizes do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). A 

pbCdt foi extraída através da compressão da glândula de peçonha (Fig. 6) por um biólogo 

especializado e fornecida pelo Biotério Central. Posteriormente, a peçonha foi dessecada e 

armazenada na temperatura de -20 °C até o momento do uso. 

  

 
Figura 6. Extração da peçonha de Crotalus durissus terrificus. Arquivo pessoal. 

 

 

4.2. Avaliação da atividade LAAO 

 

 A atividade LAAO foi avaliada espectrofotometricamente através de um ensaio em 

microplaca de 96 poços segundo modificações do método de Kishimoto e Takahashi (2001). 

Frações do processo de isolamento da LAAO ou LAAO isolada foram incubadas com orto-

fenilenodiamina (OPD) 2 mM, peroxidase de rabanete 1 U/mL, L-leucina 5 mM e solução 

tampão Tris-HCl 50 mM (pH 7) durante 1 hora na temperatura de 37 °C. A reação enzimática 

foi parada com H2SO4 2 M e a absorbância das amostras medida em 492/630 nm pelo leitor 

de microplacas Sunrise™ (TECAN, Suíça). 
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 Uma unidade de atividade LAAO é definida como a quantidade de enzima necessária 

para produzir 1 µmol de H2O2 por minuto, sob as condições especificadas acima. Por sua vez, 

a atividade específica é definida como o número de unidades de atividade LAAO presentes 

em 1 mg de proteína. 

  

 

4.3. Eletroforese em gel de poliacrilamida 

 

 Eletroforese em gel de poliacrilamida (10%) na presença de SDS (SDS-PAGE 10%) 

foi realizada em condições reduzidas (com β-mercaptoetanol e aquecimento) e não reduzidas 

seguindo o método descrito por Laemmli (1970). O gel foi corado com Coomassie PhastGel 

R-350® (GE Healthcare, Suécia) para observação das bandas de proteínas. O SDS-PAGE foi 

utilizado para acompanhar o processo de isolamento da LAAO e para estimativa da sua massa 

molecular. 

 

 

4.4. Isolamento da L-aminoácido oxidase 

 

4.4.1. Protocolo 1 

 

A amostra de peçonha foi preparada conforme já descrito por Bordon et al. (2012). A 

pbCdt dessecada (500 mg) foi dispersa em 5 mL de solução tampão acetato de sódio 50 mM 

(pH 5,5) e armazenada à temperatura de 4 ºC durante 60 minutos. A amostra foi então 

centrifugada (10.000 x g, 4 ºC) durante 15 minutos. O sobrenadante foi separado e 

acrescentou-se 2,5 mL da solução tampão ao sobrenadante e outros 2,5 mL ao precipitado 

formado. Procedeu-se nova centrifugação por 10 minutos nas mesmas condições. Os 

sobrenadantes resultantes foram reunidos entre si, bem como os precipitados. O procedimento 

foi, então, repetido até obtenção do volume total de 25 mL. 

A primeira etapa também foi realizada segundo Bordon et al. (2012). Para isso, a 

amostra de peçonha foi aplicada em uma coluna de troca iônica de resina CM-Celulose-52® (1 

x 40 cm, GE Healthcare, Suécia) previamente equilibrada com solução tampão acetato de 

sódio 50 mM (pH 5,5). A eluição das amostras ocorreu seguindo um gradiente descontínuo de 
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NaCl (0-1 M) nesse mesmo tampão sob vazão de 0,5 mL/min e o sistema Äkta Purifier UPC-

10 (GE Healthcare) realizou medidas de absorbância no comprimento de onda de 280 nm. 

 As frações obtidas foram submetidas ao ensaio de atividade LAAO e as amostras 

positivas para esse teste foram reunidas e concentradas em Amicon® Ultra - Ultracel® 3K 

(Merck Millipore, Alemanha) e aplicadas em uma coluna de filtração molecular HiPrep 

Sephacryl S-100 HR® (1,6 x 60 cm, GE Healthcare) previamente equilibrada com solução 

tampão Tris-HCl 20 mM com NaCl 0,15 M (pH 7). A eluição das amostras seguiu um 

gradiente isocrático com o mesmo tampão sob vazão de 0,5 mL/min.  

As amostras com atividade LAAO foram reunidas, concentradas em Amicon® Ultra – 

Ultracel 3K e adicionadas de NaCl até a concentração final de 2 M. A solução resultante foi 

aplicada em 2 colunas de cromatografia por interação hidrofóbica HiTrap Phenyl HP® (1 mL, 

GE Healthcare) conectadas em série e previamente equilibradas com Tris-HCl 20 mM com 

NaCl 2 M (pH 7). A eluição ocorreu seguindo um gradiente decrescente e descontínuo de 

NaCl (2-0 M) nesse mesmo tampão sob vazão de 1 mL/min. O sistema Äkta pure (GE 

Healthcare) realizou medidas de absorbância nos comprimentos de onda de 280 e 385 nm 

para as segunda e terceira etapas cromatográficas. As frações com LAAO nesta terceira etapa 

foram, então, concentradas em Amicon® Ultra - Ultracel® 3K e dialisadas contra Tris-HCl 20 

mM (pH 7). 

As amostras eluídas durante o processo de isolamento tiveram a atividade LAAO 

avaliada conforme item 4.2 e a atividade enzimática foi expressa como a porcentagem de 

atividade relativa à fração que apresentou maior atividade (maior absorbância no ensaio 

enzimático). A porcentagem de recuperação dos componentes cromatográficos foi calculada 

pelos softwares Unicorn® 5.20 e Unicorn® 6.3 dos sistemas cromatográficos. 

 

4.4.2. Protocolo 2  

 

No segundo protocolo desenvolvido, a fração S2 proveniente da cromatografia de 

filtração molecular (segunda etapa) foi aplicada em uma coluna de cromatografia de afinidade 

HiTrap Heparin HP® (1 mL, GE Healthcare) previamente equilibrada com Tris-HCl 20 mM 

(pH 7). A eluição ocorreu seguindo um gradiente descontínuo de NaCl (0-1 M) nesse mesmo 

tampão sob vazão de 1 mL/min. O sistema Äkta pure (GE Healthcare) realizou medidas de 

absorbância nos comprimentos de onda de 280 e 385 nm. As amostras eluídas tiveram a 

atividade LAAO avaliada conforme item 4.2 e a atividade enzimática foi expressa como a 



Materiais e métodos   38 
__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

  Gisele Adriano Wiezel 

porcentagem de atividade relativa à fração que apresentou maior atividade. A porcentagem de 

recuperação dos componentes cromatográficos foi calculada pelos softwares Unicorn® 5.20 e 

Unicorn® 6.3 dos sistemas cromatográficos. 

 

4.4.3. Avaliação do grau de pureza 

 

O processo de isolamento foi acompanhado através de SDS-PAGE como descrito no 

item 4.3. O grau de pureza também foi avaliado através de cromatografia de fase reversa. Para 

isso, a LAAO foi aplicada em uma coluna Jupiter® de resina C4 (250 x 4,6 mm, 

Phenomenex, EUA) previamente equilibrada com solução de ácido trifluoroacético (TFA) 

0,1% e eluída seguindo um gradiente descontínuo (0-100%) de solução B, contendo 

acetonitrila (ACN) 60% e TFA 0,1%, sob vazão de 1 mL/min. Para monitoramento, O sistema 

Äkta pure (GE Healthcare) realizou medidas de absorbância nos comprimentos de onda de 

280 e 385 nm. 

 

 

4.5. Caracterização estrutural 

 

 Para a caracterização estrutural da LAAO, a determinação da massa molecular por 

espectrometria de massas foi realizada na Central de Espectrometria de Massas de 

Micromoléculas Orgânicas (CEMMO) da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 

Preto – Universidade de São Paulo, sob responsabilidade do Prof. Dr. Norberto Peporine 

Lopes. 

 Por sua vez, a dedução da estrutura primária, assim como o estudo de suas 

modificações tradicionais, foram realizados, também através de espectrometria de massas, sob 

supervisão da Profa. Dra. Beatrix M. Ueberheide no Proteomics Resource Center – Langone 

Medical Center da New York University durante realização de estágio no exterior. 

 

4.5.1. Determinação da massa molecular  

 

A massa molecular da LAAO isolada da peçonha de C. d. terrificus foi analisada por 

um espectrômetro de massas MALDI-TOF (Ultraflex II, Bruker Daltonics, Alemanha). O 

espectro de massas foi obtido no modo linear positivo com calibração na faixa de massa 
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molecular de 10.000-70.000 Da. Para essa determinação, 10 µL de TFA 0,1% foram 

adicionados à enzima liofilizada. Essa solução foi misturada (na proporção 1:1) com ácido 

sinapínico (20 mg/mL em ACN/TFA 0,2%, 50/50, v/v) e 2 µL dessa mistura foram aplicados 

em uma placa de MALDI (384 posições) usando o método da gota seca. 

 

4.5.2. Estrutura primária 

 

A LAAO de C. d. terrificus (20 μg) foi dissolvida no tampão de amostra NuPAGE® 

LDS (Life Technologies, EUA) e o pH foi conferido para o valor 8. A amostra foi reduzida 

com 3 μL de ditiotreitol (DTT) 200 mM em solução tampão bicarbonato de amônio  

(AMBIC) 100 mM (pH 8) na temperatura de 57 °C, durante 1 hora. Em seguida, 3 μL de 

iodoacetamida (IAA) 500 mM em AMBIC 100 mM (pH 8) foram adicionados e o pH foi 

novamente conferido para garantir pH 8. A amostra foi mantida em temperatura ambiente por 

45 minutos dentro de um compartimento ao abrigo da luz, para que ocorrese a alquilação da 

proteína. 

A LAAO reduzida e alquilada foi aplicada em um NuPAGE® 4-12% Bis-Tris Gel 

(Novex, EUA) e o SeeBlue® Plus2 Pre-stained Protein Standard (Invitrogen, EUA) foi 

utilizado como marcador de peso molecular (3-198 kDa). A corrida eletroforética foi realizada 

na voltagem constante de 200 V, durante 45 minutos, na presença do tampão de corrida 

NuPAGE® MOPS-SDS Running Buffer (Invitrogen). Ao final, o gel foi corado com 

GelCode® Blue Stain Reagent (Thermo Scientific, EUA). As concentrações de proteínas 

foram estimadas por um NanoDrop 2000 UV-Vis Spectrophotometer (Thermo Scientific) em 

280 nm. 

As bandas de proteínas foram retiradas do gel, transferidas para tubos limpos e 

descoradas com solução de metanol: AMBIC 100 mM (pH 8) (50:50, v:v). As bandas de gel  

foram desidratados com ACN 100%, o excesso de solvente foi removido e as bandas de gel 

foram secas usando um Savant SPD111V SpeedVac Concentrator (Thermo Scientific) por 30 

minutos. 

Para realizar a digestão da LAAO, proteases foram adicionadas à banda descorada e o 

volume foi completado com solução tampão de digestão. A Tabela 1 resume as proteases e as 

condições para cada digestão realizada. 
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Tabela 1 – Proteases e condições utilizadas para a digestão enzimática da LAAO de C. d. 

terrificus 

Protease Solução tampão Temperatura Tempo 

200 ng de tripsina 
modificada (Promega, EUA) AMBIC 100 mM (pH 8) 25 °C 15 h 

400 ng de Endoproteinase 
Glu-C (Roche, Alemanha) Fosfato de sódio 100 mM (pH 7,5) 25 °C 15 h 

200 ng de Pierce LysN 
Protease (Roche) AMBIC 100 mM (pH 8) 50 °C 2 h 

500 ng de Tryp-N  
(Protifi, EUA) 

Acetato de trimetilamônio 25 mM 
com CaCl2 1 mM e ZnCl2 0.05 mM 

(pH 7,4) 
55 °C 3 h 

200 ng de quimotripsina 
(Roche) 

Tris-HCl 100 mM com CaCl2 10 mM 
(pH 7,8) 25 °C 15 h 

 

A reação de digestão foi parada com solução (2:18) do material de empacotamento 

POROS R2 50 μm 50 μg/μL (Applied Biosystems, EUA) em etanol 20% diluído em solução 

de ácido fórmico 5% e TFA 0,2%. As amostras foram mantidas a 4 °C, durante 4 horas e sob 

agitação para permitir a ligação dos peptídeos liberados na digestão aos beads de POROS®. A 

extração dos peptídeos seguiu um protocolo com ZipTip C18 ZTC18S960 (Merck Millipore, 

EUA), sendo a eluição dos peptídeos realizada em dois gradientes: i) ACN 40% em ácido 

acético 0,5% e ii) ACN 80% em ácido acético 0,5% (COTTO-RIOS et al., 2012). Os 

peptídeos eluído foram secos no concentrador SpeedVac e mantidos a -80 °C até o momento 

da análise por LC-MS/MS. 

As amostras secas foram dissolvidas em 50 μL de ácido acético 0,5% e analisadas por 

LC-MS/MS através do cromatógrafo  Easy-nLC 1000 (Thermo Scientific) acoplado com o 

espectrômetro de massas Orbitrap Elite™ Mass Spectrometer (Thermo Scientific). 

Cada amostra (4 μL) foi aplicada na coluna EASY-Spray PepSwift Monolithic 

Capillary (Thermo Scientific) ou EASY-Spray PepMap C18 (Thermo Scientific) e os 

peptídeos foram eluídos seguindo um gradiente de acetonitrila (2-90%) em ácido acético 

0,5%.  

Espectros MS de alta resolução foram obtidos com resolução de 60.000 (em 400 m/z) 

e automatic gain control (AGC) target de 1e6. Após cada scan MS, 20 espectros HCD 
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MS/MS dependente de dados (DDA, do inglês data dependent aquisition) foram adquiridos 

com resolução de 15.000 (em 400 m/z), AGC target de 5e4, energia de colisão normalizada de 

27 e janela de isolamento de ±2 Da. Adicionalmente, outra corrida foi realizada e, após cada 

scan MS, 20 espectros ETD MS/MS dependente de dados foram adquiridos com resolução de 

15.000 (em 400 m/z), AGC target de 5e4, tempo de ativação de 60 ms e janela de isolmento 

de ±2 Da. 

Os dados obtidos foram pesquisados pelo software de buscas erro-tolerante Byonic™ 

v2.3.5 (Protein Metrics; BERN; KIL; BECKER, 2012) contra bancos de dados provenientes 

do UniProt - Universal Protein Resource (UNIPROT CONSORTIUM, 2015) - usando as 

palavras-chave “Crotalus durissus” ou “L-amino acid oxidase” e “Crotalus”. Os resultados 

também foram manualmente investigados através de sequenciamento de novo. 

 

4.5.3. Sítios de glicosilação 

 

4.5.3.1. N-glicosilação 

 

 A LAAO de C. d. terrificus (8,5 μg) foi reduzida, alquilada e digerida com 

quimotripsina e os peptídeos foram obtidos conforme já descrito no item 4.5.2. 

Os peptídeos quimotrípticos foram dissolvidos em 40 μL de AMBIC 100 mM (pH 8) e 

dessalinizados usando TopTip™ Borate (Glygen, EUA). Primeiramente, TopTip™ foi lavado 

com 30 μL de HCl 0,1 M (775 x g, 30 segundos, 25 °C) e 30 μL de NH4OH 0,1 M (775 x g, 

30 segundos, 25 °C), ambos os procedimentos realizados duas vezes, para remover possíveis 

contaminantes da resina. TopTip™ foi, então, equilibrado com 30 μL de AMBIC 100 mM, 

pH 8 (775 x g, 30 segundos, 25 °C) para preparar a resina para o recebimento da amostra. 

Essa etapa de equilíbrio foi realizada 4 vezes. 

A amostra foi aplicada no TopTip™ (55 x g, 10 min, 25 °C) e, posteriormente, lavada 

com 30 μL de AMBIC 100 mM, pH 8 (775 x g, 30 segundos, 25 °C) por três vezes. Uma 

segunda etapa de lavagem foi realizada duas vezes com 30 μL de água ultra-pura (775 x g, 30 

segundos, 25 °C) e os peptídeos foram, então, eluídos com ácido acético 0,5%. A eluição foi 

realizada em 3 etapas utilizando 30 μL de ácido acético e diferentes velocidade e tempo de 

rotação em cada etapa: i) 775 x g e 30 segundos; ii) 194 x g e 90 segundos; e iii) 344 x g e 90 

segundos. Todas as centrifugações foram realizadas na temperatura de 25 °C. Os peptídeos 
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eluídos foram secos no concentrador SpeedVac (Thermo Scientific) e mantidos a -80 °C até o 

momento da análise por LC-MS/MS. 

Os glicopeptídeos eluídos foram dissolvidos em ácido acético 0,5% e metade da 

amostra foi aplicada em uma coluna EASY-Spray PepSwift Monolithic Capillary (Thermo 

Scientific). A análise por LC-MS/MS desses peptídeos foi realizada por um Easy-nLC 1000 

(Thermo Scientific) acoplado com um Orbitrap Fusion™ Tribrid™ Mass Spectrometer 

(Thermo Scientific). A eluição dos peptídeos seguiu um gradiente de acetonitrila (2-90%) em 

ácido acético 0,5%. Espectros MS  de alta resolução foram adquiridos na resolução de 

120.000 (em 200 m/z), e AGC target de 2e5. Após cada scan MS, vinte espectros HCD 

MS/MS dependente de dados foram adquiridos na resolução de 30.000 (em 200 m/z), AGC 

target de 5e4, energia de colisão normalizada de 27 e janela de isolamento de ±2 Da. Dados 

de EThcD MS/MS foram adquiridos com resolução de 30.000 (em 200 m/z), AGC target de 

5e4, tempo de ativação de 80 ms, energia suplementar de ativação de colisão de 28 e janela de 

isolamento de  ±2 Da para todos os peptídeos com íons oxônios encontrados nos espectros de 

HCD MS/MS. Os dados foram pesquisados como descrito na seção 4.5.2. 

  

4.5.3.2. Outros sítios de glicosilação 

 

Aproximadamente 38 μg de LAAO diluídos em 24 μL de tampão fosfato-salino (PBS, 

do inglês phosphate buffered saline), pH 7,4, foram acrescidos de 2 μL de SDS 5% e 2 μL de 

DTT  1 M. Então, a amostra foi aquecida a 95 °C durante 10 minutos para redução da 

enzima. Após diminuição da temperatura até temperatura ambiente, 4 μL de Triton X-100 

10% e 5 unidades de PNGase F (Sigma, EUA) em 5 μL de água foram adicionados e a reação 

de deglicosilação da LAAO ocorreu por 3 horas na temperatura de 37  °C. Para finalizar a 

reação, a amostra foi aquecida na temperatura de 100 °C por 10 min e, logo em seguida, 

armazenada a -20 °C até o momento do uso. Uma segunda alíquota de LAAO passou apenas 

pelos tratamentos com SDS 5%, DTT 1 M e Triton X-100 10%, como descrito acima, para ser 

utilizada como controle positivo de glicosilação. 

As amostras foram analisadas por SDS-PAGE 10% (item 4.3) e o gel obtido foi 

corado com ácido periódico de Schiff para detecção das glicoproteínas (DOERNER; WHITE, 

1990). 
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4.5.4. Padrão de ligações dissulfeto 

 

A LAAO de C. d. terrificus (10 μg) em 50 μL de tampão acetato de amônio 100 mM 

(pH 4) foi digerida (sem redução e alquilação prévias) com endoproteinase Glu-C (200 ng) 

durante 15 h, a 25 °C e sob agitação. A reação foi finalizada e os peptídeos extraídos 

conforme descrito na seção 4.5.2. Os peptídeos foram dissolvidos em ácido acético 0,5% e 4 

μL da amostra foram aplicados em uma coluna EASY-Spray PepSwift Monolithic Capillary 

(Thermo Scientific).  

Eles foram analisados por LC-MS/MS utilizando um Easy-nLC 1000 (Thermo 

Scientific) acoplado com um Orbitrap Elite™ Mass Spectrometer (Thermo Scientific). Os 

peptídeos foram eluídos por um gradiente de acetonitrila (2-90%) em ácido acético 0,5%. 

Espectros MS  de alta resolução foram adquiridos na resolução de 15.000 (em 400 m/z) e 

AGC target de 1e6. Após cada scan MS, vinte espectros ETD MS/MS dependente de dados 

foram adquiridos na resolução de 15.000 (em 400 m/z), AGC target de 1e6, tempo de ativação 

de 80 ms e janela de isolamento de ±3 Da.  

