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RESUMO  

 
MULLER, V.D.M. Avaliação da atividade antiviral de peçonhas de serpentes e 
escorpião contra os virus da dengue e da febre amarela. 2011. 102f. Tese 
(Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2011. 
 
A dengue é a mais importante arbovirose no mundo; aproximadamente 50 milhões 
de infecções ocorrem anualmente acarretando 500.000 casos de dengue 
hemorrágica e 22.000 mortes. A febre amarela é uma doença hemorrágica viral com 
elevada mortalidade que é transmitida por mosquitos. Vacinas eficazes contra a 
febre amarela já estão disponíveis há quase 70 anos e são responsáveis por uma 
redução significativa de ocorrências da doença no mundo, no entanto, cerca de 
200.000 casos de febre amarela ainda ocorrem anualmente, principalmente na 
África. Dessa forma, o desenvolvimento de fármacos antivirais contra essas viroses 
é uma prioridade de saúde pública. Os produtos naturais sejam de origem vegetal 
ou animal, possuem uma extensa diversidade química, sendo uma fonte inesgotável 
de compostos com promissoras atividades biológicas. No Brasil, é grande a 
incidência de animais venenosos ou peçonhentos, tais como serpentes, sapos e 
escorpiões. Os venenos desses animais são fontes de diversas substâncias 
químicas que ainda não possuem a sua atividade biológica e farmacológica 
completamente estudada. Neste trabalho avaliamos a potencial ação antiviral de 
peçonhas de serpentes (Crotalus durissus terrificus, Bothrops jararacussu, Bothrops 
jararaca, Bothrops pirajai, Bothrops moojeni, Bothrops brasili e Bothrops fonseca) e 
escorpião (Tityus serrulatus)  contra os virus da febre amarela e dengue usando 
diferentes estratégias metodológicas (pré-tratamento, pós-tratamento, virucida, 
adsorção e internalização). Primeiramente  realizamos um screening com as 
peçonhas brutas, observando que a peçonha de Crotalus durissus terrificus inibiu a 
replicação viral apresentando os maiores índices de seletividade (IS). Crotoxina, 
crotamina, crotapotina, convulxina, giroxina, PLA2-CB e PLA2-IC, isoladas de 
Crotalus durissus terrificus, foram então testadas nas diferentes estratégias 
metodológicas contra os vírus dengue e febre amarela. Foi possível verificar que 
crotoxina, PLA2-CB e PLA2-IC inibiram a replicação viral com altos índices de 
seletividade (IS). A ação verificada ocorreu na fase inicial do ciclo de replicação viral 
(pré-tratamento, virucida, adsorção). A ação antiviral verificada neste estudo foi 
atribuida a ação da PLA2, visto que a crotoxina é um complexo protéico composto 
pela crotapotina e pela PLA2-CB. Posteriormente avaliamos uma fosfolipase sem 
atividade catalítica isolada de Bothrops jararacussu, a BthTX-I. Essa fosfolipase 
apresentou baixa inibição da replicação viral, sugerindo que a atividade catalítica da 
fosfolipase é importante, mas possivelmente não a única responsável pela ação 
antiviral. Os resultados obtidos permitem sugerir também que as fosfolipases 
apresentam ação tanto sobre a partícula viral quanto sobre receptores celulares, o 
que justifica os altos índices de seletividade observados. 
 
Palavras-chave: Antiviral, Dengue, Febre Amarela, Toxinas animais. 

 

 



ABSTRACT 
 

MULLER, V.D.M. Evaluation of antiviral activity of snake and scorpion venoms 
against dengue and yellow fever virus. 2011. 102f. Thesis (Doctoral). Faculdade 
de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, 
Ribeirão Preto, 2011. 
 
Dengue is the most important arbovirus disease in the world; nearly 50 million 
infections occur annually resulting in 500,000 cases of DHF and 22,000 
deaths. Yellow fever is a viral haemorrhagic fever with high mortality that is 
transmitted by mosquitoes. Effective vaccines against yellow fever have been 
available for almost 70 years and are responsible for a significant reduction of the 
disease worldwide. However, about 200,000 cases of yellow fever still occur 
annually, mainly in Africa. Thus, the development of antiviral drugs against these 
viruses is a public health priority. Natural products of plant or animal origin have an 
extensive chemical diversity, and an inexhaustible source of compounds with 
promising biological activities. In Brazil, there is a high incidence of poisonous or 
venomous animals such as snakes, frogs and scorpions occur. The venoms of these 
animals are a source of several chemicals that does not possess biological and 
pharmacological activity completely studied. In this study, we assess the potential 
antiviral action of snake venom (Crotalus durissus terrificus, Bothrops jararacussu, 
Bothrops jararaca, Bothrops pirajai, Bothrops moojeni, Bothrops brasili and Bothrops 
fonseca) and Scorpion (Tityus serrulatus) against yellow fever and dengue viruses 
using different methodological strategies (pre-treatment, post-treatment, virucidal, 
adsorption and internalization). First, we performed a screening with the crude 
venoms, founding that the venom of Crotalus durissus terrificus inhibited viral 
replication showing the highest selectivity index (SI). Crotoxin crotamin, crotapotin, 
convulxin, gyroxin, PLA2-CB and PLA2-IC isolated from Crotalus durissus terrificus, 
were then tested in the different methodological strategies against dengue and 
yellow fever viruses. We found that crotoxin, PLA2-CB and PLA2-IC inhibited viral 
replication with high SI. The action of these compounds against the virus was at the 
first steps of the replication cycle (pre-treatment, virucidal, adsorption). The antiviral 
action observed in this study was attributed to the action of PLA2, since crotoxin is a 
protein complex composed of crotapotin and PLA2-CB. Afterwards, we evaluated a 
phospholipase without catalytic activity isolated from Bothrops jararacussu, the 
BthTX-I. This phospholipase showed low inhibition of viral replication, showing that 
the catalytic activity of phospholipase is important, but perhaps not the only one 
responsible for the antiviral action. Our results also suggest that phospholipases 
have action on the viral particle and on cell receptors, which explains the high levels 
of selectivity observed. 
 
Keywords: Antiviral, Dengue, Yellow fever, animal toxins 

 

 

 

 



RESUMEN 

 
MULLER, V.D.M. Evaluación de la actividad antiviral de venenos de serpientes 
y escorpión contra los virus de la fiebre amarilla y del dengue. 2011. 102f. Tesis 
(Doctorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2011. 
 
