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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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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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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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