A LAAO (10 μg) também foi digerida com 250 ng de pepsina (Promega) na 

temperatura 37 °C por 1 hora, segundo as instruções do fabricante. Os peptídeos foram 

extraídos como descrito acima e, posteriormente, diluídos em ácido acético 0,5%. 

Primeiramente, 4 μL da amostra foram aplicados em uma coluna EASY-Spray 

PepMap C18 (Thermo Scientific) em um Easy-nLC 1000 (Thermo Scientific) acoplado a um 

Q Exactive™ Mass Spectrometer (Thermo Scientific). Os peptídeos foram eluídos pelo 

mesmo gradiente descrito acima. Espectros MS  de alta resolução foram adquiridos na 

resolução de 70.000 (em 200 m/z) e AGC target de 1e6. Após cada scan MS, vinte espectros 

HCD MS/MS dependente de dados foram adquiridos na resolução de 17.500 (em 200 m/z), 

AGC target de 5e4, energia de colisão normalizada de 27 e janela de isolamento de ±2 Da. 

Adicionalmente,  outros 4 μL da amostra foram aplicados em uma coluna EASY-

Spray PepSwift (Thermo Scientific) em um Easy-nLC 1000 (Thermo Scientific) acoplado 

com um Orbitrap Fusion™ Tribrid™ Mass Spectrometer (Thermo Scientific). Espectros MS  

de alta resolução foram adquiridos na resolução de 60.000 (em 200 m/z) e AGC target de 4e5. 

Imediatamente após cada scan MS, para os íons com carga +2 a +5, foram adquiridos espectros 

HCD MS/MS  na resolução de 15.000  (em 200 m/z), AGC target de 5e4, energia de colisão 

normalizada de 27 e janela de isolamento de ±1 Da. Já para os íons com carga +3 ou superior, 
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espectros ETD MS/MS dependente de dados foram adquiridos na resolução de 15.000 (em 

200 m/z), AGC target de 5e4, tempo de ativação de 80 ms e janela de isolamento de ±1 Da.  

Todos os dados foram pesquisados pelo mecanismo de busca erro tolerante Byonic™ 

v2.3.5 contra a sequência de aminoácidos da LAAO obtida neste trabalho. Adicionalmente, os 

resultados foram investigados através de sequenciamento de novo. 

 

 

4.6. Identificação das frações A e B obtidas após cromatografia de fase reversa 

 

 As frações A e B e a LAAO obtidas na cromatografia de fase reversa foram diluídas 

em ácido acético 0,5% e analisadas em um NanoDrop 2000 UV-Vis Spectrophotometer na 

faixa de comprimento de onda de 190 a 840 nm. 

 A fração B (20 μg) também foi dissolvida no tampão de amostra NuPAGE® LDS e 

analisada por eletroforese conforme descrito no item 4.5.2 para a L-aminoácido oxidase. O 

gel obtido foi corado com GelCode® Blue Stain Reagent (Thermo Scientific). Outra alíquota 

da fração B (1 μg) foi diluída e analisada por eletroforese da mesma forma, mas o gel obtido 

foi corado com prata com uso do Pierce™ Silver Stain Kit (Thermo Scientific). 

 Uma terceira alíquota da fração B (15 μg), previamente dispersa em ácido acético 

0,5%, foi diluída em 20 μL de tampão AMBIC 100 mM (pH 8) e o pH foi conferido para 

garantir pH 8. A fração foi reduzida utilizando 3 μL de DTT 200 mM em tampão AMBIC 100 

mM (pH 8) na temperatura de 57 °C durante 1 hora. Posteriormente, 3 μL de IAA 500 mM 

em tampão AMBIC 100 mM (pH 8) foram adicionados à amostra e o pH conferido 

novamente para garantir pH 8. A amostra foi mantida à temperatura ambiente por 45 minutos 

em um compartimento escuro. 

 Tripsina modificada (200 ng, Promega) foi adicionada à amostra e a digestão 

foi realizada a 37 °C, por 2 horas e sob agitação constante. A reação foi finalizada e os 

peptídeos extraídos conforme descrito no item 4.5.2. Os peptídeos trípticos foram dissolvidos 

em 25 μL de ácido acético 0,5% e 4 μL da amostra foram analisados por LC-MS/MS usando 

um Easy-nLC 1000 (Thermo Scientific) acoplado a um Q Exactive™ Mass Spectrometer 

(Thermo Scientific), como descrito no item 4.5.4. Os dados obtidos foram pesquisados pelo 

software de buscas erro-tolerante Byonic™ v2.3.5 contra bancos de dados provenientes do 

UniProt usando as palavras-chave: i) “Crotalus durissus”; ii) “L-amino acid oxidase” e 
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“Crotalus”; iii) “Crotalus”; ou iv) “Crotalus durissus terrificus” e também contra a sequência 

de aminoácidos obtidas neste trabalho.  

 As concentrações de proteínas foram estimadas pelo NanoDrop 2000 UV-Vis 

Spectrophotometer em 280 nm, considerando proteicas todas as amostras. 

 

 

4.7. Avaliação de parâmetros cinéticos 

 

Primeiramente, a atividade LAAO foi avaliada qualitativamente frente a diferentes 

substratos segundo adaptação no método de Kishimoto e Takahashi (ver item 4.2). Foram 

avaliados os 20 L-aminoácidos comuns encontrados nas proteínas: glicina, alanina, prolina, 

valina, leucina, isoleucina, metionina, fenilalanina, tirosina, triptofano, serina, treonina, 

cisteína, asparagina, glutamina, lisina, histidina, arginina, ácido aspártico e ácido glutâmico. 

A atividade enzimática foi expressa como a porcentagem de atividade em relação ao substrato 

de maior atividade (maior absorbância).  

A seguir, os parâmetros de cinética enzimática foram avaliados na presença dos L-

aminoácidos para os quais a LAAO apresentou maiores atividades enzimáticas. Para cada 

substrato analisado, foram avaliadas as concentrações de 0 a 10 mM. 

Os ensaios para a cinética enzimática foram realizados em triplicata e a determinação 

dos parâmetros cinéticos KM e kcat foi realizada pelo software GraphPad Prism 6® (GraphPad 

Software Inc., EUA). 

 

 

4.8. Avaliação da estabilidade da LAAO 

 

4.8.1. Através da atividade enzimática 

 

A estabilidade LAAO foi avaliada através do ensaio de atividade LAAO conforme 

modificações no método de Kishimoto e Takahashi (2001) descritas no item 4.2, durante 40 

dias e em diferentes concentrações (1,4%, 2,8% e 8,5%) de manitol, sacarose, L-lisina e L-

glicina armazenados na temperatura de 4 °C. A atividade LAAO também foi avaliada após a 

enzima ser congelada a -20 °C por um período de 5 dias e também imediatamente após seu 

processo de liofilização. 
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Os ensaios foram realizados em triplicata e a amostra controle consistiu na enzima 

ativa sem a presença de aditivos, armazenada a 4 °C. Em todas as condições testadas, a 

enzima permaneceu ao abrigo da luz. A atividade LAAO foi expressa como a média ± erro 

padrão da média.  O teste de análise de variância (ANOVA) foi utilizado para avaliar os dados 

obtidos na presença de aditivos e para comparar as condições liofilização, congelamento e 

armazenamento a 4 °C (5 dias). Por sua vez, o teste t foi utilizado para comparar a atividade 

LAAO após congelamento versus enzima liofilizada. Os resultados foram estatisticamente 

significantes quando p<0,05. 

 

4.8.2. Através de estudo da estabilidade térmica  

 

Os estudos de estabilidade térmica da LAAO de Crotalus durissus terrificus foram 

realizados utilizando a técnica de Differential Scanning Fluorimetry ou TermofluorTM. Os 

experimentos foram realizados em um termociclador em tempo real - Mx3005P (Agilent 

Technologies, EUA) equipado com filtro específico para medir sinais de fluorescência 

(FORNERIS et al., 2009; PADUA et al., 2014).  

Em uma placa com 96 poços, uma alíquota (10 µL) de uma solução estoque de LAAO 

em PBS foi adicionada a diferentes soluções (10 µL) contendo possíveis ligantes (L-Phe, L-

Leu, L-Met, L-Trp ou L-Ile), adjuvantes (sacarose ou manitol) ou diferentes soluções-tampão 

utilizadas nos protocolos de isolamento da LAAO, fornecendo uma concentração final de 

proteína de 4,67 µM (ou 0,53 mg/ml) de proteína. Para a desnaturação térmica, a placa foi 

selada e as amostras foram aquecidas de 25 a 95 °C com aumentos graduais na temperatura a 

cada 1 °C e um passo de espera de 1 min para cada ponto, seguido pela leitura da 

fluorescência (PADUA et al., 2014) com o filtro FAM SYBr green I com comprimentos de 

onda de excitação/emissão de 492/516 nm.  

Adicionalmente, uma alíquota de uma solução estoque de LAAO em Tris-HCl 20 mM 

foi adicionada a soluções-tampão Tris-HCl contendo diferentes concentrações de NaCl (0-2 

M) ou diferentes soluções-tampão (acetato de sódio, citrato de sódio, cacodilato de sódio, 

MES, Bis-Tris, fosfato de sódio HEPES, Tris-HCl, bicina e glicina) na concentração de 20 

mM em diferentes valores de pH (5-9), fornecendo uma concentração final de 1,25 µM (ou 

0,14 mg/ml) de proteína. A essas amostras, também foi adicionado o corante fluorescente 

SYPRO® Orange Protein Gel Stain (Thermo Scientific) na concentração final de 5x e 
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procedeu-se a desnaturação térmica como descrito anteriormente, mas com monitoramento 

com o filtro FAM/ROX nos comprimentos de onda de excitação/emissão de 492/610 nm. 

A intensidade de fluorescência foi plotada em função da temperatura e o ponto de 

inflexão da curva permitiu a determinação da temperatura de desenovelamento (Tm) da 

proteína. 

 

 

4.9. Avaliação in vitro da atividade leishmanicida 

 

A atividade leishmanicida foi verificada através da inibição do crescimento de 

Leishmania amazonensis. Para isso, promastigotas de L. amazonensis (5 x 105) em 200 µL do 

meio de cultura Schneider’s Insect Medium (Sigma) foram cultivados na presença da LAAO 

(55 mUAE) isolada da peçonha de C. d. terrificus  ou LAAO (55 mUAE) juntamente com o 

substrato L-fenilalanina (5 mM), durante 24 horas, na temperatura de 23 °C. Após esse tempo, 

a placa contendo os parasitas foi centrifugada (900 x g, 15 minutos) e o sobrenadante foi 

removido para substituição do meio de cultura por outro meio (200µL/poço) sem soro e sem 

vermelho de fenol, mas contendo o corante MTT M-5655 (Sigma) na concentração de 0,5 

mg/mL. As células foram então incubadas na temperatura de 23 °C durante 3 horas 

(DENIZOT; LANG, 1986) .  

A leitura da absorbância das amostras foi realizada no espectrofluorímetro 

SpectraMax® Paradigm® Multi-Mode Microplate Reader (Molecular Devices, USA) com 

comprimentos de onda de excitação e emissão em 560 e 590 nm, respectivamente. A 

porcentagem de morte dos parasitas foi calculada em relação às células viáveis (controle 

negativo para morte celular). Os resultados obtidos foram analisados por teste ANOVA 

(análise de variância) seguido do teste de comparação individual com o teste de Bonferroni 

para amostras não pareadas. Os resultados foram expressos como média ± desvio padrão e as 

diferenças foram consideradas estatisticamente diferentes para p < 0,05.    
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4.10. Avaliação in vitro da ativação de fibroblastos 

 

4.10.1 Cultivo dos fibroblastos 

 

A linhagem de fibroblastos imortalizados L929 (European Collection of Animal Cell 

Cultures, UK) foi cultivada em meio DMEM (Dulbecco's Modified Eagle's Medium, Life 

Technologies). Após a formação das monocamadas de células, estas foram removidas e 

centrifugadas (400 x g, 10 minutos, 4 ºC). Desprezou-se o sobrenadante e o sedimento foi 

ressuspenso em 10 mL de DMEM para avaliação da viabilidade celular, em microscópio 

óptico. A contagem de células foi feita em câmara de Newbauer com o corante Azul de 

Tripan. 

 

4.10.2. Desenho experimental  

 

A viabilidade celular e a produção de citocinas e óxido nítrico (NO) foram avaliadas 

após a exposição da linhagem celular à LAAO em diferentes concentrações. Células não 

expostas à LAAO foram usadas como controle e consideradas 100% viáveis (0% de 

citotoxicidade). Após 24 horas de incubação, os sobrenadantes da cultura foram colhidos e 

armazenados na temperatura de -20 ºC até o momento das dosagens. 

 

4.10.3. Avaliação da citotoxicidade  

 

Uma suspensão de fibroblastos L929 foi ajustada para 2x105 células/poço/200μL, em 

meio de cultura DMEM. As células foram transferidas para uma microplaca de 96 poços e 

incubadas a 37 °C e 5% de CO2 durante 18 horas para a adesão das células à microplaca. 

Após esse período, o meio de cultura foi substituído por 200 µL de meio de cultura contendo 

diferentes concentrações da LAAO (0,12-1,83 mUAE). Após 24 horas, o meio de cultura foi 

substituído por DMEM (200 µL/poço) sem soro e sem vermelho de fenol, mas contendo o 

corante resazurina (Sigma R7017) na concentração de 0,5 mg/mL. As células foram, então, 

incubadas nas mesmas condições por 4 horas. A leitura da absorbância das amostras foi 

realizada no espectrofluorímetro SpectraMax®  Paradigm®  Multi-Mode Microplate Reader 

com excitação e emissão em 560 e 590 nm, respectivamente. A viabilidade celular foi 

calculada a partir da porcentagem em relação às células viáveis. 
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4.10.4. Dosagem de citocinas  

 

Os sobrenadantes obtidos da cultura de fibroblastos estimulados com a LAAO foram 

centrifugados em 500 x g e na temperatura de 4 °C por 5 minutos. As citocinas (TNF-α, IL-6, 

IL-1β, IL-10 e IL-12) foram quantificadas nos sobrenadantes de cultura obtidos da linhagem 

L929 estimulada com a LAAO de C. d. terrificus através da utilização do kit ProcartaPlex® 

com microesferas magnéticas conjugadas com anticorpos específicos (Affymetrix eBioscence, 

Austria), segundo instruções do fabricante. Para a leitura das amostras, foi utilizado o leitor 

automático de microplacas MAGPIX® Luminex® (Thermo Fisher Scientific). 

 

 

4.10.5. Dosagem de óxido nítrico  

 

A produção de NO foi quantificada indiretamente através da concentração de nitrito 

presente no sobrenadante das culturas celulares através do método de Griess (GREEN et al., 

1981), no comprimento de onda de 540 nm. 

 

4.10.6. Análises estatísticas  

 

Os resultados obtidos foram analisados por teste ANOVA (análise de variância) 

seguido do teste de comparação individual com o teste de Bonferroni (comparações múltiplas) 

ou test t Student (comparações entre duas amostras) para amostras não pareadas. Os 

resultados foram expressos como média ± desvio padrão e as diferenças foram consideradas 

estatisticamente diferentes para p < 0,05.      
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5.1. Atividade LAAO das peçonhas branca e amarela de C. d. terrificus 

 

Serpentes do gênero Crotalus podem apresentar peçonha com coloração branca ou 

amarela. Geralmente, a cor amarela está relacionada à presença de L-aminoácido oxidase que 

possui o cofator FAD ou FMN em sua estrutura e é responsável por essa coloração 

(SCHENBERG, 1959). Entretanto, embora em menor proporção, a peçonha branca de C. d. 

terrificus também apresenta atividade LAAO e a baixíssima quantidade de LAAO presente 

não é suficiente para a visualização da cor amarela (Fig. 7).  

 
 

 
Figura 7. Atividade LAAO das peçonhas branca e amarela de C. d. terrificus. Os pools de 
peçonha foram incubados a 37 ºC em tampão Tris-HCl 50 mmol/L (pH 7) com L-leucina (5 mM), 
OPD (2 mM) e peroxidase (1 U/mL) para avaliação da atividade LAAO. A reação foi finalizada após 
60 min e a absorbância das amostras foi lida em 492/630 nm. Ao pool com maior atividade enzimática 
foi atribuído o valor de 100% e as demais atividades foram relacionadas a ela. Abreviações: pbCdt: 
peçonha bruta de Crotalus durissus terrificus. 
 

 Outra variação encontrada nas peçonhas do gênero Crotalus ocorre devido à presença 

de crotamina. A produção de crotamina é uma característica genética de herança mendeliana, 

cujo gene que codifica essa proteína (Crt-p1) encontra-se no final do braço longo do 

cromossomo 2 apenas nas espécies crotamina-positivas. Em espécies crotamina-negativas 

esse gene está ausente (RÁDIS-BAPTISTA et al., 2003; RÁDIS-BAPTISTA et al., 2004; 

SCHENBERG, 1959). É interessante notar que o gene Cts-p2 que codifica a crotasina, toxina 

muito relacionada à crotamina, está presente tanto em espécies crotamina-positivas quanto 

crotamina-negativas (RÁDIS-BAPTISTA et al., 2004). 
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No Brasil, a expressão de crotamina aumenta nas serpentes Crotalus dos estados de 

São Paulo e Paraná em direção à região oeste, até que se chegue a regiões onde existem 

apenas serpentes crotamina-positivas (GONÇALVES; ARANTES5, 1956 apud BOLDRINI-

FRANÇA et al., 2010; Schenberg, 1959). 

Portanto, as serpentes do gênero Crotalus podem apresentar quatro tipos de peçonhas: 

i) amarela e crotamina positiva; ii) amarela e crotamina negativa; iii) branca e crotamina 

positiva e iv) branca e crotamina negativa. No presente estudo foi utilizado um pool contendo 

peçonhas brancas (crotamina positivas e negativas) e amarelas (crotamina positivas) 

produzidas pelas serpentes mantidas no Biotério Central da Universidade de São Paulo – 

campus Ribeirão Preto.  

  

  

5.2. Isolamento da LAAO 

 

A L-aminoácido oxidase presente na peçonha da serpente Crotalus durissus terrificus 

foi isolada através de três etapas cromatográficas em ambos os protocolos desenvolvidos.  

 

5.2.1. Protocolo 1 

  

Primeiramente, a pbCdt foi aplicada em uma coluna de troca catiônica CM-Celulose-

52® e 9 frações (CM1-CM9) foram eluídas nessa etapa (Fig. 8). As frações foram submetidas 

ao ensaio de atividade LAAO e esta foi principalmente observada na fração CM5. 

 

                                                             
5 Gonçalves, J. M., Arantes, E. G. Estudos sobre venenos de serpentes brasileiras. III — Determinação 
quantitativa de crotamina no veneno de cascavel brasileira. Anais da Academia Brasileira de Ciências, v. 28, 
p. 369-371, 1956. 
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Figura 8. Cromatografia de troca catiônica da peçonha bruta de C. d. terrificus. A pbCdt (500 
mg) foi dispersa em 25 mL de solução tampão acetato de sódio 50 mM (pH 5,5) e centrifugada. O 
sobrenadante foi aplicado em uma coluna de troca catiônica CM-Celulose-52® (1 x 40 cm) 
previamente equilibrada com esse mesmo tampão. A eluição das amostras ocorreu seguindo um 
gradiente descontínuo de NaCl (0-1 M, linha verde) no tampão de equilíbrio da coluna sob vazão de 
0,5 mL/min. O sistema Äkta Purifier UPC-10 realizou medidas de absorbância no comprimento de 
onda de 280 nm (linha preta). As frações eluídas foram incubadas a 37 ºC em tampão Tris-HCl 50 
mmol/L (pH 7) com L-leucina (5 mM), OPD (2 mM) e peroxidase (1 U/mL) para avaliação da 
atividade LAAO (linhas azuis). A reação foi finalizada após 60 min e a absorbância das amostras foi 
lida em 492/630 nm. À fração com maior atividade enzimática foi atribuído o valor de 100% e as 
demais atividades foram relacionadas a ela. 
  