El dengue es la arbovirosis más importante en el mundo, cerca de 50 millones de 
infecciones ocurren anualmente resultando en 500.000 casos de dengue 
hemorrágico y 22.000 muertes. La fiebre amarilla es una fiebre hemorrágica viral 
con alta mortalidad que es transmitida por mosquitos. Vacunas eficaces contra la 
fiebre amarilla han estado disponibles desde hace casi 70 años y son responsables 
por una reducción significativa de la ocurrencia de la enfermedad en todo el mundo, 
sin embargo, alrededor de 200.000 casos de fiebre amarilla todavía se ocurren 
anualmente, principalmente en África. Por lo tanto, el desarrollo de medicamentos 
antivirales contra estos virus es una prioridad de salud pública. Los productos 
naturales de origen vegetal o animal tiene una amplia diversidad química y son una 
fuente inagotable de compuestos con actividad biológica promisorias. En Brasil, una 
alta incidencia de animales ponzoñosos o venenosos como serpientes, ranas y 
escorpiones son observados. El veneno de estos animales son una fuente de varios 
productos químicos que no posuem actividad biológica y farmacológica 
completamente estudiada. En este trabajo, evaluamos la potencial acción antiviral 
del veneno de serpientes (Crotalus durissus terrificus, Bothrops jararacussu, 
Bothrops jararaca, Bothrops pirajai, Bothrops moojen, Bothrops brasili y Bothrops 
Fonseca) y escorpión (Tityus serrulatus) contra los virus de la fiebre amarilla y del 
dengue utilizando diferentes estrategias metodológicas (pretratamiento, 
postratamiento, virucida, adsorción y internalización). En primer lugar, se evaluaron 
los venenos brutos, observando que el veneno de Crotalus durissus terrificus inhibió 
la replicación viralmostrando el mayor índice de selectividad (IS). Crotoxin crotamin, 
crotapotina, convulxin, giroxina, PLA2 y PLA2-IC-CB aislados de Crotalus durissus 
terrificus fueron analizadas en las diferentes estrategias metodológicas contra el 
virus del dengue y la fiebre amarilla. Observamos que PLA2-CB crotoxina y PLA2-IC 
inhibió la replicación viral con alta selectividad (IS).La acción de estos compuestos 
contra el virus fue vista en las primeras etapas del ciclo de replicación viral (pre-
tratamiento, la adsorción y virucida).La acción antiviral observada en este estudio se 
atribuyó a la acción de la PLA2, ya que la crotoxina es un complejo de proteínas 
compuesto por crotapotina y PLA2-CB. Posteriormente, se evaluó una fosfolipasa sin 
actividad catalítica aislada de Bothrops, la BthTX-I. Esta fosfolipasa mostró una 
inhibición de la replicación viral baja, sugiriendo que la actividad catalítica de la 
fosfolipasa es importante, pero quizás no se la única responsable por la acción 
antiviral. Nuestros resultados también sugieren que las fosfolipasas presentan 
acción sobre la partícula viral y sobre los receptores celulares, lo que explica los 
altos niveles de IS observados. 
  
Palabras clave: antivirales, dengue, fiebre amarilla, toxinas animales  
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MVEV Vírus da encefalite de Murray Valley  

ND Não determinado 

NS1 Proteína não-estrutural 1 

NS2A Proteína não-estrutural 2A 

NS2B Proteína não-estrutural 2B 

NS3 Proteína não-estrutural 3 

NS4A Proteína não-estrutural 4A 

NS4B Proteína não-estrutural 4B 

NS5 Proteína não-estrutural 5 

N-terminal Extremidade amino-terminal 

NTPase Nucleotideotrifosfatase 

OMS Organização Mundial da Saúde 

ORF do inglês open reading frame 

PBS Tampão fosfato-salino 

PCR Reação em cadeia da polimerase  

PLA2 Fosfolipase A2 

polyA Poliadenilada 

preM Proteína precurssora da proteína M 

PSA Penicilina, Estreptomicina e Anfotericina B 

RdRp RNA-dependente de RNA polimerase 

RE Retículo endoplasmático 

RER Retículo endoplasmático rugoso 

RNA Ácido ribonucléico 

RNAse Ribonuclease 

RNC3’ Região não codificadora da extremidade 3' 

RNC5’ Região não codificadora da extremidade 5' 

RT-PCR  Transcrição reversa seguida da reação em cadeia da polimerase  

SA  Sem atividade 

SCD Síndrome do choque da dengue 

SFB Soro fetal fovino  

SL do inglês stem loop 

SLEV Vírus Saint Louis  

sn-2  Substituição nucleofílica bimolecular ou de 2ª ordem 



ssRNA- RNA de fita simples polaridade negativa 

ssRNA+ RNA de fita simples polaridade positiva 

Tris-HCL  Tris hidrocloreto 

TsTX-1 Tityustoxina-I isolada da peçonha de Tityus serrulatus 

TsTX-6 Tityustoxina-VI isolada da peçonha de Tityus serrulatus 

UAR Upstream região AUG 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O gênero Flavivirus é composto por 53 espécies virais, desses, 27 são 

transmitidos por mosquitos, 12 por carrapatos e 14 por outros agentes zoonóticos 

com vetores ainda não conhecidos (GUBLER; KUNO; MARKOFF, 2007). Os 

flavivirus transmitidos por mosquitos estão divididos em dois grandes grupos: (i) 

Sorogrupo da encefalite Japonesa, que compreende os vírus da encefalite japonesa 

(JEV), virus West Nile (WNV), virus da encefalite de Murray Valley (MVEV), e virus 

St. Louis (SLEV); (ii) o outro grupo inclui o vírus da febre amarela (YFV) e os vírus 

dengue (DENV), ambos são viscerotrópicos e podem causar a febre hemorrágica. 

Esses vírus apresentam um ciclo silvestre com primatas como hospedeiro 

vertebrado e o mosquito Aedes como principal vetor. Atualmente, o DENV está 

completamente adaptado ao ambiente urbano, não necessitando mais do ambiente 

silvestre para se manter (GUBLER, 2002). 

A dengue e a febre amarela são duas doenças de grande importância em 

saúde pública no Brasil e em outros países tropicais e subtropicais. A dengue é a 

mais prevalente doença viral transmitida por artrópodes em humanos (DAMONTE; 

PUJOL; COTO, 2004) e a febre amarela merece especial destaque, pois afeta 

regiões Africanas e tropicais da América do Sul (BARRETT, MONATH, 2003). Essas 

duas viroses são consideradas doenças reemergentes, devido ao aumento da 

incidência da doença nos últimos 20 anos (MACKENZIE; GUBLER; PETERSEN, 

2004). As condições sócioambientais favoráveis à expansão do Aedes aegypti 

possibilitaram a dispersão deste vetor e o avanço dessas doenças. Vários fatores se 

somam produzindo condições favoráveis à transmissão dos vírus da dengue e da 

febre amarela: o rápido crescimento populacional, migração rural-urbana, 

infraestrutura urbana básica inadequada e aumento do volume de resíduos sólidos, 

tais como embalagens plásticas descartadas e outros objetos abandonados que 

fornecem habitats para as larvas do vetor em áreas urbanas. Vários programas para 

o controle do vetor foram implantados pelas autoridades de saúde, mas até agora 

nenhum foi realmente efetivo (WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO), 2009a). 
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Estima-se que 2,5 bilhões de pessoas vivam nos mais de 100 países 

endêmicos e em áreas onde há transmissão do vírus da dengue. Mais de 50 

milhões de infecções ocorrem anualmente acarretando 500.000 casos de dengue 

hemorrágica e 22.000 mortes, principalmente entre crianças. O atual método de 

controle da doença tem se baseado no combate ao vetor. O único tratamento 

disponível para essa doença é a terapia de suporte (WHO, 2009a). 