A fração CM5 foi concentrada e filtrada em uma coluna de filtração molecular. Foi 

eluído um total de 5 frações, nomeadas de S1 a S5 (Fig. 9). O ensaio de atividade LAAO 

revelou atividade enzimática concentrada na fração S2, que foi, então, utilizada na próxima 

etapa. 
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Figura 9. Cromatografia de filtração molecular da fração CM5. A fração CM5 concentrada foi 
aplicada em uma coluna de filtração molecular HiPrep Sephacryl S-100 HR® (1,6 x 60 cm) 
previamente equilibrada com solução tampão Tris-HCl 20 mM com NaCl 0,15 M (pH 7). A eluição 
das amostras ocorreu sob vazão de 0,5 mL/min seguindo um gradiente isocrático nesse mesmo 
tampão. O sistema Äkta pure realizou medidas de absorbância nos comprimentos de onda de 280 
(linha preta) e 385 nm (linha rosa). As frações eluídas foram incubadas a 37 ºC em tampão Tris-HCl 
50 mmol/L (pH 7) com L-leucina (5 mM), OPD (2 mM) e peroxidase (1 U/mL) para avaliação da 
atividade LAAO (linhas azuis). A reação foi finalizada após 60 min e a absorbância das amostras foi 
lida em 492/630 nm. À fração com maior atividade enzimática foi atribuído o valor de 100% e as 
demais atividades foram relacionadas a ela. 
 

LAAOs exibem um espectro típico com absorção máxima em 465 e 380 nm devido à 

presença do FAD em sua estrutura (MASSEY; CURTI, 1967). A partir da segunda etapa 

cromatográfica, o monitoramento do processo de purificação também foi realizado através de 

medidas de absorbância em 385 nm, pois a LAAO de C. d. terrificus, complexada com seu 

cofator, apresenta um máximo de absorbância nesse comprimento de onda, verificado em 

outras análises do nosso laboratório. Observa-se na figura 9 que a atividade LAAO 

acompanha exatamente o pico de absorbância em 385 nm e está restrita à fração S2. Essa 

fração foi, então, concentrada, adicionada de NaCl e aplicada em duas colunas de 

cromatografia por interação hidrofóbica HiTrap Phenyl HP® conectadas em série (Fig. 10). 

As frações Phenyl1 e Phenyl2, que apresentaram atividade LAAO, foram concentradas, 
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dialisadas contra solução tampão Tris-HCl 20 mM (pH 7) para retirada da alta concentração 

de NaCl e tiveram seu grau de pureza avaliado. 

 

 
Figura 10. Cromatografia por interação hidrofóbica da fração S2. A fração S2 concentrada foi 
adicionada de NaCl (até 2 M) e aplicada em duas colunas de cromatografia por interação hidrofóbica 
HiTrap Phenyl HP® (1 mL) conectadas em série previamente equilibradas com solução tampão Tris-
HCl 20 mM com NaCl 2 M (pH 7). A eluição das amostras ocorreu seguindo um gradiente 
decrescente e descontínuo de NaCl (2-0 M) nessa mesma solução tampão sob vazão de 1 mL/min 
(linha verde). O sistema Äkta pure realizou medidas de absorbância nos comprimentos de onda de 280 
(linha preta) e 385 nm (linha rosa). As frações eluídas foram incubadas a 37 ºC em tampão Tris-HCl 
50 mmol/L (pH 7) com L-leucina (5 mM), OPD (2 mM) e peroxidase (1 U/mL) para avaliação da 
atividade LAAO (linhas azuis). A reação foi finalizada após 60 min e a absorbância das amostras foi 
lida em 492/630 nm. À fração com maior atividade enzimática foi atribuído o valor de 100% e as 
demais atividades foram relacionadas a ela. 
 

SDS-PAGE (10%) das frações com atividade LAAO obtidas no protocolo 1 de 

isolamento da L-aminoácido oxidase mostrou ótimo grau de pureza para a enzima isolada 

(Fig. 11). A pureza também foi avaliada por cromatografia de fase reversa em coluna C4 (Fig. 

12 e 13), visto que a cromatografia de fase reversa é um método muito mais sensível do que a 

eletroforese para tal avaliação. 
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Figura 11. SDS-PAGE (10%) das frações obtidas durante o processo de isolamento da LAAO de 
C. d. terrificus através do protocolo 1. A corrida prosseguiu durante 1:24 h sob voltagem constante 
de 90 V. Condições iniciais: 28 mA e 3 W. Condições finais: 10,6 mA e 1 W. Abreviações: PMM: 
padrão de massa molecular; pbCdt: peçonha bruta de Crotalus durissus terrificus. 
 
 

 
Figura 12. Cromatografia de fase reversa da fração Phenyl1. A fração foi aplicada em uma coluna 
Jupiter® de resina C4 (250 x 4,6 mm) previamente equilibrada com solução de TFA 0,1%. A eluição 
das amostras ocorreu seguindo um gradiente descontínuo (0-100%) de solução B (ACN 60% em TFA 
0,1%) sob vazão constante de 1 mL/min (linha verde). O sistema Äkta pure realizou medidas de 
absorbância nos comprimentos de onda de 280 (linha preta) e 385 nm (linha rosa). 
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Figura 13. Cromatografia de fase reversa da fração Phenyl2. A fração foi aplicada em uma coluna 
Jupiter® de resina C4 (250 x 4,6 mm) previamente equilibrada com solução de TFA 0,1%. A eluição 
das amostras ocorreu seguindo um gradiente descontínuo (0-100%) de solução B (ACN 60% em TFA 
0,1%) sob vazão constante de 1 mL/min (linha verde). O sistema Äkta pure realizou medidas de 
absorbância nos comprimentos de onda de 280 (linha preta) e 385 nm (linha rosa).  
 

Os perfis cromatográficos de fase reversa mostram a eluição de 3 picos principais, 

denominados FR1A, FR1B e FR1C, para cromatografia de fase reversa com a fração Phenyl1, 

e  FR2A, FR2B e FR2C, para cromatografia com a fração Phenyl2. Isso nos sugere a presença 

de mais de 1 isoforma de L-aminoácido oxidase na peçonha de C. d. terrificus ou ainda a 

presença de outros componentes que eluem juntamente com a LAAO. 

O pico FR1/2A mostrou absorbância em 385 nm, provavelmente relacionada à 

absorção do cofator da LAAO. É possível que a presença do solvente orgânico tenha causado 

quebra nas interações não covalentes entre o cofator e a enzima e que esse pico seja apenas 

representado pela presença do cofator eluído da coluna. Também é possível que 2 isoformas 

(FR1/2B e FR1/2C) sejam mais sensíveis à ação de solventes orgânicos e tenham perdido seu 

cofator (portanto não apresentam absorbância em 385 nm) e a isoforma FR1/2A seja 

ligeiramente mais resistente e tenha sido capaz de manter as interações com o cofator, mesmo 

na presença de solvente orgânico. 

0 20 40 60 80

Volume (mL)

0

2

4

6

8
Ab

so
rb

ân
ci

a 
em

 2
80

 n
m

 (m
A

U)

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

Ab
so

rb
ân

ci
a 

em
 3

85
 n

m
 (m

AU
)

0

20

40

60

80

100

So
lu

çã
o 

B 
(%

)

FR2A

FR2B

FR2C



Resultados e discussão   58 
__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

  Gisele Adriano Wiezel 

Outro aspecto interessante observado nas figuras 12 e 13 é que essas possíveis 

isoformas de LAAO possam apresentar características estruturais peculiares que fazem com 

que a diferença em sua hidrofobicidade seja tamanha que as afinidades para a resina C4 sejam 

muito diferentes. Essa hidrofobicidade seria tão diferente que até mesmo na etapa anterior por 

interação hidrofóbica já foi possível observar a diferença, uma vez que a coluna HiTrap 

Phenyl HP® não é considerada uma coluna cromatográfica de alta resolução.  

Duas isoformas de LAAO da peçonha de Daboia russelli russelli (L1 e L2) foram 

eluídas separadamente em uma cromatografia de troca iônica e análises dessas enzimas 

mostraram que diferenças no ambiente do sítio catalítico em termos de hidrofobicidade e 

superfícies eletrostáticas (MANDAL; BHATTACHARYYA, 2008). Entretanto, essas 

especulações a respeito das isoformas de LAAO de C. d. terrificus precisam ser confirmadas 

através do sequenciamento de aminoácidos e/ou análises de espectrometria de massas dos 

picos obtidos nas cromatografias de fase reversa.  

Adicionalmente, embora o protocolo de isolamento tenha sido adequado para o fim 

proposto, é possível que a alta concentração de sal utilizada favoreça uma diminuição na 

atividade enzimática da LAAO. O NaCl, em alta concentração, leva a um aumento na força 

iônica do tampão, o que pode proporcionar diminuição da interação da proteína com o 

solvente (água) e aumentar a interação proteína-proteína, o que causaria prejuízo na atividade 

enzimática. Portanto, a terceira etapa foi substituída por cromatografia de afinidade para 

verificar se é possível a obtenção da LAAO com maior número de atividade enzimática e, 

assim, mais ativa. 

 

Tabela 2 – Recuperação e atividade específica dos componentes cromatográficos obtidos 

durante o isolamento da LAAO de C. d. terrificus através do protocolo 1. 

Fração Proteína 
(mg) 

Recuperação de 
proteína (%) 

Atividade específica 
(U/mg) 

pbCdt 314,88 100 0,03 

CM5 3,590 1,140 0,30 

S2 0,482 0,153 1,52 

Phenyl1 0,260 0,082 4,68 

Phenyl2 0,196 0,062 4,36 
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As porcentagens de recuperação de proteínas apresentadas na tabela 2 foram 

calculadas pelos softwares dos sistemas cromatográficos com base na área do pico de 

absorbância. Observa-se que o rendimento total foi em torno de 0,15% de LAAO e melhorias 

no processo de isolamento também seriam desejáveis, na tentativa de aumentar o rendimento 

do processo. 

 

5.2.2. Protocolo 2 

  

Para otimização do protocolo de isolamento da LAAO, a terceira etapa (interação 

hidrofóbica) foi substituída por cromatografia de afinidade para glicoproteínas (Fig. 14). 
 

 
Figura 14. Cromatografia de afinidade da fração S2. A fração S2 foi aplicada em uma coluna 
HiTrap Heparin HP® (1 mL) previamente equilibrada com solução tampão Tris-HCl 20 mM (pH 7). A 
eluição das amostras ocorreu seguindo um gradiente descontínuo de NaCl (0-1 M) nessa mesma 
solução tampão sob vazão de 1 mL/min (linha verde). O sistema Äkta pure realizou medidas de 
absorbância nos comprimentos de onda de 280 (linha preta) e 385 nm (linha rosa). As frações eluídas 
foram incubadas a 37 ºC em tampão Tris-HCl 50 mmol/L (pH 7) com L-leucina (5 mM), OPD (2 mM) 
e peroxidase (1 U/mL) para avaliação da atividade LAAO (linhas azuis). A reação foi finalizada após 
60 min e a absorbância das amostras foi lida em 492/630 nm. À fração com maior atividade 
enzimática foi atribuído o valor de 100% e as demais atividades foram relacionadas a ela. 
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Nessa etapa, duas frações de proteínas que interagiram com a resina da coluna 

apresentaram atividade LAAO. Já é descrito na literatura que as peçonhas de serpentes podem 

apresentar mais de uma isoforma de L-aminoácido oxidase. As isoformas podem ocorrer 

devido a diferenças na sua estrutura primária ou por diferentes padrões de glicosilação que 

LAAOs codificadas por um mesmo gene possam vir a apresentar (ALI et al., 2013; GUO et 

al., 2012; HAYES; WELLNER, 1969; ZULIANI et al., 2009).  

Como a coluna utilizada nesta etapa apresenta diferentes afinidades para 

glicoproteínas, as duas frações com atividade LAAO que foram eluídas muito provavelmente 

apresentam diferentes açúcares ou diferente quantidade deles ligados nas proteínas. A fração 

majoritária Hep2, também denominada LAAO, foi escolhida para as próximas etapas deste 

trabalho por apresentar maior quantidade de proteína e, consequentemente, maior recuperação 

proteica.  

O protocolo de isolamento também foi acompanhado através de SDS-PAGE (10%) em 

condições reduzidas e não reduzidas e, novamente, a LAAO foi obtida com ótimo grau de 

pureza (Fig. 15).  

 

 
Figura 15. SDS-PAGE (10%) das frações obtidas durante o processo de isolamento da LAAO de 
C. d. terrificus através do protocolo 2. A corrida prosseguiu durante 1:57 h sob voltagem constante 
de 80 V. Condições iniciais: 15 mA e 1 W. Condições finais: 4,9 mA e 0 W. Abreviações: PMM: 
padrão de massa molecular; pbCdt: peçonha bruta de Crotalus durissus terrificus; pbCdtr: peçonha 
bruta de Crotalus durissus terrificus reduzida; CM5r: fração CM5 reduzida; S2r: fração S2 reduzida; 
LAAOr: LAAO reduzida . 
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O grau de pureza também foi avaliado por cromatografia de fase reversa (Fig. 16) e as 

mesmas frações obtidas para as cromatografias de fase reversa das frações Phenyl1 e Phenyl 2 

foram obtidas. Aqui, as frações foram nomeadas, respectivamente, A, B e C (LAAO).  

Através do segundo protocolo desenvolvido para o isolamento da LAAO, foram 

obtidas maiores porcentagem de recuperação proteica e atividade específica para a enzima 

isolada (Tabela 3). A maior recuperação proteica é justificada pela utilização de um outro lote 

de peçonha que apresentava coloração mais amarela e, portanto, era composto por maior 

quantidade, em massa, de L-amino ácido oxidase. Por sua vez, a maior atividade específica da 

enzima isolada se deve à condição mais branda de isolamento na cromatografia de afinidade, 

visto que é utilizada uma concentração de NaCl muito mais baixa do que na cromatografia por 

interação hidrofóbica. Portanto, por apresentar melhor resolução e fornecer a LAAO com 

maior atividade enzimática, esse protocolo foi o escolhido para a obtenção da LAAO da 

peçonha de C. d. terrificus para a realização dos estudos propostos no presente trabalho.  

 

 
Figura 16. Cromatografia de fase reversa da LAAO após isolamento por cromatografia de 
afinidade. A fração isolada foi aplicada em uma coluna Jupiter® de fase reversa de resina C4 (250 x 
4,6 mm) previamente equilibrada com solução de TFA 0,1%. A eluição das amostras ocorreu seguindo 
um gradiente descontínuo (0-100%) de solução B (ACN 60% em TFA 0,1%) sob vazão constante de 1 
mL/min (linha verde). O sistema Äkta pure realizou medidas de absorbância nos comprimentos de 
onda de 280 (linha preta) e 385 nm (linha rosa).  
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Tabela 3 – Recuperação e atividade específica dos componentes cromatográficos 

obtidos durante o isolamento da LAAO de C. d. terrificus através do 

protocolo 2. 

Fração 
Proteína 

(mg) 
Recuperação de 

proteína (%) 
Atividade específica 

(U/mg) 

pbCdt 254,55 100 0,12 
CM5 3,61 1,42 1,85 

S2 1,09 0,43 3,01 
Hep2 (LAAO) 0,78 0,31 5,44 
 

 

5.3. Identificação das frações A e B 

  

As três frações obtidas da cromatografia de fase reserva após o protocolo 2 (A, B e 

LAAO) apresentaram absorção de energia na região do ultravioleta, mas apenas a fração A 

absorve energia na região do visível (Fig. 17).  

 

 
Figura 17. Espectro de absorção na região visível e do ultravioleta (UV-Vis) das frações A e B e 
da LAAO após cromatografia de fase reversa. As amostras foram dispersas em ácido acético 0,5% 
e analisadas em um NanoDrop 2000 UV-Vis Spectrophotometer na faixa de 190 a 840 nm. 
 

A fração A apresentou absorbâncias máximas em 375 e 450 nm, comprimentos de 

onda característicos para o FAD, cofator de muitas L-aminoácido oxidases (IZIDORO et al., 

2014; MACHEROUX, 1999). Essa fração também apresentou absorbância máxima em 260 

nm (região do ultravioleta), que está relacionada à absorbância de energia pelos grupos 

adenina e flavina (Fig. 18) presente na molécula do FAD (COHN et al., 2010). Esses grupos 
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apresentam ligações duplas conjugadas responsáveis pela absorção de energia (GORDON-

WALKER; PENZER; RADDA, 1970) e as ligações duplas conjugadas do grupo flavina (anel 

isoaloxazina) são as responsáveis pela coloração amarela do FAD quando este se encontra no 

estado oxidado (BRUICE, 2006). 

 

 
Figura 18. Flavina adenina dinucleotídeo (FAD). Os grupos adenina e flavina encontram-se 
destacados por um retângulo pontilhado. 
  

O espectro de absorção da fração B foi comparado com o espectro da LAAO que, 

sabidamente, é uma proteína. A LAAO apresentou absorbância máxima em 280 nm devido à 

presença de aminoácidos aromáticos em sua estrutura, que absorvem energia nesse 

comprimento de onda. Por outro lado, embora a fração B apresente máximo de absorção em 

280 nm, o formato da banda de absorção na região de 290 a 310 nm encontra-se diferente, 

sendo um pouco mais alargado. Também existe diferença na faixa de 190-230 nm, na qual as 

ligações peptídicas absorvem energia (GOLDFARB; SAIDEL; MOSOVICH, 1951) e, nessa 

região, é similar à absorção da fração A. Portanto, suspeita-se que a fração B contenha algum 

componente não proteico capaz de absorver energia na região do ultra-violeta.  

 Uma alíquota de 20 μg da fração B foi aplicada em um gel de eletroforese e corada 

com GelCode®, mas nenhuma banda de proteína foi visualizada (Fig. 19A) embora o limite de 

detecção desse corante seja de 8 ng de proteína segundo informações do fabricante. Também 

foi aplicado no gel uma alíquota da LAAO para comparação com prováveis bandas da fração 

B. Uma nova alíquota (1 μg) da mesma fração foi submetida à eletroforese nas mesmas 
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condições utilizadas anteriormente e o gel obtido foi corado através da coloração de prata. 

Com o kit para coloração empregado, é possível detectar até 0,25 ng de proteína em uma 

banda, de acordo com as informações do fabricante, mas nenhuma banda proteica pode ser 

visualizada novamente (Fig. 19B). Esse fato reforça a ideia de que a fração B não apresenta 

nenhuma proteína em sua composição. 

 

 
Figura 19. Eletroforese em NuPAGE® 4-12% Bis-Tris Gel para a fração B. A eletroforese foi 
realizada sob voltagem constante de 200 V durante 45 minutos. Gel corado com A) GelCode® Blue 
Stain Reagent e B) Pierce™ Silver Stain Kit. Poço 1: padrão de massa molecular (Invitrogen, 3-198 
kDa); Poço 2: LAAO, Poço 3: Fração B; Poço 4: padrão de massa molecular (3-198 kDa); Poço 5: 
Fração B.  

 

Uma terceira alíquota (15 μg) da fração B foi submetida a um processo de digestão 

com tripsina e os possíveis peptídeos analisados por LC-MS/MS (Fig. 20). A maioria dos íons 

ionizados apresentaram apenas uma carga, não característicos de peptídeos trípticos sob as 

condições da ionização por eletrospray (HUNT; ZHU; SHABANOWITZ, 19896 apud 

(COVEY; HUANG; HENION, 1991). Os pouquíssimos íons duplamente carregados foram 

manualmente investigados através de sequenciamento de novo, mas não puderam ser 

identificados. Portanto, a fração B não representa um componente proteico contaminante no 

processo de isolamento da LAAO de C. d. terrificus. 

                                                             
6 HUNT, D. F.; ZHU, N. Z.; SHABANOWITZ, J. Oligopeptide sequence analysis by collision-activated 
dissociation of multiply charged ions. Rapid Communications in Mass Spectrometry, Chichester, v. 3, n. 4, p. 
122-124, abr. 1989. 



Resultados e discussão   65 
__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

  Gisele Adriano Wiezel 

 
Figura 20. Perfil cromatográfico da fração B obtido após sua digestão com tripsina. A amostra 
foi aplicada em uma coluna EASY-Spray PepMap C18 e analisada por um Easy-nLC 1000 acoplado a 
um Q Exactive™ Mass Spectrometer. A eluição ocorreu seguindo um gradiente de ACN (2-90%) em 
ácido acético 0,5%. Espectros MS de alta resolução foram adquiridos com resolução de 70.000 (em 
200 m/z) e AGC target de 1e6. Após cada scan MS, 20 espectros HCD MS/MS dependente de dados 
foram adquiridos com resolução de 17.500 (em 200 m/z), AGC target de 5e4, energia de colisão 
normalizada de 27 e janela de isolamento de ±2 Da. 
 

 

5.4. Caracterização estrutural 

 

5.4.1. Massa molecular 

 

Geralmente, as L-aminoácido oxidases isoladas de peçonhas de serpentes são 

homodímeros que apresentam entre 110 e 150 kDa nas formas diméricas e 50-70 kDa nas 

formas monoméricas (FOX, 2013; GUO et al., 2012; ZULIANI et al., 2009). 

As massas moleculares da LAAO de C. d. terrificus foi estimada por SDS-PAGE 

(10%) em 58,9 kDa sob condições redutoras (Fig. 21). Resultados semelhantes foram 

encontrados para DRS-LAAO nas condições reduzida e não reduzida (58 kDa), LAAO de 

Lachesis muta em condições reduzidas (60 kDa), ACL LAO (60 kDa) e LAAO isolada de 

Eristocophis macmahoni (58,7 kDa) (ALI et al., 2000; BREGGE-SILVA et al., 2012; 

SOUZA et al., 1999; ZHONG et al., 2009). 
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Figura 21. Estimativa da massa molecular da LAAO. A) SDS-PAGE (10%). A corrida prosseguiu 
durante 1:35 h sob voltagem constante de 90 V. Condições iniciais: 22 mA e 2 W. Condições finais: 
7,4 mA e 1 W. Abreviações: PMM: padrão de massa molecular; LAAOr: LAAO reduzida. B) Curva 
padrão para o cálculo da massa molecular.  
 

A massa molecular da LAAO também foi determinada em 58.702 Da por 

espectrometria de massas MALDI-TOF (Fig. 22).  

 

 
Figura 22. Determinação da massa molecular da LAAO por MALDI-TOF. A amostra foi 
analisada no espectrômetro Ultraflex II e o espectro de massas foi obtido no modo linear positivo. Para 
essa determinação, a enzima foi co-cristalizada  com a matriz de ácido sinapínico, na proporção 1:1. 
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As svLAAOs, geralmente, apresentam elevado grau de similaridade. Portanto, o 

resultado de massa semelhante ao que já está descrito na literatura já seria esperado. 

No espectro MALDI-TOF, é possível observar o ruído da linha de base. Esse fato 

ocorreu, pois glicoproteínas são mais difíceis de ionizar em relação às proteínas sem 

carboidratos ligados, uma vez que a porção glicana pode apresentar cargas negativas devido à 

presença de ácido siálico, que atrapalham o processo de ionização da proteína, ou ainda à 

formação de adutos de sais com as porções oligossacarídicas da glicoproteína (MECHREF; 

NOVOTNY, 2002). 

 

5.4.2. Estrutura primária 

 

 Existem três principais abordagens em espectrometria de massas para o estudo de 

peptídeos e proteínas e o bottom-up é a abordagem clássica. Esse procedimento geralmente 

proporciona muitos peptídeos a partir de uma proteína digerida (por exemplo, com tripsina) 

para produzir pequenos fragmentos de, aproximadamente, 500 a 3.000 Da. Nesse caso, 

peptídeos trípticos, contendo lisina ou arginina no C-terminal, são colocados lado a lado para 

deduzir a sequência completa de aminoácidos da proteína intacta. Outras proteases também 

podem ser empregadas no processo de digestão (GILLET; LEITNER; AEBERSOLD, 2016; 

ZHANG et al., 2013). 

 Middle-down é uma estratégia mais recente que consiste em clivar a proteína de 

interesse em fragmentos grandes (maiores que 3.000 Da) e caracterizar a sequência de 

aminoácidos desses peptídeos utilizando diferentes estratégias de fragmentação facilitando a 

montagem da sequência completa. Nessa abordagem, utilizam-se enzimas que clivam 

aminoácidos menos abundantes nas proteínas. Como exemplo, a Glu-C, enzima que cliva 

resíduos de ácido aspártico e ácido glutâmico, é uma das proteases utilizadas para digerir a 

proteína de interesse (GARCIA, 2010). 

 No caso do bottom-up, por se tratar de peptídeos pequenos (geralmente, dupla ou 

triplamente carregados), os tipos de fragmentação mais empregados são o HCD (do inglês, 

higher energy collisional activated dissociation) ou CID (do inglês, collision-induced 

dissociation). Em ambos os casos, os peptídeos são colididos com um gás inerte 

(normalmente hélio, nitrogênio ou argônio) e existem duas etapas principais: a primeira é uma 

etapa rápida na qual ocorre a colisão entre o íon e o alvo, sendo uma fração da energia 

cinética convertida em energia interna, o que leva o íon para seu estado excitado. Em uma 
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segunda etapa, ocorre conversão da energia cinética em energia vibracional, que é 

rapidamente distribuída através de todas as ligações covalentes. Os produtos de dissociação 

observados são resultado de uma série de reações competitivas e consecutivas (HOFFMANN; 

STROOBANT, 2007; SYKA et al., 2004).  

Como a energia é distribuída com igual probabilidade entre todos os modos internos 

do íon, ocorre a clivagem preferencial de sítios em ligações mais fracas. Pela mesma razão, 

moléculas com mais átomos precisarão de mais energia, ou mais tempo, para se dissociarem. 

No CID/HCD ocorre a fragmentação das ligações peptídicas, ou seja, entre o carbono da 

carbonila de um resíduo e o nitrogênio do grupo amina do resíduo seguinte, levando à 

formação de séries de íons complementares nomeados b e y (Fig. 23) (HOFFMANN; 

STROOBANT, 2007; STEEN; MANN, 2004).  

As principais diferenças entre HCD e CID incluem o local do equipamento em que 

ocorre a fragmentação (no HCD, ocorre em uma câmara de colisão especial), a quantidade de 

energia (na ordem de keV para HCD e ordem de eV para CID) e o tempo de ativação 

empregado (1-10 μs no caso do HCD e entre 0,5-1 ms para CID) (WELLS; MCLUCKEY, 

2005). 

Por sua vez, como na estratégia do middle-down ocorre a formação de peptídeos 

maiores, o tipo de fragmentação mais empregado é o ETD (do inglês, electron transfer 

dissociation), no qual um reagente com carga negativa e um elétron desemparelhado 

(geralmente, o fluoranteno) encontra-se com o peptídeo multiplamente carregado e transfere 

um elétron de baixa energia, que propiciará a fragmentação do peptídeo via reações 

radicalares. Nessa fragmentação, ocorre a formação de íons fragmentos das séries de íons 

complementares c e z após clivagem da ligação Cα-N (Fig. 23). Consequentemente, não 

ocorre fragmentação no lado N-terminal de um resíduo de prolina, pois, para isso, deveria 

ocorrer a abertura de seu anel. A fragmentação por ETD é muito útil na análise de 

modificações pós-traducionais de proteínas, pois, ao mesmo tempo em que produz séries de 

íons completas ou quase completas, as modificações, que são muito lábeis, permanecem 

intactas, permitindo sua localização (MIKESH et al., 2006; STEEN; MANN, 2004; SYKA et 

al., 2004). 

Utilizados em conjunto, esses dois tipos de fragmentação apresentam grande valor na 

determinação da estrutura de uma proteína e de suas modificações pós-traducionais, uma vez 

que os resultados se complementam (FRESE et al., 2011; SINGH et al., 2012). Por exemplo, 

ao realizar o MS/MS de um peptídeo contendo um resíduo de prolina, a ligação peptídica 
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entre a prolina e o aminoácido anterior será favoravelmente clivada pelo HCD, mas o ETD 

não será capaz de clivar a ligação Cα-N na prolina (como descrito anteriormente). Assim, o 

uso de HCD e ETD permitirá maior cobertura da sequência do peptídeo em questão. 

Outro exemplo inclui a investigação de modificações pós-traducionais em proteínas. 

Sabe-se que a fosforilação é uma modificação presente em muitas proteínas, mas é facilmente 

retirada da proteína, seja por processos durante o manuseio da amostra, seja pelo tipo de 

fragmentação utilizada (CHI et al., 2007; STEEN et al., 2006).  

A fragmentação por HCD cliva preferencialmente a ligação peptídica e a ligação entre 

o grupo fosfato e o peptídeo, fornecendo, então, a sequência do peptídeo, mas levando à perda 

da modificação. Como o ETD é uma fragmentação na qual se emprega menor quantidade de 

energia do que o HCD, a clivagem entre o grupo fosfato é preservada e, assim, pode-se 

identificar em qual resíduo de aminoácido o grupo fosfato está ligado, embora algumas 

fragmentações na cadeia polipeptídica possam ser perdidas. Portanto, o uso de ambas as 

fragmentações levaria à determinação da sequência por HCD e à localização da modificação 

pós-traducional por ETD (CHI et al., 2007; MIKESH et al., 2006) . A figura 23 sumariza as 

principais características dessas fragmentações. 

 
Figura 23. Resumo da fragmentação de peptídeos por HCD/CID e ETD. R1, R2 e R3 
representam as cadeias laterais dos aminoácidos.  
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Adicionalmente, a terceira estratégia utilizada na caracterização de proteínas é 

denominada top-down. No top-down, a proteína é analisada de forma intacta, ou seja, sem 

passar por um processo de digestão. Nesse caso, é utilizada a fragmentação por ETD, uma vez 

que a proteína assume uma forma multiplamente carregada, e as modificações pós-

traducionais também são mantidas e podem ser analisadas. Assim, a proteína vai sendo 

fragmentada, ao mesmo tempo, a partir dos aminoácidos C- e N-terminais. Entretanto, essa 

estratégia é mais empregada no estudo de proteínas pequenas (por exemplo, histonas, que 

apresentam de 11-21 kDa) devido à complexidade da análise dos dados e a dificuldade de 

ionização de proteínas maiores (COON, 2009; MORADIAN et al., 2014) . 

Nesse trabalho, a sequência de aminoácidos da LAAO de Crotalus durissus terrificus 

foi deduzida por espectrometria de massas através das estratégias bottom-up e middle-down. 

Para determinação da estrutura primária, a LAAO obtida da fase reversa foi submetida à 

eletroforese em um NuPAGE® 4-12% Bis-Tris Gel (Fig. 24). Todas as bandas de proteínas (a-

i) foram digeridas com tripsina e submetidas à análise por LC-MS/MS. 

 

 
Figura 24. Eletroforese em NuPAGE 4-12% Bis-Tris Gel da LAAO após fase reversa. A 
eletroforese aconteceu sob voltagem constante de 200 V durante 45 minutos. O gel obtido foi 
GelCode® Blue Stain Reagent. 
 

 Os espectros MS/MS foram pesquisados contra um banco de dados proveniente do 

Uniprot, utilizando o Conovo (BHATIA et al., 2012), um algoritmo de busca in-house, em 

combinação com o Byonic, um software com mecanismo de busca. Para a busca, foram 
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permitidas modificações por wildcard, que permite a adição customizada de determinada 

massa em um específico ou todos os aminoácidos de determinado peptídeo que foi submetido 

à análise por MS/MS. Essa adição de massa pode ser tanto resultado de modificações pós-

traducionais como resíduos de aminoácidos diferentes em comparação com as sequências 

presentes no banco de dados. 

 Todas as bandas do gel apresentaram peptídeos provenientes de L-aminoácido 

oxidase. As bandas f, g, h e i (Fig. 24) parecem ser resultado de degradação da amostra uma 

vez que apresentam massas menores do que 50-70 kDa, como relatado para LAAOs de 

peçonhas de serpentes (DU; CLEMETSON, 2002). Já a bandas a, b, c e d (Fig. 24) podem ser 

diferentes formas de agregados da mesma proteína (e também agregados da proteína 

degradada) ou apresentarem diferentes padrões de glicosilação, tendo em vista que a L-

aminoácido oxidases geralmente são glicoproteínas.  

A banda e (majoritária) foi digerida utilizando outras proteases (Fig. 25) para obtenção 

de sequenciamento profundo e sobreposição dos fragmentos peptídicos que auxiliaram na 

construção da sequência completa de aminoácidos da LAAO. Além de ser a banda 

majoritária, a banda e apresenta a massa estimada da L-aminoácido oxidase, mostrando que se 

trata do monômero da LAAO. 

Para a escolha das diferentes proteases a serem empregadas, simulou-se a digestão da 

sequência da LAAO de C. d. cumanensis (UniProt ID: K9N7B7), que é a sequência mais 

próxima da qual queríamos determinar e já está disponível em bancos de dados, através da 

ferramenta PeptideCutter no servidor Expasy (http://web.expasy.org/peptide_cutter/). 

 

 
Figura 25. Sítios de clivagem proteolítica para as diferentes proteases utilizadas na dedução da 
sequência da LAAO de C. d. terrificus. A figura apresenta um peptídeo hipotético. 

Tyr – Ser – Pro – Glu – Phe – Ala – Lys – Gly – Gly – Arg – Trp – Asp – Gln – Lys – Cys

Tripsina

Quimotripsina Tryp-N
Lys-N

Glu-C
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A endoprotease Glu-C é uma serinoprotease que cliva ligações peptídicas no lado 

carboxílico de resíduos de ácido glutâmico e aspártico em uma maneira dependente de pH 

(DRAPEAU; BOILY, HOUMARD, 1972; DRAPEAU, 1977). No presente estudo, a digestão 

com Glu-C foi realizada em tampão fosfato (pH 7,5) e, nesse pH, ambos os resíduos são 

clivados por essa enzima. 

LysN é uma zinco metaloprotease que cliva o amino-terminal de resíduos de lisina, 

incluindo resíduos de lisina metilados. Ao contrário da tripsina, os peptídeos liberados 

apresentam cargas prevalentes na região N-terminal e também são maiores do que os 

peptídeos produzidos pela tripsina (TAOUATAS; HECK, MOHAMMED, 2010). Por sua vez, 

a Tryp-N é uma protease com especificidade para a porção N-terminal de resíduos de arginina 

e lisina. Contrariamente à tripsina, o sítio de clivagem não é afetado por um resíduo de 

prolina, no lado C-terminal da lisina, e a Tryp-N fornece íons da série b que são 

complementares aos fornecidos pela tripsina, uma vez que todos os centros fortemente básicos 

(N-terminal, arginina e lisina) estarão localizados no N-terminal dos peptídeos obtidos após a 

digestão. 

A banda e também foi digerida com quimotripsina a fim de que obtivesse os últimos 

peptídeos que estavam faltando na sequência, provavelmente contendo um sítio de N-

glicosilação (comparando-se com outras sequências de LAAOs já depositadas). A 

quimotripsina é uma serinoprotease que hidrolisa ligações peptídicas no lado carboxílico de 

tirosina, fenilalanina e triptofano. No entanto, resíduos de leucina, metionina, alanina, ácido 

aspártico e ácido glutâmico também podem ser clivados, porém em uma taxa menor. 

O apêndice A apresenta os principais peptídeos encontrados após a digestão da LAAO 

com as diferentes proteases, bem como suas massas e cargas. Primeiramente, a L-aminoácido 

oxidase foi digerida com tripsina e cerca de 58% da sequência foi coberta após investigação 

manual dos resultados obtidos. Para todas as outras digestões, estão no apêndice A apenas os 

peptídeos restantes para preenchimento das lacunas deixadas pela digestão com tripsina e 

obtenção da sequência completa da LAAO. Todos os resultados foram manualmente 

investigados para verificar a possibilidade de ocorrência de possíveis modificações em relação 

à sequência depositada. Adicionalmente, o sítio de N-glicosilação encontrado após a digestão 

com quimotripsina será discutido na seção 5.4.3.1. 

A figura 26 mostra a sobreposição dos peptídeos provenientes da digestão da LAAO 

com as diferentes proteases e resume a construção da sua sequência de aminoácidos. A 

sequência de aminoácidos foi deduzida com base na sequência da LAAO de Crotalus 
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durissus cumanensis, a subespécie mais próxima da C. d. terrificus que apresenta uma 

sequência de LAAO já depositada em bancos de dados. 

As svLAAOS apresentam estrutura altamente conservada em seus protômeros, sendo 

compostas por três domínios: helicoidal, domínio de ligação ao FAD e domínio de ligação ao 

substrato. Entre os domínios helicoidal e de ligação ao substrato existe um funil, que permite 

a chegada do substrato ao sítio ativo da enzima. O domínio de ligação ao FAD é o único sítio 

redox na enzima e interage com resíduos de aminoácidos e com moléculas de água 

conservadas nos protômeros (MOUSTAFA et al., 2006; PAWELEK et al., 2000).  

 
Figura 26. Sobreposição dos peptídeos da LAAO obtidos após digestão com diferentes proteases 
e fragmentados por HCD e ETD.  Barras vermelhas: tripsina; barras azuis: Glu-C; barras verdes: 
LysN; barras laranjas: Tryp-N; barras rosas: quimotripsina. 

AHDRNPLEECFRETDYEEFLEIARNGLTVTSNPKHVVIVGAGMAGLS

AAYVLAGAGHQVTVLEASERVGGRVRTYRKKDWYANLGPMRLPTKHR

IVREYIRKFGLQLNEFFQENENAWYFIKNIRKRVREVKNNPGILEYP

VKPSEEGKSAAQLYVESLRKVVKELKRTNCKYILDKYDTYSTKEYLL

KEGNLSPGAVDMIGDLLNEDSGYYVSFIESLKHDDIFGYEKRFDEIV

GGMDQLPTSMYEAIKEKVQVHFNARVIEIQQNDRETKVTYQTSANEM

SSVTADYVIVCTTSRAARRIKFEPPLPPKKAHALRSVHYRSGTKIFL

TCKRKFWEDDGIRGGKSTTDLPSRFIYYPNHNFTSGVGVIIAYGIGD

DANFFQALDFKDCADIVINDLSLIHQLPKEDIQTFCRPSMIQRWSLD

KYAMGGITTFTPYQFQHFSEALTAPFKRIYFAGEYTAQFHGWIDSTI

KSGLTAARDVNRASENPSGIHLSNDNEF
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A sequência da LAAO de C. d. terrificus contém 498 resíduos de aminoácidos. A 

figura 27 apresenta o alinhamento dessa sequência com outras sequências de svLAAOs já 

depositadas em bancos de dados. As sequências das svLAAOs são muito conservadas e 

apenas 4 resíduos de aminoácidos são diferentes entre as LAAOs de C. d. terrificus e C. d. 

cumanensis, levando à identidade e similaridade de 99,2% entre essas duas enzimas. 

A partir do alinhamento, observa-se que as principais diferenças na estrutura primária 

encontram-se em duas regiões (posições 242-318 e 446-486) que pertencem ao domínio de 

ligação ao FAD. Essa diferença pode estar relacionada à diferença na estabilidade dessas 

enzimas, uma vez que o FAD participa da reação catalisada por LAAOs. É descrito que na 

inativação por congelamento e por diferentes pHs não ocorre a liberação do FAD da enzima, 

mas observa-se uma mudança no ambiente da flavina, que foi verificada por experimentos de 

dicroísmo circular e espectros de absorção no ultravioleta (CURTI; MASSEY; ZMUDKA, 

1968; PAWELEK et al., 2000; SOLTYSIK et al., 1987; WELLNER, 1966).  

Adicionalmente, a presença de um resíduo de Ser na posição 283 (no lugar de uma 

prolina existente em outras sequências) faz com que essa região na macromolécula apresente 

maior flexibilidade, podendo também facilitar a perda de interações com o FAD. Não foram 

encontradas grandes modificações no domínio de ligação ao substrato e no domínio 

helicoidal. 

A obtenção da estrutura primária permitiu a determinação de características como, por 

exemplo, ponto isoelétrico (pI) teórico, massa molecular (sem considerar modificações pós-

traducionais), composição de aminoácidos e coeficiente de extinção pela ferramenta 

ProtParam (GASTEIGER et al., 2005).   