A infecção pelo virus da febre amarela pode ser evitada por campanhas de 

vacinação em massa, no entanto, há uma estimativa de que mesmo existindo a 

vacina, ocorram 200.000 casos de febre amarela a cada ano, dentre as quais, 

30.000 evoluem ao óbito. Não existe cura para a febre amarela. O tratamento é 

sintomático, visando a redução dos sintomas para o conforto do paciente (WHO, 

2010 a). Até a década de 90, apenas cinco fármacos antivirais tinham sido 

licenciados para o tratamento de infecções virais. Desde então, os avanços na 

virologia, particularmente pela necessidade de combate ao vírus da 

imunodeficiência humana (HIV), resultaram na descoberta e validação de vários 

fármacos para intervenção terapêutica nas infecções virais (DE CLERCQ, 2002).  

Nossa fauna e flora possuem muitas espécies que são fontes de substâncias 

com potentes efeitos sobre os diferentes sistemas biológicos. Os produtos naturais 

sejam de origem vegetal ou animal, possuem uma extensa diversidade química, 

sendo uma fonte inesgotável de compostos com promissoras atividades biológicas, 

não apenas pelo grande número de espécies com propriedades medicinais 

inexploradas, mas principalmente pela variedade estrutural dos seus metabólitos 

(CHE, 1991; HOUGHTON, 1996; HUDSON, 1990; NIELSEN, 2002). Toxinas 

animais têm contribuido significativamente para o desenvolvimento das Ciências 

Biológicas e Biomédicas. Essas toxinas, utilizadas como elementos importantes na 

investigação de mecanismos celulares e moleculares, estão envolvidas em 

processos imunológicos, farmacológicos e de intoxicação. Além disso, essas toxinas 

constituem modelos moleculares interessantes para o desenvolvimento de 

estratégias biotecnológicas aplicáveis na geração de agentes terapêuticos e/ou de 

ferramentas experimentais para a pesquisa básica e aplicada. Em nosso país, é 

grande a incidência de animais peçonhentos, em especial grande proporção de 

animais como escorpiões, serpentes e sapos. Os venenos desses animais são 

http://www.who.int/csr/disease/dengue/impact/en
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fontes de diversos componentes químicos os quais apresentam poucos estudos 

relacionados a suas atividades microbiológicas (VARANDA; GIANNINNI, 1994).  

 

 

1.1 DENGUE 

A febre da dengue é uma doença infecciosa, não contagiosa causada pelo 

vírus da dengue (DENV) e reconhecida como entidade clínica desde 1779 (SILER; 

HALL; KITCHENS, 1926). O DENV é transmitido ao homem pela picada de 

mosquitos hematófagos, principalmente do gênero Aedes. Outros mosquitos do 

gênero Aedes como Aedes albopictus e Aedes africanus tem sido relacionados 

como transmissores secundários da dengue na Ásia e na África, respectivamente. 

Nas Américas, o DENV persiste na natureza através do ciclo homem → Aedes 

aegypti → homem, em que a fêmea do mosquito ao se alimentar do sangue de um 

indivíduo virêmico se torna apta a transmitir a doença após um período de 

incubação (extrínseca) de 8 a 10 dias, em que o vírus replica no trato digestivo do 

mosquito e extravasa do epitélio intestinal sendo carreado pela hemolinfa atingindo 

as glândulas salivares infectando-as. Desse modo, o mosquito tem a capacidade de 

transmitir o vírus a outros indivíduos ao introduzir substâncias anticoagulantes 

durante o ato da picada; e uma vez infectado, o mosquito assim permanece durante 

toda a sua vida. Um homem ao ser infectado passa por um período de incubação 

(intrínseca) que varia de 3 a 15 dias, após o qual se iniciam os primeiros sintomas 

que podem perdurar de 2 a 8 dias. Apesar do ciclo normal envolver apenas o 

homem e o mosquito, foi descrito, na Ásia e na África, um ciclo selvagem 

envolvendo primatas não humanos como reservatórios da doença. (BRASIL, 2008a; 

DAMONTE; PUJOL; COTO, 2004; FIGUEIREDO, 2006; GUBLER, 1998; WEAVER; 

REISEN, 2010).  

A dengue pode apresenta-se em três formas clínicas principais; doença febril 

indiferenciada, febre clássica da dengue (FD) e dengue hemorrágica com ou sem 

choque (DHF/DSS) (PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION (PAHO), 1994). A 

FD apresenta-se como uma enfermidade aguda febril autolimitada que perdura por 

aproximadamente 4 a 5 dias. Os sintomas se iniciam 2 a 8 dias após a picada 

(período de incubação intrínseco), quando surgem febre alta que dura de 2 a 7 dias, 
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calafrios, dor retro-orbitária, cefaléia de grau variável, erupção maculopapular, 

astenia importante de onde deriva o nome dengue (RIGAU-PÉREZ, 1998), além de 

dor musculoesquelética e abdominal intensas, fato que levou a doença a ser 

inicialmente conhecida como “febre quebra-ossos”. A contagem total de leucócitos 

está diminuída, pode ocorrer trombocitopenia e fenômenos hemorrágicos leves. A 

dengue clássica é usualmente autolimitada, porém a convalescença é prolongada 

com persistência das queixas de fadiga e prostração. No momento de 

defervescência, alguns pacientes desenvolvem a FHD/SCD cuja principal 

característica é a permeabilidade capilar aumentada com consequente 

extravasamento de plasma para o interstício. Este extravasamento pode resultar 

numa diminuição do volume plasmático que compromete o sistema circulatório 

levando ao choque hipovolêmico e morte. Pacientes com FHD/SCD não apresentam 

sangramentos de grande importância devido a distúrbios de coagulação. Quando 

este tipo de hemorragia ocorre, ela está associada com o choque profundo, pois a 

combinação de trombocitopenia, hipóxia e acidose levam à falência múltipla de 

órgãos e à coagulação intravascular disseminada (WILLS et al., 2002).  