Os coeficientes de extinção são medidos em água em 280 nm. Considerando que todos 

os pares de resíduos de cisteína formam cistina, o valor calculado é de 66.615 M-1cm-1. Já a 

Abs 0,1% (1 g/L) é de 1,17. A massa molar teórica foi calculada em 56.925,5 Da e o pI é de 

8,08. Todos os 20 L-aminoácido essenciais foram encontrados em sua estrutura (Tabela 4), 

sendo o ácido glutâmico (7,2%) o resíduo mais frequente, seguido por alanina, leucina e 

lisina, empatados na segunda posição com 6,8%. 
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Figura 27. Alinhamento múltiplo de algumas sequências de svLAAOs. Sequência de aminoácidos 
da LAAO de Crotalus durissus terrificus (acima) e LAAOs isoladas das peçonhas de C. d. cumanensis 
(Swiss-Prot: K9N7B7 – fragmento), Lachesis muta (Swiss-prot: J7H670), Calloselasma rhodostoma 
(Swiss-prot: P81382) e Bothrops pauloensis (Swiss-prot: B5AR80 – fragmento). Os resíduos 
altamente conservados estão destacados em preto. Resíduos de aminoácidos em vermelho indicam 
baixo consenso. Resíduos de Cys estão sombreados em azul. O alinhamento e a figura fora gerados, 
respectivamente, pelos servidores Multalin (CORPET, 1988) e ESPript (ROBERT; GOUET, 2014) . 
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Tabela 4 – Composição de aminoácidos da LAAO de C. d. terrificus 

Aminoácido Frequência 

Ala 6,8% 
Arg 6,4% 
Asn 4,8% 
Asp 5,6% 
Cys 1,2% 
Gln 3,2% 
Glu 7,2% 
Gly 6,6% 
His 2,6% 
Ile 6,6% 
Leu 6,8% 
Lys 6,8% 
Met 1,6% 
Phe 5,2% 
Pro 4,0% 
Ser 6,0% 
Thr 5,8% 
Trp 1,0% 
Tyr 5,2% 
Val 6,2% 

 

 

5.4.3. Modificações pós-traducionais 

 

5.4.3.1. Glicosilação 

  

 A glicosilação é uma importante modificação pós-traducional presente em diversas 

proteínas. Ela pode estar envolvida, por exemplo, na estabilidade de uma enzima, funcionar 

como sinalizador celular e, ainda, envolver-se em funções nucleares e citosólicas, estar 

relacionada com reações inflamatórias e até mesmo em doenças, como o câncer 

(MOREMEN; TIEMEYER; NAIRN, 2012; STOWELL; JU; CUMMINGS, 2015).  Dois são 

os tipos de glicosilação mais encontrados e estudados: a N- e a O-glicosilação. 

 A N-glicosilação é o tipo mais comum de glicosilação proteica e ocorre quando a 

porção glicana está ligada a um resíduo de asparagina. Essa ligação ocorre entre a amina da 

cadeia lateral do aminoácido e o grupo acetil de um resíduo de N-acetilglicosamina presente 
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no carboidrato, formando uma ligação amida. O resíduo de Asn deve fazer parte da sequência 

consenso N-X-S/T, onde X é qualquer aminoácido exceto a prolina, e o terceiro resíduo, 

necessariamente, é uma serina ou treonina.  

A incorporação do carboidrato a uma proteína é realizada por transferases, que 

transferem o açúcar de um precursor de oligossacarídeo ligado a lipídeo para a proteína em 

fase de tradução ainda no retículo endoplasmático rugoso. Entretanto, a produção da 

glicoproteína só é finalizada no complexo de Golgi, local em que a porção açúcar da 

glicoproteína é submetida a processamentos de refinamento e alongamento para sua 

maturação. Esse tipo de glicosilação está amplamente distribuído na natureza, desde bactérias 

gram-negativas (que possuem uma enzima similar à transferase eucariótica) até eucariotos, 

estando presente também em toxinas animais (MOREMEN; TIEMEYER; NAIRN, 2012; 

SOARES; OLIVEIRA, 2009; SPIRO, 2002; VAN DEN STEEN et al., 1998).  

 A figura 28 resume as principais estruturas de carboidratos presentes em N-

glicosilações. 

 

 
Figura 28. Principais estruturas presentes em N-glicosilações. 

 

 A O-glicosilação ocorre quando o açúcar está ligado ao grupo hidroxila da cadeia 

lateral de um resíduo de serina ou treonina. Nesse tipo de glicosilação, a síntese é iniciada no 

complexo de Golgi geralmente pela enzima N-acetilgalactosamiltransferase através da adição 

de um resíduo de N-acetilgalactosamina à cadeia lateral da serina/treonina. A O-glicosilação 
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não está tão documentada quanto a N-glicosilação e, com relação a venenos e peçonhas 

animais, foi observada apenas em conotoxinas até o presente momento (GERWIG et al., 

2013; VAN DEN STEEN et al., 1998; WANG et al., 2014). 

 Outros tipos de glicosilação também podem ser encontrados em proteínas, mas em 

uma extensão muito menor. Como exemplo, podem ser citadas a O-glicosilação em resíduos 

de hidroxi-lisina (como ocorre no colágeno) e tirosina (como ocorre na glicogenina, enzima 

que participa da glicogênese) e através de ligações carbono-carbono na posição C2 do 

triptofano, produzindo C-manosil-triptofano. Esse último caso é conhecido como C-

manosilação e está presente em várias proteínas de mamíferos (FURMANEK; 

HOFSTEENGE, 2000; MOREMEN; TIEMEYER, NAIRN, 2012). 

 A identificação dos sítios de glicosilação nas proteínas normalmente é realizada 

através de espectrometria de massas, utilizando diferentes tipos de fragmentação (SINGH et 

al., 2012). Em técnicas padrões de fragmentação (CID e HCD), as ligações entre as 

subunidades de açúcar e a ligação amida entre o açúcar e o peptídeo são clivadas 

preferencialmente em detrimento de outros locais de fragmentação na estrutura do peptídeo. 

Assim, pouca ou nenhuma fragmentação ocorre nas ligações da cadeia peptídica (ALLEY; 

MECHREF; NOVOTNY, 2009).  

Com o uso dessas técnicas de fragmentação, o espectro de massas normalmente 

mostras íons oxônios característicos (geralmente em m/z 204,08 e 366,14 para HexNAc e 

Hex-HexNAc, respectivamente) que indicam a presença de um peptídeo glicosilado e seu 

correspondente açúcar. A quase ausência de fragmentações no peptídeo impede a dedução da 

sequência de aminoácidos do glicopeptídeo. A tabela 5 apresenta os principais açúcares 

presentes em N-glicosilações e a massas dos respectivos íons oxônios encontrados em 

espectros de HCD e CID (MECHREF, 2012; MORELLE et al., 2006). 
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Tabela 5 – Massas dos principais resíduos de açúcar e seus respectivos íons oxônios 

visualizados em espectros de HCD e CID.  

Açúcar Açúcar Massa residual (Da) Íon oxônio (m/z) 

Hexose  Hex 162,0528 163,06 

Deoxihexose  dHex 146,0579 147,06 

N-acetil-hexosamina  HexNAc 203,0794 204,08 

Ácido N-acetilmurâmico  NeuAc 291,0954 292,10 

Subunidade de ramificação  Hex-HexNAc 365,1322 366,14 

Núcleo comum N-ligado Hex3HexNAc2 892,3172 - 

Abreviações: Hex, qualquer hexose (galactose ou manose); dHex: deoxi-hexose (fucose - Fuc); 
HexNAc: N-acetil-hexosamina (N-acetilglicosamina - GlcNAc - ou N-acetilgalactosamina - 
GalNAc); NeuAc: ácido N-acetil murâmico (ácido siálico); HexHexNAc: subunidade de 
ramificação do açúcar contendo 1 hexose e 1 N-acetil-hexosamina; Hex3HexNAc2: núcleo 
comum ligado ao N da Asn composto por 3 hexoses e 2 resíduos de N-acetil-hexosamina. 

 

No entanto, o uso de uma fragmentação complementar (por exemplo, o ETD) mantém 

a porção glicana ligada ao peptídeo enquanto ligações da cadeia peptídica são clivadas 

(CATALINA et al., 2007; SINGH et al., 2012). Por esse motivo, a combinação de ambos os 

tipos de fragmentação (HCD e ETD) em uma única análise permite a identificação de 

subunidades de açúcar ligada ao peptídeo assim como a localização do sítio de glicosilação e 

a dedução da sequência do peptídeo.  

 No presente trabalho, assim que o espectrômetro de massas detectou um íon oxônio no 

espectro HCD, o instrumento automaticamente desencadeou um scan EThcD no mesmo 

peptídeo, facilitando a detecção de peptídeos glicosilados e não-glicosilados em uma mesma 

análise (SABA et al., 2012; YIN et al., 2013).  

 A fragmentação por EThcD (do inglês electron-transfer and higher-energy collision 

dissociation) é uma combinação das fragmentações por ETD e HCD ao mesmo tempo  em um 

mesmo peptídeo (FRESE et al., 2012). Primeiramente, os peptídeos positivamente carregados 

reagem com os ânions fluoranteno gerados no equipamento, sendo fragmentados por ETD. 

Então, todos os íons são transmitidos para a câmara de colisão, onde são fragmentados por 

HCD, gerando uma mistura de íons b/c e y/z. Portanto, espectros EThcD apresentam maior 

complexidade do que os espectros ETD ou HCD separadamente (LIU; VAN BREUKELEN; 

HECK, 2014).  
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O EThcD têm se mostrado uma excelente ferramenta, pois melhora o nível de 

fragmentação do peptídeo, melhorando também a cobertura de sua sequência. Atualmente, o 

EThcD também têm sido empregado no estudo de modificações pós-traducionais, como 

fosforilações e ligações dissulfeto (FRESE et al., 2012; FRESE et al., 2013; LIU; VAN 

BREUKELEN; HECK, 2014).  

Para identificação dos sítios de glicosilação da LAAO, os dados de MS/MS obtidos 

após as digestões com diferentes proteases foram investigados contra o banco de dados e 

permitindo um wildcard de 5.000 Da, o que significa uma possível adição de massa de até 

5.000 Da para cada peptídeo encontrado. Essa grande janela é utilizada devido ao fato de as 

glicosilações apresentarem alta massa molecular. 

A figura 29 mostra um açúcar de 349,1369 Da ligado ao sítio de N-glicosilação da 

LAAO de C. d. terrificus. Essa massa corresponde à massa acurada de uma porção glicana 

composta por um resíduo de HexNAc-Fuc. A fragmentação por HCD não foi suficiente o 

bastante para permitir a dedução da sequência do peptídeo (Fig. 29A). Por sua vez, a 

fragmentação por EThcD (Fig. 29B) permitiu a fragmentação da cadeia peptídica e a 

localização do sítio no peptídeo. As técnicas em conjunto levaram, então, à localização desse 

sítio de glicosilação e à dedução da sequência de aminoácidos do glicopeptídeo. 
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Figura 29. Identificação do sítio de N-glicosilação da LAAO de C. d. terrificus.  Espectros A) HCD 
MS/MS e B) EThcD MS/MS do íon (M + 2H)+2 do glicopeptídeo IYYPNHNF ligado a um HexNAc-
Fuc (349,1369 Da) adquiridos em um Orbitrap Fusion™ Tribrid™ Mass Spectrometer com resolução 
de 30.000 (em m/z 200). Íons N-terminal (a, b e c) estão indicados por ˥ e íons de fragmento C-
terminal (z e y) estão indicados por . O sítio de glicosilação está representado em vermelho e íons y 
que sofreram perda de amônia estão indicados por *. A perda de um grupo acetil da subunidade 
HexNAc está indicada por #. A acurácia de massa para todos os íons é melhor do que 13 ppm. O 
espectrômetro de massas não é capaz de diferenciar entre leucina e isoleucina e a atribuição é feita 
apenas com base na homologia com sequências depositadas em banco de dados. 
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O sítio de N-glicosilação foi identificado na Asn361 e esse sítio é conservado entre a 

maioria das LAAOs de peçonhas de serpentes. A CR-LAAO (isolada da peçonha de 

Calloselasma rhodostoma) apresenta um segundo sítio de N-glicosilação na Asn172, que é 

particular para esta enzima e pode estar relacionada com a estabilidade enzimática não usual 

dessa LAAO.  Ainda, a composição glicana de ambos os sítios da CR-LAAO é exatamente a 

mesma (GEYER et al., 2001; PAWELEK et al., 2000; PONNUDURAI et al., 1994). Outro 

fato interessante é que a LAAO isolada da peçonha de Bothrops pauloensis não apresenta um 

sítio de glicosilação na Asn361, mas apresenta apenas um sítio na Asn172 (RODRIGUES et 

al., 2012). 

 Outros espectros também foram obtidos para o mesmo peptídeo, mas com diferentes 

porções glicanas ligadas a ele. Isso ocorre devido ao fato de que a LAAO na peçonha poderia 

estar em qualquer uma das fases de maturação do açúcar. Assim, podemos encontrar a mesma 

LAAO apresentando um, dois, três, até n resíduos de açúcar ligados a ela. Os dados obtidos 

nesses espectros não foram suficientes para permitir a localização do sítio de glicosilação e 

nem a dedução da sequência do peptídeo ou a composição do açúcar (Fig. 30).  

 A porcentagem de açúcar da LAAO foi estimada em, aproximadamente 5,5% 

comparando-se as massas da LAAO reduzida e da enzima reduzida e deglicosilada com 

PNGase F (Fig. 31). A PNGase F (Peptide-N-glycosidase F) catalisa a liberação de 

oligossacarídeos ligados a resíduos de asparagina de glicopeptídeos e glicoproteínas através 

da hidrólise da amida presente na cadeia lateral da asparagina. Os oligossacarídeos podem ser 

oligomanose, híbrido ou complexo. Entretanto, N-glicosilação como uma fucose ligada via 

ligação α(1→3) à N-acetilglicosamina conectada ao resíduo de Asn é resistente à ação da 

PNGase F. 

 Através do ensaio de deglicosilação, verificou-se que a LAAO apresenta apenas N-

glicosilações, uma vez que a amostra que sofreu deglicosilação pela PNGase F não pode ser 

detectada pela coloração de Schiff, que detecta glicoproteínas através da coloração da porção 

glicana (Fig. 31). Observa-se também que na amostra da LAAO reduzida e deglicosilada 

existe uma banda de proteína agregada, que não migrou durante a eletroforese. Como a 

presença de carboidratos causa um aumento na solubilidade das proteínas, sua retirada pela 

PNGase pode exercer o efeito contrário, favorecendo agregação e/ou precipitação da proteína 

deglicosilada. 
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Figura 30. N-glicopeptídeos da LAAO de C. d. terrificus que apresentam a mesma sequência de 
aminoácidos, mas diferentes carboidratos ligados. Espectros HCD MS/MS do íon (M + 2H)+2 do 
glicopeptídeo IYYPNHNF ligado a A) um açúcar com 2280,8582 Da e B) um açúcar com 1914.6976 
Da. Os dados foram adquiridos em um Orbitrap Fusion™ Mass Spectrometer com resolução de 
30.000 (em m/z 200). 
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Figura 31. SDS-PAGE (10%) da LAAO reduzida e deglicosilada. A corrida foi realizada durante 
1:30 h, sob voltagem constante de 90 V. Condições iniciais: 19 mA e 2 W. Condições finais: 6,1 mA e 
1 W. Abreviações: PMM: padrão de massa molar; LAAOr: LAAO reduzida; LAAOrd: LAAO 
reduzida e deglicosilada. 
 

Naumann et al. (2011) mostrou que a porção glicana da LAAO de Bothrops leucurus 

apresenta o motivo galactose-β(1–4)-N-acetilglicosamina encontrada em estruturas híbridas e 

complexas de N-glicanos. Essa LAAO não possui oligomanoses ou O-glicosilações. 

Adicionalmente, não foi encontrado o motivo de ácido siálico ou outro motivo de açúcar 

comum típicos de O-glicosilação ou N-glicosilação de estrutura complexa. Por sua vez, a 

LAAO de C. rhodostoma apresenta dois sítios de N-glicosilação, ambos com o açúcar de 

estrutura complexa (GEYER et al., 2001). 

A retirada de glicosilações de svLAAOs, geralmente, não tem ocasionado perda de 

atividade enzimática, assim como a retirada da porção de ácido siálico. Entretanto, a presença 

de ácido siálico parece ser um fator que contribui para a atividade indutora de apoptose da 

LAAO de C. rhodostoma. Acredita-se que a porção glicana da LAAO seja responsável pela 

interação da enzima com o seu alvo, fazendo com que a liberação de peróxido de hidrogênio 

fique concentrada em uma região e favoreça o efeito tóxico da LAAO (ANDE et al., 2006; 

IZIDORO et al., 2006). 
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5.4.3.2. Padrão de ligações dissulfeto 

 

 As ligações dissulfeto são modificações pós-traducionais com importante papel na 

estabilidade proteica, ajudando na manutenção da proteína na sua forma ativa e mais estável e 

no seu correto enovelamento. As ligações são formadas pela oxidação de grupos sulfidrila dos 

resíduos de cisteína envolvidos e, in vivo, essa reação normalmente ocorre no lúmen do 

retículo endoplasmático rugoso, que apresenta um ambiente oxidante quando comparado com 

outros compartimentos celulares (YEN et al., 2000; ZHANG et al., 2002). 

 A espectrometria de massas tem sido utilizada no estudo dos padrões de ligações 

dissulfeto de proteínas. Algumas abordagens têm sido descritas para essa análise e a mais 

comumente utilizada envolve um protocolo no qual a proteína é parcialmente reduzida e 

alquilada com um reagente alquilante e, subsequentemente, é reduzida novamente e alquilada 

com um alquilante diferente do primeiro utilizado. A localização dos reagentes é determinada 

por espectros MS/MS de alta resolução e, baseando-se nos padrões dos reagentes ligados às 

cisteínas, podem-se concluir quais cisteínas estavam anteriormente conectadas na proteína 

nativa (ANAND et al., 2014). 

 Uma segunda abordagem inclui a digestão da proteína sem realização de redução e 

alquilação prévias, mantendo conectadas as cisteínas envolvidas em ligações dissulfeto, e 

algoritmos e softwares específicos são utilizados para determinação dos peptídeos cross-

linked, ou seja, conectados pela ligação dissulfeto. Esses peptídeos são excelentes alvos para a 

fragmentação por ETD uma vez que apresentam duas regiões N-terminal carregadas e, muito 

provavelmente, um maior número de resíduos alcalinos em sua estrutura em comparação com 

um único peptídeo, facilitando a reação com o reagente do ETD (ANAND et al., 2014; LIU; 

VAN BREUKELEN; HECK, 2014; WANG et al., 2011; YEN et al., 2000). 

 A LAAO de C. d. terrificus foi digerida com a endoproteinase Glu-C em pH ácido 

para evitar o embaralhamento das ligações dissulfeto (Fig. 32). Vários trabalhos têm descrito 

esse fenômeno, que ocorre, especialmente, na presença de resíduos de cisteína livres ou pH 

alcalino (RYLE; SANGER, 1955; WANG et al., 2011; WU; WATSON, 1997; YEN et al., 

2000). Esse embaralhamento ocorre mais lentamente em altas concentrações de ácido (H2SO4 

e HCl) e é inibido pela presença de grupos tióis em pH ácido. Contrariamente, a presença de 

grupos tióis em pH neutro ou alcalino catalisa o embaralhamento das ligações dissulfeto e, 

ainda, reagentes que se ligam aos tióis inibem essa reação (RYLE; SANGER, 1955). Além 

disso, a alquilação prévia de anticorpos (utilizando o reagente N-etilmaleimida) e sua digestão 
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(em pH neutro) mostraram minimização no embaralhamento das ligações dissulfeto (LIU et 

al., 2007; ZHANG et al., 2002). 

 
 

 
Figura 32. Reações em cadeia levam ao embaralhamento das ligações dissulfeto em uma 
proteína.  

 

 Na digestão com Glu-C, aproximadamente 64% da sequência da LAAO (Fig. 33A) 

foram cobertos e detectou-se uma ligação dissulfeto entre os resíduos Cys10 e Cys171 (Fig. 

33B).  Observa-se no espectro de MS/MS que, além de ocorrer a fragmentação das ligações 

da cadeia peptídica, a ligação dissulfeto também foi fragmentada através do ETD. Portanto, o 

espectro nos mostra ambos os peptídeos conectados pela ligação dissulfeto (assumindo cargas 
+4, +5 e +6), os peptídeos isoladamente e não fragmentados (assumindo cargas +2 ou +3) e 

também os fragmentos para cada peptídeo após a quebra da ligação S–S.  