Mudanças na epidemiologia da dengue, levaram a dificuldades na 

classificação em FD/FHD/SCD. Tornou-se difícil a aplicação dos critérios de FHD na 

situação clínica, juntamente com o aumento de casos de dengue grave, que 

clinicamente não cumpriam os rigorosos critérios de FHD, por este motivo, esta 

classificação teve de ser reconsiderada. Embora atualmente a classifcação em 

FD/FHD/SCD continue sendo amplamente utilizada, a OMS apoiou um estudo 

multicêntrico prospectivo em todas as regiões endêmicas de dengue, o qual foi 

criado para coletar evidências sobre os critérios para a classificação de dengue em 

níveis de gravidade. Os resultados do estudo confirmam que, usando um conjunto 

de clínicas e/ou parâmetros laboratoriais, vê-se uma diferença clara entre os 

pacientes com dengue grave e as pessoas com dengue não grave. No entanto, por 

motivos práticos, seria desejável dividir o grande grupo de pacientes com dengue 

não grave em dois subgrupos - os pacientes com sinais clinicos e sem sinais (WHO, 

2009a). Uma sugestão da nova classificação é demonstrada na Figura 1. 
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Figura 1: Sugestão de classificação de casos e níveis de severidade. Modificado de: 
Dengue: guidelines for diagnosis, treatment, prevention and control - New edition, 2009. 

Com base em testes sorológicos, 4 sorotipos antigenicamente distintos são 

conhecidos: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4 (GUBLER, 2002). No homem, a 

infecção por DENV, independente do sorotipo, produz imunidade permanente contra 

re-infecção pelo mesmo sorotipo causador da primeira infecção, mas não contra 

outros sorotipos. Estudos epidemiológicos têm identificado a infecção secundária 

(infecção por um segundo sorotipo) e a presença de anticorpos pré-existentes 

contra DENV como fatores de risco para desenvolvimento de DHF/DSS (BURKE et 

al., 1988; SANGKAWIBHA et al., 1984). Entretanto, apesar do grande número de 

infecções secundárias em áreas endêmicas, uma pequena percentagem de casos 

evolui para DHF/DSS. Acredita-se que fatores ambientais, virais e do hospedeiro 

contribuem para o desenvolvimento da DHF/DSS (HALSTEAD, 1988; LOKE et al., 

2001; MATHEW et al., 1998; MONATH, 1994; SPAULDING et al., 1999). 

 

 

1.1.1 A situação da dengue no Brasil 

Segundo a revisão realizada por Claro, Tomassini e Rosa (2004), o primeiro 

registro de casos de dengue ocorreu na década de 1920. Entretanto, durante os 63 

anos seguintes, não foram relatados casos no país e o Aedes aegypti foi erradicado 

do Brasil e de mais 17 países das Américas nas décadas de 1950 e 1960. A 

reinfestação do país pelo vetor ocasionou epidemias de DENV-1 em Boa Vista, 

Roraima, em 1981/1982 e, em março de 1986, outra epidemia começou numa 

cidade vizinha ao Rio de Janeiro. No mesmo ano, o vírus chegou à cidade do Rio de 

Janeiro e foi o começo de uma epidemia explosiva. Em 1990/1991, começou a 

primeira epidemia de DENV-2 na cidade do Rio de Janeiro, na qual foram 

notificados 17.000 casos sendo 1.952 de dengue hemorrágica, com 24 mortes. 
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Epidemias de DENV-2 têm sido notificadas em praticamente todas as regiões do 

Brasil, com circulação simultânea dos sorotipos 1 e 2. 

DENV-3 foi isolado pela primeira vez em 1999 de um paciente que retornou 

de uma viagem a Nicarágua, e em janeiro de 2001 ocorreu o primeiro surto no Rio 

de Janeiro. DENV-3 rapidamente se espalhou pelas regiões norte, nordeste e 

sudeste do Brasil sendo o sorotipo mais isolado nas últimas epidemias (BRASIL, 

2002). E causou entre janeiro e fevereiro de 2002 da maior e mais grave epidemia 

de dengue registrada no município do Rio de Janeiro. A alta susceptibilidade da 

população a este novo sorotipo, infecções prévias pelo sorotipo 1 ou 2 e a virulência 

da cepa podem justificar a dimensão desta epidemia e sua gravidade 

(MIAGOSTOVICH et al., 2002; NOGUEIRA et al., 2001; ROCCO; KAVAKAMA; 

SANTOS, 2001). 

Em 23 de agosto de 2010, o Ministério da Saúde divulgou o isolamento do 

sorotipo DENV-4 em Roraima. Sendo confirmados três casos autóctones em Boa 

Vista e nove casos permanecem como suspeitos, sendo oito autóctones de Boa 

Vista e um do município de Cantá (BRASIL, 2010a). E segundo balanço divulgado 

pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2010b), até a 26ª semana de 2010 foram 

notificados 942.153 casos de dengue. O que corresponde a um aumento de 78,02% 

nos casos em comparação a todo o período de 2009, em que foram notificados 

529.237 casos. No final de 2010, o Ministério da Saúde (BRASIL, 2010c) divulgou 

um mapeamento das áreas de risco de epidemia de dengue para 2011, ficando fora 

da área de perigo apenas os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.Vários 

programas para o controle do vetor foram implantados pelas autoridades de saúde, 

como o Brasil Unido contra a dengue, mas até agora nenhum foi realmente efetivo. 

 

 

1.1.2 Prevenção 

O principal método de combate contra a dengue é o controle da população de 

vetores, que deve ser mantido durante os períodos de baixa transmissão e 

reforçado nas épocas de pico. Isso ocorre, pois não existe nenhum agente 

terapêutico específico para o vírus da dengue, o tratamento é apenas sintomático. 

Os esforços para o desenvolvimento de uma vacina para a dengue formam um 
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desafio há décadas. A questão principal é a inabilidade das vacinas de proteger 

simultaneamente a todos os quatro sorotipos existentes. Já que, um modelo ideal de 

vacina tem que fornecer imunidade de longa duração contra os quatro sorotipos 

virais, levando em consideração aspectos relacionados ao mecanismo de replicação 

mediada por anticorpo (ADE) que se acredita ser um dos fatores que favorecem o 

aparecimento dos casos mais graves (DHF/DSS). Embora muitas das vacinas até 

agora desenvolvidas (vivo atenuado, quimérico, de DNA, e subunidades de vacinas) 

tenham mostrado resultados promissores, nenhuma é suficientemente imunogênica 

para o uso na rotina (BLAIR et al., 2006; DONG, ZHANG, SHI,  2008; MORRISON 

et al., 2010; PERERA, KHALIQ, KUHN,  2008; RAVIPRAKASH et al., 2003). 

 

 

1.2 FEBRE AMARELA 

O vírus da febre amarela é o protótipo do gênero Flavivirus e da família 

Flaviviridae e é utilizado como modelo para elucidar fatores relacionados à 

replicação, estrutura genômica e outras características de vírus do mesmo gênero 

(GUBLER, KUNO, MARKOFF, 2007). Estudos genéticos do YFV revelam variações 

genéticas entre as cepas virais associadas a diferentes regiões geográficas. Ao todo 

foram identificados sete genótipos baseados em uma variação nucleotídica maior ou 

igual a 9%, dos quais cinco estão presentes na África e dois na América do sul 

(BARRETT; HIGGS, 2007). Existem dois ciclos de transmissão: o silvestre e o 

urbano. Nas Américas, a forma silvestre é transmitida, principalmente, entre 

primatas não humanos (macacos) e por mosquitos fêmeas dos gêneros 

Haemogogus e Sabethes infectados; o homem não imunizado se infecta 

acidentalmente quando penetra nesse ecossistema. Já a forma urbana é mantida 

por meio da transmissão homem → mosquito → homem e tem como vetor e 

reservatório principal o mosquito Aedes aegypti. No mosquito Aedes aegypti, o 

período de incubação é de 9 a 12 dias, após o qual se mantém infectado por toda a 

vida; já no homem o período de incubação varia de três a seis dias e o de 

transmissibilidade é igual ao tempo que corresponde ao período de viremia, sendo 

24 a 48 horas antes do aparecimento dos sintomas até três a cinco dias após 

(BRASIL, 2008a; PACCA et al., 2009; WEAVER; REISEN, 2010 ). A apresentação 
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da doença varia de infecções subclínicas a infecções sistêmicas graves, que 

incluem febre, icterícia, fenômenos hemorrágicos e falência renal (BARNETT, 2007). 

Estima-se que, aproximadamente, 90% dos casos de febre amarela se apresentem 

na forma leve e moderada e que somente 10% sejam das formas graves associadas 

à alta letalidade (VASCONCELOS, 2003). Existem três fases bem caracterizadas da 

doença. A fase inicial é denominada de fase de infecção e é caracterizada pela 

presença de febre, náuseas, vômitos, tonturas e dores no corpo. Nesta fase é 

possível isolar o vírus do sangue do paciente ou detectá-lo através de exames 

envolvendo técnicas moleculares de detecção viral. Outros achados laboratoriais 

consistem em leucopenia durante o início dos sintomas e a elevação dos níveis de 

transaminase no soro durante o 20 e o 30 dia da doença. A segunda fase, também 

chamada de fase de remissão, caracteriza-se por uma melhora das manifestações 

clínicas, incluindo a febre, e pode durar até 48 horas. A estimativa é que, 

aproximadamente 85%-90% dos pacientes se recuperem nessa fase sem 

desenvolverem icterícia. A terceira fase, também conhecida como fase de 

intoxicação, caracteriza-se pelo retorno dos sintomas característicos da primeira 

fase, mas com o desenvolvimento de icterícia, oligúria e diátese hemorrágica, esta 

caracterizada, principalmente, por hematêmese (vômitos negros), além da 

ocorrência de bradicardia acompanhando a febre elevada, evento denominado sinal 

de Faget (BARNETT, 2007; VASCONCELOS, 2003). O acometimento de múltiplos 

órgãos é comumente descrito no desenvolvimento desta fase da doença e os níveis 

de transaminase no soro estão diretamente relacionados à gravidade da infecção. A 

gravidade da doença também está associada à idade dos pacientes, sendo que os 

casos mais severos são geralmente observados em idosos e crianças (BARNETT, 

2007).  

 

 

1.2.1 A situação da febre amarela no Brasil 

No Brasil, a febre amarela apareceu pela primeira vez em Pernambuco, no 

ano de 1685, onde permaneceu durante 10 anos. A cidade de Salvador também foi 

atingida, onde causou cerca de 900 mortes durante os seis anos em que ali esteve. 

A realização de grandes campanhas de prevenção possibilitou o controle das 
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epidemias, mantendo um período de silêncio epidemiológico por cerca de 150 anos 

no País. A última ocorrência de febre amarela urbana no Brasil foi em 1942, no 

Acre. Hoje, ainda se teme a presença da febre amarela em áreas urbanas, 

especialmente depois do final da década de 70, quando o mosquito Aedes aegypti 

retornou ao Brasil (BRASIL, 2008b; PACCA et al., 2009). 

O ciclo silvestre só foi identificado em 1932 e desde então surtos localizados 

acontecem em estados do Centro-oeste, Norte e Nordeste do país. No período de 

1980 a 2004, houve 662 casos humanos de febre amarela, sendo que 339 desses 

chegaram a óbito. Os casos silvestres da doença têm sido notificados 

principalmente na Amazônia e no Pantanal, com ocorrência de 71 casos de 2003 a 

2006. Sendo que a taxa letalidade desses casos no período 2003-2004 foi de 60% e 

de 100% nos anos seguintes (BRASIL, 2008b; PACCA et al., 2009). 

Além disso, as epidemias estão se dirigindo de seu epicentro original, central-

norte do país, para estados mais populosos do sudeste. Em 2000, 2 casos humanos 

autóctones foram reportados no estado de São Paulo, os primeiros após 50 anos. 

Os últimos dados divulgados pelo Ministério da Saúde apontam que no período de 

setembro de 2008 a setembro de 2009, foram notificados 274 casos humanos 

suspeitos de febre amarela silvestre no Brasil, com 51 casos (18,6%) confirmados; e 

destes, 21 evoluíram para o óbito (BRASIL, 2009; PACCA et al., 2009). 

 

 

1.2.2 Prevenção da febre amarela 

Por não existir tratamento ou cura para a febre amarela, é de grande 

interesse o desenvolvimento de estratégias que controlem a doença (VOLK et al., 

2009). A vacinação é a mais importante medida de controle. A vacina (cepa 17D 

atenuada) é administrada em dose única e confere proteção próxima a 100% com 

reforço a cada 10 anos. Outro método de prevenção da doença é controle do vetor, 

o Aedes aegypti, para eliminação do risco de reurbanização da doença (BRASIL, 

2008b). 

No caso da febre amarela, mesmo existindo uma vacina contra a doença, o 

estudo de fármacos antivirais é muito importante. Isso, pois nem toda a população 

foi imunizada; indivíduos com imunodepressão transitória ou permanente não 
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podem ser vacinados devido ao elevado risco de desenvolver complicações após o 

uso da vacina, bem como a vacina nessas pessoas pode não impedir que se instale 

a doença; e indivíduos que possuam hipersensibilidade a proteínas do ovo, 

eritromicina e gelatina não podem ser imunizados, visto que os vírus vivos 

atenuados da vacina são cultivados em ovos embrionados de galinha e a 

composição final da vacina produzida na Fundação Oswaldo Cruz - Bio-Manguinhos 

inclui vírus vivos atenuados da subcepa 17DD, sacarose, glutamato, sorbitol, 

gelatina bovina, eritromicina e kanamicina (BRASIL, 2008b). 