Cabe ressaltar que a fragmentação de peptídeos cross-linked não é, em geral, 

facilmente observada em um espectro MS/MS, pois essa clivagem necessita a fragmentação 

de duas ligações, a S–S e a ligação na cadeia peptídica. Assim, são bem intensos nos espectros 

os sinais dos peptídeos não fragmentados (YEN et al., 2000). 
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Figura 33. Ligação dissulfeto envolvendo os resíduos Cys10 e Cys171. A) Cobertura da sequência 
da LAAO. Cada linha representa um espectro com a sequência de aminoácidos obtida, sendo verde a 
posição com um resíduo idêntico ao banco de dados e, vermelho, um desvio de massa com relação à 
sequência do banco. B) ETD MS/MS do íon (M + 6H)+6 dos peptídeos AHDRNPLEECFRE e 
LKRTNCKYILDKYDTYSTKE cross-linked. Os dados foram obtidos em um Orbitrap Elite™ com 
resolução de 15.000 (em m/z 400). Peptídeo 1: AHDRNPLEECFRE; Peptídeo 2: 
LKRTNCKYILDKYDTYSTKE. Íons N-terminal (c) são indicados por ˥ em vermelho e azul e os íons 
fragmentos do C-terminal (z) são indicados por  em vermelho e azul, respectivamente para os 
peptídeos 1 e 2. Os íons c com cargas +2, +3 e +4 são provenientes do peptídeo cross-linked. Perda de 
amônia é indicada por * e, perda de oxigênio, por #. A acurácia de massa para os íons fragmentos é 
melhor que 13 ppm. O espectrômetro de massas não é capaz de diferenciar entre leucina e isoleucina e 
a atribuição é feita apenas com base na homologia com sequências depositadas em banco de dados. 
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 Para a obtenção de outras possíveis ligações dissulfeto presente na LAAO de C. d. 

terrificus, a enzima também foi digerida com pepsina. A pepsina é uma protease muito ativa 

em pH < 3 e cliva, preferencialmente, a região C-terminal de resíduos de fenilalanina, leucina, 

tirosina e triptofano (informações do fabricante). Os peptídeos provenientes da digestão com 

pepsina foram analisados utilizando dois tipos de fragmentação, HCD e ETD (Tabela 6). Para 

esse propósito, duas corridas foram realizadas: a primeira com fragmentação apenas por HCD 

e, a segunda, utilizando ETD e HCD em uma mesma corrida. Assim, na segunda corrida, 

peptídeos duplamente carregados foram submetidos à fragmentação por HCD, enquanto 

peptídeos com carga +3 ou superior foram fragmentados por ETD. Os dados de cada corrida 

foram pesquisados contra o banco de dados com a sequência da LAAO obtida neste trabalho 

utilizando valores de número de sítios de clivagem perdidas (missed cleavages) de 2, 3, 4 e 5 

(Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Cobertura da sequência versus número de clivagens perdidas para análise 

dos peptídeos obtidos após digestão da LAAO com pepsina. 

Modo de 
fragmentação 

Cobertura da sequência x nº clivagens perdidas 
Instrumento 

2 3 4 5 

HCD 95.382% 96.586% 96.586% 96.787% Q Exactive 

ETD 90.562% 93.775% 93.775% 93.775% Fusion HCD 83.133% 84.94% 84.94% 84.94% 
 

A cobertura mais alta da sequência foi obtida quando os peptídeos foram fragmentados 

apenas por HCD no MS/MS. Isso está altamente relacionado com a baixa especificidade da 

pepsina utilizada, que tem capacidade para clivar qualquer resíduo de aminoácido hidrofóbico 

na sequência, levando à formação de peptídeos pequenos, que são mais adequados à 

fragmentação por HCD. Os espectros MS/MS após digestão com a pepsina revelaram que, 

além da ligação entre os resíduos Cys10 e Cys171, existe uma ligação entre os resíduos 

Cys331 e Cys412 (Fig. 34). Adicionalmente, a Cys389 não está envolvida em ligação 

dissulfeto (Fig. 35). Já a Cys293 não pode ser detectada em nenhuma digestão realizada. 
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Figura 34. Ligação dissulfeto envolvendo os resíduos Cys331 e Cys412. ETD MS/MS do íon (M + 
5H)+5 dos peptídeos LTCKRKF e IHQLPKEDIQTFCRPSM cross-linked. Os dados foram adquiridos 
em um Orbitrap Fusion™ Tribrid™ com resolução de 15.000 (em m/z 200). Peptídeo 1: LTCKRKF; 
Peptídeo 2: IHQLPKEDIQTFCRPSM. Íons N-terminal (c) são indicados por ˥ em vermelho e azul e 
os íons fragmentos do C-terminal (z) são indicados por  em vermelho e azul, respectivamente para os 
peptídeos 1 e 2. Os íons duplamente carregados (exceto c10

+2) são provenientes do peptídeo cross-
linked. Perda de oxigênio é indicada por # e ● indica espécie carregada e reduzida. A acurácia de massa 
para todos os íons fragmentos é melhor que 21 ppm. O espectrômetro de massas não é capaz de 
diferenciar entre leucina e isoleucina e a atribuição é feita apenas com base na homologia com 
sequências depositadas em banco de dados. 
 
 

A figura 36 mostra de modo esquemático as ligações dissulfeto encontrada para a LAAO de C. 

d. terrificus. Esse padrão é o mesmo descrito para as sequências de svLAAOs depositadas no banco de 

dado do Uniprot (53 sequências até o momento, sendo 45 já revisadas). Entretanto, apenas para a CR-

LAAO essas ligações foram realmente determinadas (PAWELEK et al., 2000). Nesse estudo, os 

autores utilizaram ferramentas da cristalografia de proteínas para determinação da estrutura 

tridimensional da CR-LAAO, que possibilitou a visualização das ligações dissulfeto entre os resíduos 

Cys10 e Cys172 e Cys331 com Cys412. O padrão de ligações dissulfeto para todas as outras L-

aminoácido oxidases depositadas foi inferido através da similaridade das sequências. 
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Figura 35. Espectro HCD MS/MS do peptídeo contendo a Cys389 não envolvida em ligação 
dissulfeto. Espectro HCD MS/MS do íon (M + 2H)+2 do peptídeo QALDFKDCAD adquirido em um 
Q Exactive™ com resolução de 17.500 (em m/z 200). Íons a e b são sindicados por ˥ e os íons y por . 
Perda de amônia é representada por * e, perda de água, por °. A acurácia de massa para todos os íons 
fragmentos é melhor que 9 ppm. O espectrômetro de massas não é capaz de diferenciar entre leucina e 
isoleucina e a atribuição é feita apenas com base na homologia com sequências depositadas em banco 
de dados. 
 

 

 
Figura 36. Modelo esquemático do padrão de ligações dissulfeto da LAAO de C. d. terrificus. Os 
resíduos Cys293 e Cys389 não estão envolvidos em ligações S–S. 
 

5.4.3.3. Outras modificações possíveis 

  

Possíveis modificações nos aminoácidos da sequência da LAAO foram investigados 

pelo software Byonic™ através da função “wildcard”. Os dados de MS/MS obtidos após as 

digestões com diferentes proteases foram investigados contra um banco de dados contendo a 

sequência de aminoácidos da LAAO de C. d. terrificus obtida neste trabalho e permitindo um 

wildcard de 5.000 Da, o mesmo utilizado para a busca de glicosilações. 

Embora possíveis modificações fossem encontradas na sequência da LAAO, todas 

foram vistas em proporções muito pequenas e podem ser resultado do processo de preparação 
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da amostra. As modificações encontradas foram oxidação de resíduos de metionina e 

triptofano, acetilação de lisinas e/ou N-terminal do peptídeo, metilação de ácidos glutâmico e 

aspártico e deamidação de asparaginas e glutaminas. Os peptídeos modificados, bem como 

suas massas e cargas, encontram-se no apêndice B.  

Geralmente, os processos de desnaturação, redução e alquilação da proteína 

apresentam curta duração e não causam um nível significante de deamidações na proteína. O 

baixo pH durante a etapa de LC-MS/MS também não contribui com deamidações. Entretanto, 

períodos longos na etapa de digestão da proteína, que geralmente ocorre em pH 8, favorecem 

a deamidação de resíduos de glutamina e asparagina. Portanto, é mais provável que o desvio 

de massa de 1 Da nos peptídeos seja atribuído a deamidações de aminoácidos durante a etapa 

experimental do que à mutação de um gene que levou à codificação de um aminoácido 

diferente (CHELIUS et al., 2006; DU et al., 2012; GEIGER; CLARKE, 1987; REN et al., 

2009). 

Resíduos de metionina e triptofano são altamente susceptíveis a oxidação durante o 

manuseio das amostras e até mesmo durante a ionização por eletrospray para análises de 

MS/MS (FROELICH; REID, 2008; LAGERWERF et al., 1996; MORAND; TALBO; 

MANN, 1993). Já as acetilações e metilações podem ocorrem durante a preparação da 

amostra, principalmente no preparo de amostras provenientes de bandas de gel, devido ao uso 

de metanol na solução descorante, e também ao uso de ácido acético na etapa de extração dos 

peptídeos digeridos e dissolução dos peptídeos para as análises de MS/MS (CHOUDHARY et 

al., 2009; JUNG et al., 2008). 

Assim, as modificações encontradas na sequência da LAAO estão muito mais 

relacionadas com o manuseio das amostras do que com modificações pós-traducionais 

presentes na sequência de aminoácidos dessa proteína. 

 

 

5.5. Padronização do ensaio de atividade LAAO 

 

A determinação da atividade LAAO foi realizada com base na produção de peróxido 

de hidrogênio por essa enzima. Para que ocorra a oxidação do L-aminoácido, o cofator 

enzimático (FAD/FMN) precisa ser concomitantemente reduzido e, durante o retorno do 

cofator ao seu estado oxidado, acontece a produção de peróxido de hidrogênio. Este é 

substrato para a peroxidase e transformado em O2, que oxidará o OPD presente no meio 



Resultados e discussão   92 
__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

  Gisele Adriano Wiezel 

reacional. Com a oxidação do OPD, forma-se um composto amarelo e a atividade LAAO é 

medida através da intensidade da absorbância desse composto em 492/630 nm (Fig. 37).  
 

 
Figura 37. Modelo esquemático do ensaio de determinação da atividade LAAO.  

 

Para quantificação da atividade LAAO, construiu-se uma curva de calibração com a 

concentração de H2O2 versus absorbância em 492/630 nm (Fig. 38).  

 
Figura 38. Padronização do ensaio de atividade LAAO. Diferentes concentrações de peróxido de 
hidrogênio (0-200 µM) foram incubadas a 37 °C com peroxidase (1 U/mL), OPD (2 mM) e tampão 
para a atividade LAAO durante 60 minutos. A reação foi parada com H2SO4 2 M e a absorbância das 
amostras foi lida em 492/630 nm. O ensaio foi realizado em triplicata e os valores representam a 
média ± desvio padrão. 

 

A partir dessa curva, a concentração de peróxido de hidrogênio produzida pela L-

aminoácido oxidase foi obtida pela fórmula: 

= 0,003781 + 0,02854 

9934,0

02854,0003781,0
2 



R
xy
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na qual y representa a absorbância da amostra (em unidades de absorbância - UA) e x, a 

concentração de peróxido de hidrogênio produzido (µM) no volume total da reação (100 µL). 

 

 

5.6. Avaliação dos parâmetros cinéticos 

  

 Primeiramente, a atividade LAAO foi avaliada qualitativamente na presença dos 20 L-

aminoácidos comuns presentes nas proteínas. Os resultados mostram que a LAAO de C. d. 

terrificus (EC 1.4.3.2) apresenta maiores atividades sobre L-aminoácidos hidrofóbicos como 

L-metionina, L-leucina, L-triptofano, L-fenilalanina e L-isoleucina. Baixa atividade é vista na 

presença de L-histidina, L-arginina e L-glutamina (Fig. 39). 
 

 
Figura 39. Avaliação qualitativa da atividade LAAO sobre diferentes substratos. A LAAO foi 
incubada a 37 °C com cada L-aminoácido (5 mM), peroxidase (1 U/mL), OPD (2 mM) e tampão para 
a atividade LAAO durante 60 minutos. A reação foi parada com H2SO4 2 M e a absorbância das 
amostras foi lida em 492/630 nm. O ensaio foi realizado em triplicata e os valores representam a 
média ± desvio padrão. Ao substrato que foi oxidado em maior quantidade, foi atribuído o valor de 
100% de atividade enzimática e as demais atividades foram relacionadas a ele. 
 

A avaliação dos parâmetros cinéticos da LAAO e de sua especificidade de substratos 

(Fig. 40, Tabela 7) foi realizada através da incubação da enzima com várias concentrações (0-

10 mM) dos 5 L-aminoácidos que apresentaram maiores atividades enzimáticas anteriormente 

(metionina, leucina, triptofano, fenilalanina e isoleucina). Para todos os aminoácidos 
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analisados, a enzima apresentou atividade com comportamento da cinética de Michaelis-

Menten (Fig. 40). 
 

 
Figura 40. Avaliação dos parâmetros cinéticos. A LAAO foi incubada a 37 °C em diferentes 
concentrações de L-aminoácidos (metionina, leucina, triptofano, fenilalanina e isoleucina), peroxidase 
(1 U/mL), OPD (2 mM) e tampão para a atividade LAAO durante 60 minutos. A reação foi parada 
com H2SO4 2 M e a absorbância das amostras foi lida em 492/630 nm. O ensaio foi realizado em 
triplicata e os valores representam a média ± desvio padrão. 
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Geralmente, as svLAAOs apresentam maiores atividades enzimáticas na presença de 

L-aminoácidos hidrofóbicos (IWANAGA; SUZUKI, 19797 e TAN, 19988 apud ALI et al., 

2000; SAMEL et al., 2006) como metionina, fenilalanina, leucina e isoleucina (BREGGE-

SILVA, et al., 2012; NAUMANN et al., 2011; SAMEL et al., 2006; Souza et al., 1999; TAN; 

SAIFUDDIN, 1991). Essa maior atividade reflete o fato de o substrato ser acomodado em 

uma bolsa hidrofóbica existente no sítio ativo das svLAAOs (MOUSTAFA et al., 2006). 

Embora se possa observar essa preferência por aminoácidos hidrofóbicos, alanina e 

glicina não puderam ser eficientemente oxidadas pela LAAO de C. d. terrificus. 

Possivelmente, o pequeno tamanho dessas moléculas dificulte a interação com o sítio 

catalítico da LAAO, uma vez que as flavoenzimas normalmente apresentam uma distância 

média de 3,5 Å entre a flavina e o centro oxidativo do ligante (MOUSTAFA et al., 2006).  

Existe uma dificuldade na comparação dos resultados de especificidade de substratos 

devido a diferentes métodos de avaliação de atividade empregados, diferentes temperaturas e 

valores de pH para a reação e, principalmente, devido à ocorrência dessa avaliação da 

“especificidade” ocorrer em concentrações arbitrárias de substrato e não pela determinação 

dos parâmetros cinéticos. Esse último problema já tinha sido verificado por Tan e Saifuddin 

(1991) e, mesmo 25 anos depois, ainda continua ocorrendo em vários trabalhos publicados 

(BREGGE-SILVA et al., 2012; NAUMANN et al., 2011; SAMEL et al., 2006; SOUZA et al., 

1999; TÕNISMÄGI et al., 2006). 

A partir da determinação dos parâmetros cinéticos da LAAO de C. d. terrificus, pode-

se verificar que essa enzima apresenta maior especificidade para o substrato L-Phe, seguido 

por L-Leu, L-Trp, L-Met e L-Ile (Tabela 7). Especificidade marcante para fenilalanina já foi 

verificada para outras svLAAOS, como as LAAOs de Ophiophagus hannah, Calloselasma 

rhodostoma, Vipera berus berus e Naja naja oxiana (TAN; SAIFUDDIN, 1991; SAMEL et 

al., 2006; SAMEL et al., 2008). No entanto, a presença de substituintes volumosos no anel 

aromático da fenilalanina tem demonstrado diminuição na reação enzimática, provavelmente 

devido a impedimentos estéreos no sítio ativo da enzima, que afetam a correta orientação do 

substrato (PAGE e VAN ETTEN9, 1971 apud MOUSTAFA et al., 2006). 

                                                             
7 IWANAGA, S.; SUZUKI, T. Enzymes in snake venoms, In: Snake Venoms. Lee, C. Y. (Ed.), Ed: Springer: 
Verlag, Berlin-Heidelberg, p. 61-158, 1979. 
8 TAN, N. H. L-amino acid oxidases and lactate dehydrogenases. In: Enzymes From Snake Venom. Bailey, G. 
S. (Ed.), Ed: Alaken Inc: Fort Collins, p. 579-598, 1998. 
9 PAGE D. S.; van ETTEN, R. L. L-amino acid oxidase. III. Substrate substituent effects upon the reaction of L-
amino acid oxidase with phenylalanine. Bioorganic Chemistry, New York, v. 1, p. 361-373, 1971. 
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Uma ramificação no carbono β do L-aminoácido também é indesejável para a 

atividade LAAO, o que faz com que a L-Ile seja um substrato pior do que a L-Leu, a L-Val 

não seja um bom substrato e a L-Thr nem seja oxidada (Fig. 39, Tabela 7) (TAN; 

SAIFUDDIN, 1991). Outro requisito para a atividade das L-aminoácido oxidases é a presença 

de um grupo α-amino livre. Portanto, a prolina não pode ser oxidada pelas svLAAOS por 

apresentar uma cadeia lateral cíclica, fato também observado para a LAAO deste trabalho 

(Fig. 39). Em contrapartida, um grupo carboxilato livre não é muito relevante para a oxidação 

dos L-aminoácidos (IWANAGA10, 1979 apud  PONNUDURAI et al., 1994;  (TAN; 

SAIFUDDIN, 1991). 

Os dados da tabela 7 também mostram que em concentrações mais altas de substrato a 

atividade enzimática da LAAO de C. d. terrificus foi reduzida. Isso foi verificado em 

concentrações acima de 5 mM de L-Met, L-Leu e L-Phe e acima de 2,5 mM para o L-Trp. 

Para a L-Ile, não foi observada redução na atividade nas concentrações analisadas. Até o 

momento, não está esclarecido qual o mecanismo responsável pela inibição em altas 

concentrações de substrato embora essa inibição já tenha sido relatada para outras svLAAOs. 

Por exemplo, as LAAOs de Trimeresurus mucrosquamatus e Ophiophagus hannah são 

inibidas por concentrações de L-leucina superiores a 8 e 0,34 mM, respectivamente. Já a 

LAAO de Trimeresurus flavoviridis não é inibida até 10 mM de L-metionina. Uma hipótese 

para a inibição é que a alta concentração de substrato favoreça sua ligação em algum sítio da 

enzima e dificulte a ligação de outras moléculas do substrato ao sítio catalítico 

(KISHIMOTO; TAKAHASHI, 2001; TAN; SAIFUDDIN, 1989; UEDA; CHANG; OHNO, 

1988).  

 

Tabela 7 – Determinação dos parâmetros cinéticos da LAAO de C. d. terrificus. 

Aminoácido KM (mM) 
Vmáx 

(µM min-1) 
kcat (s-1) 

Eficiência catalítica 
(kcat/KM) – s-1M-1 

Redução da 
atividade a partir 

de (mM) 

L-Met 0,9701 7,561 8,402 8.661 5 
L-Leu 0,5821 6,192 6,880 11.819 5 
L-Ile 3,917 3,551 3,945 1.007 - 
L-Phe 0,1372 3,615 4,017 29.278 5 
L-Trp 0,4796 3,862 3,958 8.252 2,5 

 

                                                             
10 Iwanaga, S. Suzuki, T. L-amino acid oxidase. In: Handbook of Experimental Pharmacology. Lee, C. Y. 
(Ed.). Ed: Springer: Berlin. v. 52, p. 75-84, 1979. 
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5.7. Avaliação da estabilidade enzimática 

 

 As L-aminoácido oxidases já são bem conhecidas devido à baixa estabilidade 

enzimática que apresentam. Estudos da década de 1950 já mostravam a instabilidade dessas 

enzimas frente a diferentes temperaturas de armazenamento e pH (SOLTYSIK et al., 1987; 

WELLNER, 1966; CURTI; MASSEY; ZMUDKA, 1968). Entretanto, poucos estudos a 

respeito da estabilidade de LAAOs foram publicados após esse período.  

 A LAAO de C. d. terrificus apresentou perda de 47% de sua atividade enzimática após 

5 dias de armazenamento e cerca de 95% após 5 dias de congelamento a -20 °C (Fig. 41). 

Após liofilização da enzima, praticamente toda atividade enzimática foi perdida. 
 