 

 

1.3 CARACTERÍSTICAS DA PARTÍCULA VIRAL DOS FLAVIVIRUS 

Os DENVs e YFV pertencem à família Flaviviridae, gênero Flavivirus 

(WESTAWAY et al., 1985). As partículas virais são esféricas, com 50 a 55 nm de 

diâmetro, constituídas por um nucleocapsídeo envolto por uma membrana bilipídica 

que constitui o envelope viral, no qual estão ancoradas as glicoproteínas de 

superfície (WESTAWAY et al., 1985) (Figura 2). 

a)                                                                                                         

 

  

 

 
 
 
 
 
b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Microscopia eletrônica da partícula viral imatura de DENV modificadas de 
Yu et al. (2008) a) imagem da partícula viral imatura em diferentes pHs. b) Crio microspia 
eletrônica da partícula viral imatura. 
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O genoma consiste de uma fita simples de RNA de polaridade positiva de 

aproximadamente 11 kilobases. Este RNA possui a estrutura cap (m7G5'ppp5' A) no 

extremo 5’, mas não contém cauda de polyA no extremo 3’. O RNA viral possui uma 

única fase de leitura (open reading frame, ORF), a qual codifica uma grande 

poliproteína que é posteriormente clivada por proteases celulares e virais em 3 

proteínas estruturais (C-preM-E) e 7 proteínas não estruturais (NS1-NS2A-NS2B-

NS3-NS4A-NS4B-NS5) (Figura 3) (LINDENBACH, RICE, 2001; MUKHOPADHYAY; 

KUHN; ROSSMANN, 2005). Nas extremidades 5' e 3', flanqueando a ORF, existem 

regiões não codificadoras (RNC5’, RNC3’) com aproximadamente 100 e 400 

nucleotídios, respectivamente (Figura 3). Estas regiões possuem seqüências 

conservadas e estruturas secundárias de RNA que direcionam os processos de 

replicação, tradução e empacotamento viral (LINDENBACH, THIEL, RICE, 2007). 

 

 

Figura 3: Organização estrutural do DENV modificada de Fernandez-Garcia, et al., 
(2009). Uma única fase de leitura (ORF) codifica uma poliproteína precursora que é co e 
pós tranlacionalmente clivada em 3 proteínas estrutrais (em verde) e sete proteínas não 
estruturais (em vermelho). Aa: aminoácido, C: proteína de capsídeo, Cs: seqüência de 
ciclização, E: envelope, M: membrana, RdRp: RNA-dependente de RNA polimerase, UAR: 
upstream região AUG, VR: região variável, SL: stem loop. 

 

 

1.4 CICLO DE REPLICAÇÃO VIRAL 

A replicação viral ocorre dentro do citoplasma de células susceptíveis ao 

vírus (Figura 4). O ciclo de replicação inicia-se com a adsorção da partícula viral à 

célula-alvo através da ligação da proteína E ao receptor celular. Interações entre a 

proteína E e a molécula de adesão intercelular específica de células dendríticas 

(DC-SIGN) são essenciais para a infecção destas células e para internalização 

eficiente da partícula viral por endocitose mediada por clatrinas (LOZACH et al., 

Genoma viral 

 

 

 

Poliproteína 

precursora 
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2005). Após a endocitose, os endossomos que contém as partículas virais fundem-

se com os lisossomos, levando a uma diminuição do pH intra-endossómico, que 

potencializa mudanças conformacionais na proteína E, resultando em uma fusão do 

envelope viral com a membrana das vesículas endossomais e consequentemente, a 

desmontagem da partícula viral e liberação do genoma no citoplasma 

(FERNANDEZ-GARCIA et al., 2009; LINDENBACH; RICE, 2003; PERERA; 

KHALIQ; KUHN, 2008). 

 

Figura 4: Ciclo de replicação viral de Fernandez-Garcia, et al (2009). Os Flavivirus são 
internalizados por endocitose mediada por receptor. (1) e direcionadas para endossomo 
precoce, onde o meio ácido induz a fusão (2) entre o vírus e a membrana do hospedeiro, 
resultando na liberação do genoma viral. (3) A tradução do do RNA viral é seguida pelo 
processamento da poliproteína resultante do hospedeiro e proteínas do vírus codificado. (4) 
Os locais de clivagem das proteinas estruturais (em verde) e não estruturais (NS) (em 
vermelho), na membrana do retículo endoplasmático (RE) são ilustradas 
esquematicamente. Após a tradução, um complexo de replicação é montado e associada a 
membranas vírus-induzidas onde ocorre a replicação viral. (5) O complexo de replicação 
inicia a transcrição do RNA (+) em RNA(-), o qual serve como modelo para a nova síntese 
de RNA (+) Progênie de fita RNA (+) podem iniciar um novo ciclo de uma tradução, ou 
serem montados dentro do virion. (6) O empacotamento ocorre na superfície do RE, 
seguido pela germinação das proteínas estruturais e recém-sintetizadas de RNA para o 
lúmen do RE. Os virions resultantes e imaturos são transportados para o trans-Golgi, onde 
a clivagem da prM mediada pela furina gera partículas infecciosas madura (7) que são 
liberadas por exocitose (8). 
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O RNA liberado no citoplasma codifica um precursor da poliproteína de 

aproximadamente 3400 aminoácidos. Esse polipeptídeo traduzido pelo hospedeiro 

sofre processamento co e pós-transducional originando as três proteínas virais 

estruturais (C, prM e E) e as sete não estruturais (NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, 

NS4B e NS5) através da clivagem realizada pelas proteases virais e do hospedeiro. 

As proteínas prM, E e NS1 são direcionadas para o lúmen do retículo 

endoplasmático rugoso (RER), em cuja membrana permanecem ancoradas, 

enquanto que a proteína C e as outras proteínas não estruturais são liberadas no 

citoplasma da célula (LINDENBACH; RICE, 2003).  

A replicase viral é montada a partir das proteínas NS3 e NS5 atuando sobre o 

RNA viral, provavelmente auxiliadas por alguns fatores do hospedeiro. A replicação 

começa com a síntese da fita negativa do RNA (ssRNA-), a qual serve para a 

formação de uma fita dupla de RNA, a partir da qual são sintetizadas várias cópias 

de fitas positivas de RNA (ssRNA+). A montagem do virion acontece em associação 

com membranas do retículo endoplasmático. A proteína C junto com o RNA formam 

o nucleocapsídeo que se liga à porção citoplasmática das glicoproteínas virais 

ancoradas na membrana bilipídica do retículo endoplasmático contendo 

heterodímeros das proteínas prM e E, resultando na montagem das partículas virais 

por brotamento para dentro do lúmen do retículo endoplasmático. Nesta fase as 

partículas virais formadas são imaturas e não infecciosas. Esses vírus imaturos são 

transportados pela via secretora celular até o Complexo de Golgi; onde no ambiente 

de baixo pH da face trans do Complexo de Golgi ocorre a clivagem de prM em M 

(proteína de membrana) por furinas levando a maturação da partícula viral. O 

peptídio “pr” (86 aminoácidos) é secretado no meio extracelular. A maturação é 

acompanhada de rearranjo no envelope viral. Posteriormente, as partículas virais 

são liberadas para o meio extracelular pela via exocítica. Devido a diferenças no 

meio intracelular e pela natureza não-litíca do ciclo dos Flavivirus, a entrada, a 

replicação e o envelopamento desses vírus pode diferir nas células de mosquitos 

em comparação a células de vertebrados (DAMONTE; PUJOL; COTO, 2004; 

FERNANDEZ-GARCIA et al., 2009;  LINDENBACH; RICE, 2001, 2003; 

MUKHOPADHYAY; KUHN; ROSSMANN, 2005; PERERA; KHALIQ; KUHN, 2008). 
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Poucos receptores que medeiam a interação dos flavivirus com a célula 

hospedeira têm sido descritos, porém várias moléculas de superfície já foram 

propostas para a interação vírus-célula. Pouco se sabe sobre os receptores 

celulares para DENVs e YFV. Recentemente foi mostrado que DC-SIGN (lectina 

específica de manose), amplamente distribuídas na superfície de células dendríticas 

(DC) interage com os açúcares da proteína E. Esta interação seria o primeiro 

contato vírus-célula, a qual facilitaria a ligação da proteína E com o receptor celular 

ainda desconhecido (BARBA-SPAETH et al., 2005, LINDENBACH, THIEL, RICE 

2007, LOZACH et al., 2005, MUKHOPADHYAY, KUHN, ROSSMANN, 2005). Sabe-

se também que resíduos da proteína E carregados positivamente poderiam interagir 

com o heparansulfato, que estão amplamente distribuídos em muitas linhagens 

celulares e conseqüentemente facilitaria a infeção da célula (CHEN et al., 1997; 

KROSCHEWSKI et al., 2003). 

Nos últimos anos, o conhecimento do ciclo de replicação do vírus nas células 

hospedeiras e as características estruturais e funcionais das proteínas virais, têm 

impulsionado o estudo de diversos alvos para a ação de antivirais, seja através do 

desenho racional de inibidores ou mediante ensaios empíricos de screening de 

compostos sintetizados ou produtos naturais isolados. Dessa forma, atualmente são 

avaliados inibidores que podem agir na entrada do vírus na célula, na replicação do 

RNA viral, na protease viral e na maturação das partículas virais. Por este motivo, é 

extremamente importante o entendimento do ciclo de replicação viral (DAMONTE, 

2006). 

 

 

1.5 CARACTERÍSTICAS DAS PROTEÍNAS ESTRUTURAIS E NÃO 

ESTRUTURAIS E SEU ESTUDO COMO POSSÍVEIS ALVOS ANTIVIRAIS 

 Para a identificação de pequenas moléculas que inibam passos especificos 

do ciclo de replicação viral, é necessario detalhada caracterização bioquímica e 

estrutural das proteínas virais (SAMPATH; PADMANABHAN, 2009).  
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1.5.1 Proteínas estruturais 

A proteína C, com peso molecular de 11 kDa, apresenta caráter altamente 

básico. Os resíduos básicos estão concentrados nas extremidades N e C-terminal, e 

provavelmente, atuam em forma cooperativa quanto à ligação específica ao RNA 

genômico. O capsídeo se dobra em um dímero, no qual cada monômero contém 

quatro α-hélices. A região central da proteína C possui um domínio hidrofóbico que 

atua na membrana celular e, também, poderia ter participação na montagem do 

virion. A dimerização da proteína C é induzida pela interação com o DNA ou RNA 

(LINDENBACH, THIEL, RICE 2007,). O desenvolvimento de um sistema de 

montagem in vitro poderia ser útil para Identificação de compostos que bloqueiam a 

dimerização do capsídeo ou a interação RNA-capsídeo a qual poderia levar a 

identificação de inibidores que bloqueiam cada um desses passos (SAMPATH; 

PADMANABHAN, 2009). 

Dentre as proteínas estruturais, a glicoproteína E (~50 KDa) do envelope, 

desempenha um papel central na geração de anticorpos neutralizantes e na indução 

da resposta imune do hospedeiro. Além disso, essa proteína é responsável por 

mediar a fase inicial da infecção, caracterizada pela ligação ao receptor ou 

moléculas de superfície da célula hospedeira, assim como a fusão com a membrana 

celular (LINDENBACH, THIEL, RICE 2007, MONATH, 2001; REY, 2003). A 

glicoproteína E é uma proteína de membrana que contém domínios transmembrana, 

adjacentes à extremidade C-terminal, os quais servem para ancorar esta proteína 

na membrana e atuam como sequências de sinal para a translocação de NS1 

(LINDENBACH, 2007). A proteína E em sua forma dimérica é o maior componente 

da superficie viral. Nesta forma a proteína E é a responsável pela ligação à 

superfície celular, fusão e entrada viral nas células do hospedeiro (PERERA, 2008). 

A entrada viral, permitida pela acidificação endossomal induz mudanças estruturais, 

na qual rearranjos de E de 90 homodímeros em pH neutro mudam para 60 

homodímeros em pH ácido. O loop de fusão do domínio III é agora exposto no 

estado fusogênico do trímero de E antes dessa inserção entrar na membrana celular 

do hospedeiro (SAMPATH; PADMANABHAN, 2009). Levando em consideração o 

estudo de novos fármacos, o desenvolvimento de uma tecnologia high throughput 

screening, baseada na interação proteína-proteína poderia ser muito útil para 
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localizar transições conformacionais da prM e E. Três regiões da proteína E 

poderiam ser alvos de antivirais: o sítio de ligação β-OG, rafts da proteína E nos 

vírus maduros e homotrimeros da proteína E. O desenho racional de fármacos 

antivirais contra a proteína E baseia-se no conhecimento estrutural das partículas 

maduras e imaturas (SAMPATH; PADMANABHAN, 2009). 

A Figura 5 mostra a organização estrutural dos vírus dengue. 

 

 

Figura 5: Organização estrutural do DENV modificada de Perera. Khaliq e Kuhn (2008). 
Processamento e clivagem da poliproteína viral. 