 
Figura 41. Avaliação da estabilidade enzimática da LAAO após 5 dias armazenada a -20 °C e 4 
°C e assim que o processo de liofilização foi terminado. Todas as amostras foram mantidas ao 
abrigo da luz. Cada barra representa média ± o erro padrão da média para n = 3 para cada condição 
analisada (****p < 0,0001 quando 4 °C, -20 °C e enzima liofilizada foram comparados com o controle e 
quando -20 °C e enzima liofilizada foram comparados com 4 °C usando ANOVA; ♦♦ p < 0,05 quando 
-20 °C e liofilização foram comparados entre si utilizando o teste t). 
  

Grande perda de atividade enzimática após congelamento já foi descrita para a LAAO 

de Crotalus adamanteus, que apresenta alta identidade com a sequência da LAAO de C. d. 

terrificus. Foram verificadas modificações no espectro visível da LAAO de C. adamanteus e 

não ocorreu rompimento da ligação entre o cofator e a proteína. Outro fator observado foi que 

a região de temperatura de -20 °C revelou maior perda na atividade enzimática da amostra 

(CURTI; MASSEY; ZMUDKA, 1968). Essa inativação por congelamento altera 

drasticamente a habilidade da L-aminoácido oxidase estabilizar a forma ânion radical da 
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coenzima e essas inativação por frio é mais pronunciada quanto menor for o pH da solução de 

armazenamento da enzima. Em contrapartida, a inativação de LAAOs por calor pode ser 

inibida pela presença de íons cloreto e será maior quanto maior o pH da solução de 

armazenamento da LAAO (CURTI; MASSEY; ZMUDKA, 1968; SOLTYSIK et al., 1987 ).  

A LAAO de C. d. terrificus também mostrou perda de atividade (aproximadamente 

47%) após cinco dias de armazenamento na temperatura de 4 °C. Diferentemente, a CR-

LAAO não apresentou perda de atividade nessa mesma temperatura durante o mesmo período 

de cinco dias e a OH-LAAO não teve sua atividade afetada por congelamento. 

Interessantemente, a OH-LAAO também reteve sua atividade após 30 dias na temperatura de 

25 °C (PONNUDURAI et al., 1994; TAN; SAIFUDDIN, 1989).  

É sabido que a glicosilação proteica pode atuar facilitando o enovelamento de 

proteínas e também estabilizando a proteína matura. Na maioria dos casos, a estabilização da 

proteína provém de efeitos de entropia. É proposto que o carboidrato reduz a desordem da 

proteína não enovelada, desestabilizando o estado não enovelado da proteína (IMPERIALI; 

O'CONNOR, 1999). Alguns autores sugerem que um segundo sítio de glicosilação (no 

resíduo Asn170) possa estar relacionado com a estabilidade não usual mostrada pela CR-

LAAO.  

Com relação à OH-LAAO, ela também é resistente a um tratamento por calor (55 °C 

durante 30 minutos) quando mantida em Tris-HCl 20 mM (pH 7,4). Além de essa enzima 

apresentar quatro possíveis sítios de N-glicosilação, ela apresenta, aproximadamente, 50% de 

identidade com outras svLAAOS. Enquanto isso, LAAOs de serpentes das famílias Elapidae e 

Viperidae apresentam valores de identidade maiores que 75%. Ainda, uma análise 

filogenética indica que a OH-LAAO está evolutivamente distante de outras svLAAOS e os 

fatos levam a acreditar que seja uma LAAO não usual. A OH-LAAO também apresenta 

identidade com LAAO de galinha, rato, camundongo e peixe (JIN et al., 2007; LI; YU; LIAN, 

1994). 

A LAAO de C. d. terrificus também apresentou enorme queda em sua atividade 

enzimática após ser submetida ao processo de liofilização (Fig. 41).  Uma LAAO termoativa, 

isolada da peçonha de Cerastes cerastes, também já mostrou redução na sua atividade 

enzimática após ser liofilizada, mas, nesse caso, ainda apresentou uma atividade residual de, 

aproximadamente, 10% (ABDELKAFI-KOUBAA et al., 2014). 

 Adicionalmente, a estabilidade enzimática da LAAO foi avaliada na presença de 

diferentes aditivos (Fig. 42), na tentativa de manter essa enzima ativa e armazenada por um 
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tempo mais prolongado. Estudos das décadas de 1950 e 1960 mostraram que a presença de 

substratos (como L-leucina), íons cloreto e riboflavina são capazes de inibir determinada 

inativação enzimática da LAAO presente na peçonha de Agkistrodon piscivorus (CURTI; 

MASSEY; ZMUDKA; 1968; KEARNEY; SINGER, 1951).  

 Para a LAAO de C. d. terrificus, L-lisina e L-glicina não foram capazes de evitar 

perda da atividade enzimática durante os 40 dias de armazenamento na temperatura de 4 °C 

(Fig. 42), provavelmente porque esses L-aminoácidos não são capazes de interagir 

efetivamente com sítio ativo, em contraste com L-aminoácidos hidrofóbicos e inibidores 

competitivos. A L-glicina é o menor L-aminoácido e seu pequeno tamanho pode dificultar a 

interação com o sítio catalítico da LAAO. Por sua vez, a L-lisina apresenta alta polaridade e a 

presença de grupos polares pode perturbar as interações hidrofóbicas do aminoácido com o 

sítio ativo da enzima. L-aminoácidos hidrofóbicos (como, por exemplo, a L-leucina) não 

foram testados nesse estudo como aditivos, pois  eles são substratos preferidos pelas LAAOs 

e mudanças na concentração desses aminoácidos poderiam ocorrer devido à oxidação 

concomitante durante o ensaio de atividade enzimática, o que impediria a correta 

quantificação da atividade LAAO (KEARNEY; SINGER, 1951). 
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Figura 42. Estabilidade enzimática da LAAO na presença de diferentes aditivos. A estabilidade 
foi avaliada durante 40 dias na presença de A) L-lisina, B) L-glicina, C) manitol e D) sacarose. Cada 
ponto representa a média ± o erro padrão da média para n = 3 em cada concentração de aditivo (**p < 
0,0001 para cada concentração comparada com seu respectivo controle utilizando ANOVA. 

 

A atividade LAAO mostrou diminuição quando armazenada em manitol 2,8%, mas, 

durante 20 dias no decorrer do experimento, mostrou-se ligeiramente maior que a atividade 

LAAO controle (Fig. 42). Para o manitol nas concentrações de 1,4 e 8,5%, a atividade 

enzimática foi similar ao controle. Em contrapartida, sacarose 8,5% foi capaz de manter a 

LAAO mais ativa do que o controle durante os 20 primeiros dias do experimento. As outras 

concentrações de sacarose testadas foram incapazes de manter a LAAO mais ativa do que o 

controle durante o mesmo período de tempo (Fig. 42). 
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 Na presença de manitol 2,8% e sacarose 8,5%, esses osmólitos interagem com a 

LAAO através de ligações de hidrogênio, o que, provavelmente, estabilizou a enzima 

substituindo as interações das moléculas de água, como descrito para outras proteínas 

(ALLISON et al., 1999; ARAKAWA et al., 2001). Entretanto, após 40 dias de 

armazenamento, a LAAO de C. d. terrificus perdeu sua atividade enzimática quase 

completamente mesmo na presença desses aditivos.  

A incorporação de aditivos para melhorar a estabilização de enzimas é o mais velho e 

um dos métodos mais confiáveis, sendo empregada na maioria das formulações enzimáticas 

comercializadas (IYER; ANANTHANARAYAN, 2008). Uma vez que as LAAOs são 

consideradas agentes biotecnológicos promissores e ferramenta para investigação de 

processos celulares, é essencial a manutenção de sua atividade enzimática ao longo do tempo 

(DU; CLEMETSON, 2002; IZIDORO et al., 2014). 

A rápida perda de atividade (aproximadamente 50%) nos primeiros cinco dias e 

mesmo na presença de aditivos leva à especulação de que alterações no cofator (como 

oxidação ou redução) e/ou alterações no sítio catalítico podem ser responsáveis pela perda de 

atividade enzimática, uma vez que elas poderiam dificultar interações entre flavina, enzima e 

substrato. A redução na atividade enzimática como resultado da perda de FAD ou alterações 

conformacionais já foi descrita para outras LAAOS (MASSEY; CURTI, 1967; SOLTYSIK et 

al., 1987; WELLNER, 1966). 

  

 

5.8. Avaliação da estabilidade térmica  

 

O Termofluor é um método com amplas aplicações, tanto para varredura de condições 

que estabilizam proteínas quanto para busca de ligantes (BOIVIN; KOZAK; MEIJERS, 2013; 

CUMMINGS; FARNUM; NELEN, 2006). Esse método monitora o desenovelamento térmico 

de proteínas na presença de um corante fluorescente, que fluoresce em ambientes apolares, 

como os sítios hidrofóbicos em proteínas desenoveladas (NIESEN; BERGLUND; VEDADI, 

2007; PANTOLIANO et al., 2001; POKLAR et al., 1997). 

Quando as proteínas em estudo são flavoproteínas, como é o caso da LAAO, pode-se 

utilizar o sinal de fluorescência do FAD/FMN que ficará mais intenso à medida que a proteína 

se desenovela, expondo o sítio hidrofóbico de ligação ao cofator (FORNERIS et al., 2009; 

PADUA et al., 2014). Primeiramente, avaliou-se a estabilidade térmica da LAAO na presença 
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dos tampões utilizados durante seu isolamento (acetato de sódio 50 mM (pH 5,5), Tris-HCl 20 

mM (pH 7), Tris-HCl 20 mM com NaCl 0,15 M (pH 7), Tris-HCl 20 mM com NaCl 1 M (pH 

7), na presença dos adjuvantes sacarose 8,5% e manitol 2,8% e em diferentes concentrações 

(0-20 mM) dos substratos L-Phe, L-Leu, L-Met, L-Trp e L-Ile (Fig. 43).  

 

 
Figura 43. Efeitos de aditivos, tampões e substratos na estabilidade térmica da LAAO. Uma 
alíquota de LAAO em PBS, para concentração final de 4,67 µM, foi adicionada a diferentes soluções 
contendo A) sacarose, manitol, ou diferentes soluções-tampão utilizadas no protocolo de isolamento 
ou B) diferentes concentrações (0-20 mM) de L-Phe, L-Leu, L-Met, L-Trp ou L-Ile. As amostras 
foram aquecidas de 25 a 95 °C, com aumentos graduais de temperatura a cada 1 °C e um passo de 
espera de 1 minuto para cada ponto. As amostras foram monitoradas com o filtro FAM SYBr green I, 
com comprimentos de onda de excitação/emissão de 492/516 nm, em um termociclador em tempo real 
- Mx3005P.  
 

 A amostra de LAAO estava armazenada em PBS, pois é o tampão de escolha para os 

ensaios in vitro neste trabalho. Pode-se verificar que os tampões acetato de sódio e Tris-HCl 
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favorecem a estabilidade térmica da proteína (Fig. 43A), sendo o acetato de sódio 50 mM (pH 

5,5), o que fornece melhor estabilidade, aumentando a temperatura de desenovelamento da 

LAAO em 10,5 °C. Entre os tampões Tris-HCl analisados, melhor estabilidade térmica foi 

alcançada na ausência de NaCl (aumento de 7 °C), mas um aumento de 6 °C, também muito 

significativo, foi verificado na presença de Tris-HCl 20 mM com NaCl 0,15M (pH 7). No 

tampão Tris-HCl com 1 M de NaCl, praticamente não houve alteração da temperatura de 

desenovelamento em relação à amostra referência de LAAO em PBS. 

Manitol 2,8% e sacarose 8,5% foram escolhidos com base nos resultados de 

estabilidade enzimática obtidos anteriormente, uma vez que, naquela ocasião, melhoraram 

ligeiramente a atividade enzimática durante 20 dias de armazenamento em 4 °C. No entanto, 

quando foi avaliada a estabilidade térmica da LAAO na presença desses adjuvantes, eles não 

causaram efeitos positivos e significativos na estabilidade (Fig. 43A). Na presença de 

diferentes concentrações de substrato (Fig. 43B), Observa-se um aumento na estabilidade 

térmica da proteína conforme há um aumento na concentração do substrato para todos os 

substratos analisados. A maior estabilidade térmica foi verificada na presença de L-Phe 20 

mM. 

Curti, Massey e Zamudka (1968) observaram que a LAAO de C. adamanteus na 

presença de L-leucina ou L-arginina, em um excesso de 1000 vezes, mostrou atividade 

enzimática residual, respectivamente, de 95,5% e 57%. Naquela ocasião, a enzima foi 

armazenada na temperatura de -20 °C durante 48 horas em tampão Tris-HCl 200 mM (pH 

7,8). Os resultados desses autores também forneceram evidências de que existem complexos 

do substrato com a enzima reduzida. Esses dados, em conjunto com os resultados obtidos no 

ensaio com o termoflúor mostram que os substratos exercem algum efeito estabilizando a 

estrutura da LAAO, o que pode retardar a inativação por congelamento, como observado por 

Curti, Masey e Zamudka (1968). Entretanto, uma avaliação quantitativa da atividade 

enzimática para L-aminoácido oxidases armazenadas com substratos é quase impossível 

devido à mudança na concentração do aminoácido, que é resultante de sua oxidação 

concomitante (KEARNEY; SINGER, 1949). 

A estabilidade térmica da LAAO também foi monitorada utilizando o corante 

SYPRO® como fluorófolo. Nesse caso, foi possível a utilização de apenas 1,25 µM da LAAO 

isolada, pois aumenta-se a sensibilidade do ensaio com a utilização desse corante. Aqui, foi 

avaliada a influência de diferentes concentrações (0-2 M) de NaCl, tendo como referência o 
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tampão Tris-HCl 20 mM, pH 7 (Fig. 44A), e também a influência de diferentes tampões e 

pHs (Fig. 44B). 

Os resultados mostraram que altas concentrações de NaCl tendem a diminuir a 

temperatura de desenovelamento da LAAO (Fig. 44A), o que significa que a enzima ficou 

menos estável, facilitando sua desnaturação. A influência do sal na atividade LAAO foi 

verificada anteriormente no protocolo 1 de isolamento, no qual a enzima eluída em alta 

concentração de NaCl estava menos ativa do que a LAAO isolada através do protocolo 2 e em 

baixas concentrações de NaCl. Assim, o NaCl parece exercer efeitos estruturais que 

desestabilizam a LAAO e atrapalham sua atividade enzimática.  

Também foi realizada uma análise mais aprofundada da estabilidade estrutural da 

LAAO de C. d. terrificus em diferentes tampões e valores de pH (Fig. 44B). De um modo 

geral, pode-se verificar que soluções-tampão apresentando valores ácidos de pH melhoram a 

estabilidade estrutural da LAAO. A maior alteração foi vista na presença de acetato de sódio 

(pH 5,5), que mostrou um aumento de 7 °C na temperatura de desenovelamento, seguida por 

cacodilato de sódio, neste mesmo pH, com aumento de 6 °C. 

Todas as soluções-tampão analisadas com valores de pH maiores ou iguais a 7 

causaram desestabilização na estrutura da proteína. Como a LAAO de C. d. terrificus 

apresenta 2 resíduos de cisteína não ligados entre si por ligações dissulfeto, suspeita-se que o 

embaralhamento das ligações S–S, que ocorre em pH neutro e ligeiramente básico (como 

descrito no item 5.4.3.2.), poderia levar a uma maior movimentação da estrutura, 

prejudicando sua estabilidade térmica. 

Interessantemente, o tampão MES (do inglês 2-(N-morpholino)ethanesulfonic acid), 

mesmo em pH ligeiramente ácido, não favorece a estabilização estrutural da LAAO. Da 

mesma forma, o tampão HEPES (do inglês 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic 

acid) em pH ligeiramente básico (pH 7,5) causou uma diminuição significativa de, 

aproximadamente, 7 °C na temperatura de desenovelamento. Ambos os componentes 

apresentam um grupo sulfônico (Fig. 45), que pode ser o responsável pela desestabilização 

estrutural. 

Adicionalmente, quando observamos o efeito do tampão fosfato de sódio (principal 

componente da solução de PBS), podemos perceber uma desestabilização de, 

aproximadamente, 10 °C, quando em pH 7, e cerca de 12 °C, quando em pH 8. Essa 

informação é de grande importância, pois, para a realização de ensaios in vitro e in vivo, 

toxinas animais normalmente precisam ser dispersas/diluídas em soluções compatíveis com 
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culturas celulares e experimentação animal contendo o fosfato de sódio. No caso da LAAO de 

C. d. terrificus, a utilização dessa solução pode levar a rápida desestabilização e perda de 

atividade enzimática, permitindo sua utilização apenas em curto prazo após sua dispersão 

nesse tipo de solução. 

 
Figura 44. Efeitos de diferentes tampões e concentração de sal na estabilidade térmica da 
LAAO. Uma alíquota de LAAO em Tris-HCl 20 mM (pH 7), para concentração final de 1,25 µM, foi 
adicionada a A) soluções-tampão Tris-HCl 20 mM (pH 7) contendo diferentes concentrações (0-2 M) 
de NaCl ou B) diferentes soluções-tampões (acetao de sódio, citrato de sódio, cacodilato de sódio, 
MES, Bis-Tris, fosfato de sódio HEPES, Tris-HCl, bicina e glicina) na concentração de 20 mM em 
diferentes valores de pH (5-9). Às amostras, foi adicionado o corante SYPRO® Orange (concentração 
final de 5x). As amostras foram aquecidas de 25 a 95 °C, com aumentos graduais de temperatura a 
cada 1 °C e um passo de espera de 1 minuto para cada ponto. As amostras foram monitoradas com o 
filtro FAM/ROX nos comprimentos de onda de excitação/emissão de 492/610 nm em um 
termociclador em tempo real Mx3005P.  
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Figura 45. Estruturas dos sais dos tampões MES e HEPES. A) MES. B) HEPES. 

 

 

5.9. Avaliação do potencial biotecnológico como agente leishmanicida 

 

 Várias svLAAOs têm demonstrado atividade contra parasitas do gênero Leishmania. 

Exemplos incluem LAAOs isoladas de peçonhas de Crotalus durissus cascavella, Lachesis 

muta e de serpentes do gênero Bothrops – B. marajoensis, B. moojeni, B. jararaca, B. pirajai, 

B. leucurus, B. pauloensis (BREGGE-SILVA et al., 2012; CISCOTTO et al., 2009; COSTA 

TORRES et al., 2010; IZIDORO et al., 2006; NAUMANN et al., 2011; RODRIGUES et al., 

2009; TEMPONE et al., 2001; TOYAMA et al., 2006). 

 A LAAO de C. d. terrificus apresentou toxicidade para promastigotas de Leishmania 

amazonensis (Fig. 45). A atividade leishmanicida de svLAAOs normalmente está 

intimamente relacionada com a produção de peróxido de hidrogênio dessas enzimas e não à 

produção do α-cetoácido, visto que essa atividade pode ser completamente abolida na 

presença de catalase, enzima que catalisa a decomposição do peróxido de hidrogênio 

(IZIDORO et al., 2006; NAUMANN et al., 2011; TEMPONE et al., 2001).  

Inicialmente, acreditava-se que o estresse oxidativo induzido pelo peróxido de 

hidrogênio poderia ativar a produção de heat shock proteins no parasita, induzindo atividade 

proteolítica intracelular e disfunção mitocondrial devido a aumentos na concentração de íons 

cálcio (KROBITSCH et al., 1998; TEMPONE et al., 2001). No entanto, posteriormente, 

verificou-se que essas heat schock proteins são produzidas apenas como resposta a um 

aumento na temperatura e não por outros estresses ambientais. Mesmo na presença de altas 

concentrações de um antimônio pentavalente utilizado no tratamento da leishmaniose, essas 

proteínas não tiveram sua produção induzida (CLOS; BRANDAU; HOYER, 1998). 
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Figura 46. Avaliação da atividade leishmanicida. A atividade leishmanicida foi avaliada em 
promastigotas de Leishmania amazonensis na presença de LAAO (55 mUAE) e na presença de LAAO 
(55 mUAE) e seu substrato (L-Phe 5 mM). No início, a densidade celular era de 5x105/poço. As 
células foram incubadas com LAAO e/ou LAAO e seu substrato durante 24 h e, após esse período, a 
viabilidade celular foi avaliada através do ensaio de citotoxicidade com o corante MTT. A análise 
estatística para tratamentos com a LAAO comparados ao controle foi realizada pelo método ANOVA 
seguido do pós-teste de Bonferroni para amostras não pareadas e as médias de cada barra foram 
comparadas com a média do controle negativo. A análise estatísita do tratamento LAAO + L-Phe em 
relação ao tratamento LAAO foi realizado através de teste t para amostras não pareadas. Os resultados 
são expressos como a média ± o desvio padrão (n = 4) e são considerados estatisticamente 
significantes (** para p<0,0001 pelo método ANOVA e # para p=0,0113 no teste t). 

 

O aumento de cerca de 20% na atividade leishmanicida quando os parasitas foram 

incubados com LAAO e L-fenilalanina (Fig. 45) reforça a ideia de que a morte das 

leishmanias é causada pela liberação de peróxido de hidrogênio. Isso também foi observado 

para as LAAOs de B. jararaca (CISCOTTO et al., 2009), uma vez que não foi observada 

atividade leishmanicida contra L. amazonensis quando foi utilizado um meio com carência de 

aminoácidos livres, mostrando um efeito dependente de substrato, e também de B. moojeni 

(TEMPONE et al., 2001). No último caso, houve sobrevivência de 100% dos promastigotas 

de L. amazonensis, L. panamensis e L. chagasi quando o substrato foi suprimido do meio. 

Durante a evolução da leishmaniose, fibroblastos hospedam as formas amastigotas do 

parasita. Microscopia eletrônica de varredura e transmissão já revelou que algumas espécies 

invasivas do gênero Leishmania penetram nos fibroblastos, primeiramente, através de 

estruturas pseudópodes-símile formadas na superfície da célula hospedeira, lembrando uma 

“fagocitose induzida” (CHANG, 1978). A linhagem de fibroblastos L929 foi avaliada na 

presença de várias concentrações de LAAO com objetivo de verificar possível toxicidade a 
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essa linhagem celular e aplicação biotecnológica da LAAO como um agente leishmanicida 

(Fig. 46). 

Em baixíssimas concentrações (0,12-0,46 mUAE) de LAAO, não foram observados 

efeitos tóxicos estatisticamente significantes. Já em concentrações a partir de 0,92 mUAE a 

viabilidade dos fibroblastos foi reduzida drasticamente, chegando a concentração de 1,83 

mUAE de LAAO a ser igual à observada na presença de DMSO (substância altamente tóxica 

às células, utilizado como controle de morte celular). 

 

 
Figura 47. Avaliação da viabilidade celular da cultura de fibroblastos. A viabilidade celular dos 
fibroblastos L929 foi avaliada na presença de LAAO (0,12-1,83 mUAE). O controle positivo foi 
realizado com a incubação das células apenas com o meio de cultura. DMSO foi utilizado como 
controle de morte celular. No início, a densidade celular era de 2x105 células/poço. As células foram 
incubadas com LAAO (0,12-1,83 mUAE) durante 24 h e, após esse período, a viabilidade celular foi 
avaliada através do método de coloração com o corante resazurina. Os resultados são expressos como 
a média ± o desvio padrão (n = 4) e são considerados estatisticamente significantes (p<0,0001). A 
análise estatística foi realizada pelo método ANOVA e as médias de cada barra foram comparadas 
com a média do controle positivo. 

 

Muitas svLAAOs já têm demonstrado toxicidade a diferentes linhagens celulares 

(ANDE et al., 2006; DU; CLEMETSON, 2002; GUO et al., 2012; NAUMANN et al., 2011; 

MUKHERJEE et al., 2015). Ao mesmo tempo em que essa característica pode ser maléfica 

sob o ponto de vista do envenenamento, ela pode ser utilizada para o estudo e 

desenvolvimento de novos agentes tumorais e, ainda, pode proporcionar a aplicação 
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terapêutica de svLAAOs como possíveis agentes antitumorais (COSTA et al., 2014; 

MUKHERJEE et al., 2015). 

Por ser uma enzima altamente tóxica para os fibroblastos (Fig. 46), a LAAO de C. d. 

terrificus teria dificultada sua aplicação biotecnológica como fármaco leishmanicida, pois a 

quantidade de LAAO necessária para matar cerca de 30% dos parasitas (Fig. 46) é, 

aproximadamente, 120 vezes maior do que a maior quantidade de LAAO (0,46 mUAE) não 

tóxica aos fibroblastos.   

Adicionalmente, as formas amastigotas de Leishmania que hospedam os fibroblastos 

apresentam um sistema de proteção efetivo contra radicais livres e peróxido de hidrogênio, 

composto pelas enzimas catalase, superóxido dismutase e outras enzimas antioxidantes 

(TEMPONE et al., 2001). As formas promastigotas apresentam deficiência das enzimas 

catalase e glutationa peroxidase, o que torna essas formas do parasita mais suscetíveis à morte 

causada pelo peróxido de hidrogênio produzido por macrófagos durante o estágio de infecção 

do parasita (PESSATTI et al., 1995). Sendo assim, seria necessária uma dose de LAAO ainda 

maior para morte dos parasitas amastigotas hospedados pelos fibroblastos, mas a alta 

citotoxicidade dessas enzimas causaria, primeiramente, a morte do tecido. 

 

 

5.10. Efeitos na ativação de fibroblastos in vitro 

  

A peçonha de serpentes do gênero Crotalus, em geral, não apresentam grandes 

manifestações no local da picada. No entanto, a administração da peçonha de C. d. terrificus 

no tecido subcutâneo de camundongos causou uma resposta inflamatória leve caracterizada 

por infiltrado celular pequeno e edema no sítio de inoculação. Também foi verificado ligeiro 

aumento na permeabilidade vascular após a injeção da peçonha na pata de camundongos, que 

foi diminuída pouco tempo depois (SILVA; GONÇALVES; MARIANO, 1996).  

A injeção intraperitoneal da peçonha de C. d. terrificus em fêmeas de camundongos 

BALB/c induziu redução nos níveis de glicose e ureia e aumento nos níveis de creatinina. 

Também foram observados aumentos nos níveis de IL-6, NO, IL-5, TNF-α, IL-4 e IL-10, mas 

nenhuma diferença foi observada no nível de IFN-γ. Esses resultados indicam que a peçonha 

de C. d. terrificus afeta a produção de citocinas pró e anti-inflamatórias (CRUZ et al., 2008). 

Neste trabalho, fibroblastos da linhagem L929 foram estimulados com a LAAO de C. 

d. terrificus por um período de 24 h para avaliação de possível ativação dessas células e, 
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como consequência, estimulação da produção de NO e citocinas. Durante o período do 

experimento, não foi verificado aumento na produção de NO em todas as concentrações de 

LAAO utilizadas.  

Fibroblastos apresentam óxido nítrico sintase constituiva e induzida, enzima 

mediadora da biossíntese de NO. A produção de NO, em conjunto com a ação de macrófagos 

e outras células inflamatórias, pode ser importante durante estágios da inflamação da 

cicatrização de feridas e também nos estágios tardios de proliferação e remodelação de tecidos 

após injúrias na pele em humanos (WANG et al., 1996). Assim, como não foram observados 

aumentos na liberação de NO (Fig. 47A), a LAAO de C. d. terrificus não apresenta ação 

inflamatória através dessa via. 

 
Figura 48. Avaliação da liberação de NO e citocinas pelos fibroblastos. O sobrenadante das 
culturas de fibroblastos L929 estimulados com a LAAO (concentrações de 0,23 mUA e 0,46 mUA) 
foram colhidos, centrifugados e utilizados para as dosagens de A) NO através do método de Griess 
(GREEN et al., 1981) e B) das citocinas IL1-β, IL-4, IL-6, TNF-α, IL-10 e IL-12p70 com utilização do 
kit ProcartaPlex®. Os resultados são expressos como a média ± o desvio padrão (n = 4) e não houve 
diferença estatística entre os níveis de TNF- α. 
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Citocinas também podem ser produzidas e liberadas por fibroblastos ativados em 

tecidos que sofreram injúria (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2012; AUSTYN; WOOD11, 

1993 apud WANG et al., 1996; DI GIOVINE; DUFF, 1990; WANG et al., 1996; WILLIS et 

al., 1994). Foram avaliadas a liberação de TNF-α, IL-6, IL-1β, IL-10 e IL-12 nos 

sobrenadantes das culturas de fibroblastos estimuladas com LAAO nas concentrações de 0,23 

e 0,46 mUAE, pois essas concentrações não causaram morte celular significativa. No entanto, 

nenhuma das citocinas avaliadas teve sua liberação influenciada pela LAAO de C. d. 

terrificus (Fig. 47B).  

Em conjunto, os resultados da liberação de NO e citocinas indicam que essa LAAO 

não causa inflamação local no sítio da picada através da ativação de fibroblastos. Entretanto, 

já foi verificado que algumas svLAAOs induzem a liberação de algumas citocinas. Por 

exemplo, a ABU-LAAO (10 μg/mL) causou aumento na liberação de IL-6 e IL-12 após 

incubação com monócitos humanos e, a partir da concentração de 1 μg/mL,  estimulou a 

liberação de IL-6 e IL-2 após incubação com células T humanas (WEI et al., 2007). Já a 

LAAO de C. rhodostoma induziu a liberação das citocinas pró-inflamatórias IL-8 (a partir de 

50 μg/mL de LAAO) e TNF-α (na concentração de LAAO de 100 μg/mL) após estimulação 

de neutrófilos humanos (PONTES et al., 2014). Nesses estudos citados, não foi possível 

verificar quão ativas as LAAOs estavam no momento do experimento, dificultando a 

comparação com os resultados deste trabalho. 

 

                                                             
11AUSTYN, J. M.; WOOD, K. J. Inflammatory mediatiors and soluble effector mechanisms: interferons. In: 
______. Principles of Cellular and Molecular Immunology. New York: Oxford University Press, 1993. p. 
572-578. 
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Embora as peçonhas e venenos animais possuam como principais funções a 

imobilização e digestão das presas, componentes isolados têm sido extensivamente estudados 

para aplicação como potenciais agentes terapêuticos.  

Neste trabalho, foram desenvolvidos dois protocolos para o isolamento de uma L-

aminoácido oxidase presente na peçonha da serpente brasileira Crotalus durissus terrificus 

que foram capazes de isolar essa enzima com alto grau de pureza. A LAAO também foi 

estruturalmente caracterizada através da dedução de sua sequência primária de aminoácidos, 

determinação da massa molecular e localização do sítio de glicosilação e das ligações 

dissulfeto. 

A LAAO de C. d. terrificus mostrou melhor atividade enzimática na presença de L-

aminoácidos hidrofóbicos, sendo a L-fenilalanina o substrato preferido por essa enzima. 

Estudos de estabilidade mostraram inibição da atividade da LAAO ao longo do tempo e 

também após processo de liofilização ou congelamento. Também foi avaliada a estabilidade 

estrutural da enzima, que mostrou ser mais estável em pH ácido, diferentes concentrações de 

substratos e na ausência de cloreto de sódio. Valores básicos de pH ou a utilização das 

soluções-tampão PBS, MES ou HEPES causam enorme desestabilização da estrutura da 

LAAO. 

Adicionalmente, a LAAO demonstrou atividade leishmanicida contra promastigotas 

de L. amazonensis, mas em uma concentração de enzima muito mais alta do que a 

concentração que causou a morte da linhagem celular de fibroblastos também estimulada pela 

LAAO. Em doses de estímulo mais baixas, foram avaliadas a liberação de citocinas e óxido 

nítrico pelos fibroblastos, mas nenhum dos componentes teve sua produção interferida pela 

LAAO de C. d. terrificus, indicando que essa enzima não deve exercer efeitos inflamatórios 

locais durante o envenenamento. 
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APÊNDICE A – Principais peptídeos encontrados após digestões da LAAO com diferentes 

proteases. Resíduos de Met oxidados estão sublinhados e os resíduos de Cys estão 

carbamidometilados. Os resíduos diferentes em comparação com a LAAO de C. d. 

cumanensis estão sublinhados e em negrito. O sítio de N-glicosilação está em itálico e 

sublinhado e o peptídeo analisado encontra-se ligado ao N-glicano. 

Protease 
Íon do peptídeo 

Sequência proveniente do MS/MS 
m/z z 

Tripsina 515,2428 3 AHDRNPLEECFR 
 515,7798 2 NGLTVTSNPK 
 647,5493 5 HVVIVGAGMAGLSAAYVLAGAGHQVTVLEASER 
 739,8861 2 KKDWYANLGPMR 
 427,2074 3 HDDIFGYEKR 
 557,7971 2 VIEIQQNDR 
 385,5460 3 SGTKIFLTCK 
 519,2379 2 FWEDDGIR 
 829,3965 2 GIGDDANFFQALDFK 
 438,7261 2 STTDLPSR 
 755,3815 2 YILDKYDTYSTK 
 313,1827 3 IFLTCKR 
 324,1801 3 VQVHFNAR 
 757,8580 2 ETDYEEFLEIAR 
 618,8354 2 SAAQLYVESLR 
 594,2899 3 EDIQTFCRPSMIQR 
 989,9536 2 NEFFQENENAWYFIK 
 748,5731 5 WSLDKYAMGGITTFTPYQFQHFSEALTAPFKR 
 1269,1104 2 FGLQLNEFFQENENAWYFIK 
 727,8297 2 ASENPSGIHLSNDN 
 688,6993 3 DCADIVINDLSLIHQLPK 
 469,9045 3 KFWEDDGIRGGK 
 559,7935 2 GGKSTTDLPSR 
 653,8123 4 DSGYYVSFIESLKHDDIFGYEK 
 865,8852 2 ASENPSGIHLSNDNEF 

Glu-C 363,7170 2 YIRKF 
 528,6226 3 ALTAPFKRIYFAGE 
 475,2624 3 LKRTNCKYILD 
 638,3377 3 VKNNPGILEYPVKPSEE 
 479,8042 2 SLRKVVKE 
 460,9243 3 YIRKFGLQLNE 
 533,2805 2 GKSAAQLYVE 

   continua 
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Protease 
Íon do peptídeo 

Sequência proveniente do MS/MS 
m/z z 

Glu-C 378,8471 3 KYDTYSTKE 
 499,0348 4 NAWYFIKNIRKRVRE 
 635,5748 4 LKRTNCKYILDKYDTYSTKE 
 500,4929 4 SLKHDDIFGYEKRFDE 
 436,9131 9 RVGGRVRTYRKKDWYANLGPMRLPTKHRIVRE 
 865,9142 2 GNLSPGAVDMIGDLLNE 
 333,1960 2 YLLKE 

Lys-N 391,7049 4 KRKFWEDDGIRGG 
 343,2090 4 KHRIVREYIR 
 333,1962 2 KEYLL 
 990,4765 3 KYAMGGITTFTPYQFQHFSEALTAPF 
 669,0759 4 KRFDEIVGGMDQLPTSMYEAIKE 
 699,7518 5 KVTYQTSANEMSSVTADYVIVCTTSRAARRI 
 607,2892 4 KEDIQTFCRPSMIQRWSLD 
 396,4682 4 KAHALRSVHYRSGT 

 650,9326 7 KHVVIVGAGMAGLSAAYVLAGAGHQVTVLEASE
RVGGRVRTYRK 

 664,8659 6 KRVREVKNNPGILEYPVKPSEEGKSAAQLYVESLR 
 469,8577 5 KAHALRSVHYRSGTKIFLTC 

Tryp-N 400,5555 3 KEKVQVHFNA 
 437,5796 3 RSGTKIFLTCK 
 366,1971 2 RPSMIQ 
 347,7034 2 RVRTY 
 373,9086 3 RLPTKHRIV 
 331,1744 2 RSVHY 
 441,2716 3 RIKFEPPLPPK 
 566,3094 2 KSGLTAARDVN 
 723,8635 4 KFGLQLNEFFQENENAWYFIKNI 
 751,6301 4 RIYFAGEYTAQFHGWIDSTIKSGLTAA 
 537,5880 3 RASENPSGIHLSNDN 
 555,6198 3 RDVNRASENPSGIHL 
 500,9294 3 RVIEIQQNDRET 
 417,8710 3 KHDDIFGYEK 
 493,5895 3 RKKDWYANLGPM 
 771,1345 4 KYAMGGITTFTPYQFQHFSEALTAPFK 

Quimotripsina 748,3996 3 TVTSNPKHVVIVGAGMAGLSAAY 
 1189,0847 2 IYYPNHNFTSGVGVIIAY 
 478,2097 2 GIGDDANFF 
 488,4917 4 EDDGIRGGKSTTDLPSRF 

conclusão 
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APÊNDICE B – Possíveis modificações encontradas nos aminoácidos da sequência da LAAO 

de C. d. terrificus. Os resíduos de Cys foram carbamidometilados. Resíduos oxidados estão 

sublinhados e resíduos metilados estão em negrito e azul. Resíduos de lisina acetilados são 

mostrados em negrito e vermelho e deamidações são mostradas em negrito e verde. A 

oxidação de resíduos de metionina foi considerada como modificação variável durante a 

busca. 

 

Protease 
Íon do peptídeo 

Sequência derivada do MS/MS 
m/z z 

Tripsina 519,9119 3 AHDRNPLEECFR 
 504,2533 3 KKDWYANLGPMR 
 507,5932 3 KKDWYANLGPMR 
 889,4352 3 KFGLQLNEFFQENEDAWYFIK 
 480,5097 4 KKDWYADLGPMRLPTK 
 561,0495 4 EVKNNPGILEYPVKPSEEGK 
 561,0489 4 EVKNNPGILEYPVKPSEEGK 
 557,7909 4 EVKNDPGILEYPVKPSEEGK 
 497,4680 5 VREVKDNPGILEYPVKPSEEGK 
 455,9164 3 SAAELYVESLRK 
 497,4680 5 VREVKNDPGILEYPVKPSEEGK 
 569,2648 2 HDDIFGYEK 
 668,5831 4 RFDEIVGGMDQLPTSMYEAIKEK 
 665,3248 4 RFDEIVGGMDELPTSMYEAIKEK 
 486,2567 2 VEVHFNAR 
 410,2188 3 EKVQVHFDAR 
 491,9223 3 VIEIQQDDRETK 
 475,2364 3 KFWEDDGIRGGK 
 748,7717 5 WSLDKYAMGGITTFTPYQFEHFSEALTAPFKR 
 785,6412 4 YAMGGITTFTPYQFQHFSEALTAPFKR 
 591,5394 4 IYFAGEYTAQFHGWIDSTIK 
 872,8943 2 ASENPSGIHLSNDNEF 

Glu-C 503,0336 4 NAWYFIKNIRKRVRE 
 506,2832 4 GKSAAQLYVESLRKVVKE 
 450,8495 5 NENAWYFIKNIRKRVRE 

LysN 644,3397 5 KNDPGILEYPVKPSEEGKSAAQLYVESLR  
 543,2662 4 KRTDCKYILDKYDTYST 
 607,0685 4 KVQVHFNARVIEIEQNDRET 
 607,0695 4 KVEVHFNARVIEIQQNDRET 
   continua 
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Protease 
Íon do peptídeo 

Sequência derivada do MS/MS 
m/z z 

LysN 809,0892 3 KVQVHFNARVIEIQQDDRET 
 395,7036 4 KRKFWEDDGIRGG 

Tryp-N 455,9162 3 KSAAELYVESLR 
 681,3214 3 RTDCKYILDKYDTYST 
 776,4052 4 KNNPGILEYPVKPSEEGKSAAQLYVESL 
 517,9236 3 KYILDKYDTYST 
 431,8742 3 KHDDIFGYEK 
 422,5425 3 KHDDIFGYEK 
 405,2274 3 KEKVQVHFNA 
 501,2575 3 RVIEIQQDDRET 
 501,2573 3 RVIEIQENDRET 
 501,2580 3 RVIEIEQNDRET 
 505,6015 3 RVIEIQQNDRET 
 484,5715 3 RKFWEDDGIRGG 
 781,6361 4 KYAMGGITTFTPYQFQHFSEALTAPFK 

Quimotripsina 739,6783 3 EKRFDEIVGGMDELPTSMY 
 468,7258 4 CRPSMIQRWSLDKY 
 1089,5596 2 DARVIEIQQNDRETKVTY 
 657,3423 2 NARVIEIQQND 
 772,3938 4 LTCKRKFWEDDGIRGGKSTTDLPSRF 
 655,6603 3 EDDGIRGGKSTTDLPSRF 
 548,5402 4 NARVIEIQQNDRETKVTY 
 545,2820 4 NARVIEIEQNDRETKVTY 

conclusão
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ANEXO A – Certificado de Regularidade do Biotério Central da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto emitido pelo IBAMA. 
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ANEXO B – Autorização de acesso ao patrimônio genético para fins de pesquisa científica. 
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