A extremidade N-terminal da proteína prM (~26KDa) é gerada no retículo 

endoplasmático (RE) por uma peptidase sinal do hospedeiro. Durante a saída do 

virion pela via secretora, a proteína prM é clivada pela enzima furina encontrada no 

trans-Golgi formando a proteína M (~8KDa), a qual está presente no virion maduro e 

o segmento N-terminal “pr” é secretado no meio extracelular. A associação da prM 

com E produz partículas virais imaturas. A organização de prM em heterodímeors 

prM-E nas partículas imaturas, protege o loop de fusão da proteína E da fusão 

prematura. A partícula “imatura” transita através de um ambiente de baixo pH no 

compartimento de Golgi e ocorre uma mudança reversível 

conformacional/morfológica na proteína E antes do processamento de prM. A 

clivagem de prM para M na rede trans-golgi pela serino proteases celular, furina, 

resulta numa mudança conformacional irreversível na proteína E. O peptídeo de 
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clivagem liberado de prM (pr) é retido no virion, e é liberado somente após o virion 

ter sido secretado e exposto ao pH neutro, protegendo a proteína E de uma fusão 

prematura. (LI et al., 2008, LINDENBACH, THIEL, RICE 2007,). 

 

 

1.5.2 Proteínas não-estruturais 

A glicoproteína NS1 (~46 KDa) existe em três formas: associada à célula, na 

superfície da célula, e em forma extracelular. NS1 é translocada para o lúmen do 

retículo endoplasmático (RE) e separada do extremo C-terminal da proteína E por 

peptidase sinal. NS1 é separada de NS2A por proteases celulares residentes no 

RE. NS1 também participa da replicação do RNA viral. sendo necessária para a 

síntese da fita negativa de RNA (LINDENBACH; RICE, 1997; MUYLAERT et al., 

1997 ). 

NS2A (~ 22 KDa) é uma proteína hidrofóbica que está envolvida na geração 

da membrana durante a montagem e é separada da NS1 por proteases do RE 

(LEUNG et al., 2008). NS1-2A é clivada da NS1 e o C-terminal é gerado por 

clivagem da junção NS2A/2B por serina protease do citoplasma. NS2B (~14KDa) é 

uma proteína de membrana com 2 domínios hidrofóbicos os quais rodeiam uma 

região hidrofílica conservada. Esta proteína forma um complexo com NS3, e é um 

cofator necessário para a função serina protease NS3.  

Somente NS3 e NS5 sabidamente possuem atividade enzimática; o que as 

torna ideais alvos antivirais, uma vez que a atividade enzimática pode ser usada em 

ensaios que utilizem a tecnologia high throughput screening (NOBLE et al., 2010), 

na qual dentro de uma biblioteca de moléculas destacam-se aquelas que possuem 

relativa atividade farmacológica. NS3 é uma proteína citoplasmática de 

aproximadamente 70 KDa que se associa à membrana por interação com NS2B e 

possui várias atividades enzimáticas relativas ao processamento da poliproteína e à 

replicação do RNA. As atividades de NS3 são: serino protease junto com o cofator 

NS2B, necessária para o processamento da poliproteína; atividade 

helicase/NTPase, RNA trifosfato, necessário para o capeamento do RNA viral 

(BENARROCH et al., 2004; FALGOUT et al., 1991). 
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A organização do genoma e função das proteínas virais é demonstrado na 

Figura 6. 

 

 

 

Figura 6: Organização do Genoma e função das proteínas virais adaptado adaptado de 
Fernandez-Garcia, (2009). As funções das proteínas são: c. proteína do nucleocapsideo; 
prM. chaperona da proteína E; E. ligação e fusão; NS1. replicação, patogenese e 
imunoevasão; NS2A. Montagem e replicação; NS2B. cofator da serino protease NS3; NS3. 
serino protease, helicase, replicação RNA trifosfato; NS4A- replicação, montagem, indução 
de rearranjo da membrana; NS4B. montagem; NS5- metiltransferase RNA dependente de 
RNA polimerase. 

 

NS4A e NS4B (16KDa e 27 KDa) são proteínas hidrofóbicas que estão 

associadas à membrana. NS4A é uma proteína transmembrana integral a qual induz 

rearranjos transmembrana para formar o complexo de replicação viral MILLER et al., 

2007). NS4B a resposta do Interferon tipo I das células do hospedeiro e pode 

modular a replicação viral via sua interação com NS3 (MUNOZ-JORDAN et al., 

2005; UMAREDDY et al., 2006). 

A proteína NS5 (~103 KDa) é a maior e mais conservada proteína dos 

flavivirus com mais de 75% de homologia entre os quatro sorotipos de DENV. Ela 

contém duas atividades enzimáticas distintas, separadas por uma região 

interdominio: uma S-adenosil metiltransferase e uma RNA dependente de RNA 

polimerase (EGLOFF et al., 2002). Contém sequencias homólogas à RNA 

polimerases dependente de RNA de outros vírus RNA com polaridade positiva. 

Dentre estas sequencias homólogas destaca-se o motif GLy-Asp-Asp (GDD). A NS5 

também apresenta homologia com metiltransferases envolvidas na formação de cap 

do RNA (LINDENBACH, THIEL, RICE 2007).   
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1.6 PROTEÍNAS DE SUPERFÍCIE DA CÉLULA DO HOSPEDEIRO COMO 

POSSÍVEIS ALVOS PARA FÁRMACOS ANTIVIRAIS 

Em qualquer estudo sobre fármacos antivirais, é prudente se considerar os 

componentes da célula do hospedeiro como potenciais alvos, pois as interações 

vírus-hospedeiro não são importantes somente para o ciclo de replicação viral, mas 

também para a patogênese viral. Os flavivirus, assim como outros vírus 

patogênicos, entram nas células dos hospedeiros através de interações específicas 

entre uma proteína viral e receptores da célula do hospedeiro e estratégias para 

burlar esta interação podem levar a descoberta de candidatos a fármacos antivirais 

(PERERA; KHALIQ; KUHN, 2008). Há um grande número de outras proteínas 

celulares relatadas que se ligam ao RNA viral e, em alguns casos, o rompimento de 

sua ligação parece afetar a replicação viral (BRINTON, 2001).  

 

 

1.7 A NECESSIDADE DA BUSCA DE FÁRMACOS CONTRA OS FLAVIVIRUS 

Em 1959, Bill Prusoff descreveu a síntese de idoxuridina (5-iodo-20-

deoxyuridine), 1 ano depois  este se tornou a primeira droga antiviral a ser 

licenciada para uso clínico. Isto marcou o nascimento dos fármacos antiviral, que 

agora tem cerca de 50 medicamentos antivirais licenciados, metade dos quais é 

recomendada no tratamento de infecções com o vírus da imunodeficiência humana 

(HIV). O número de remédios antivirais para o tratamento de infecções por vírus de 

RNA é muito limitado e importantes infecções virais, como a dengue e febre 

amarela, por exemplo, permanecem sem fármacos para tratamento (DE CLERCQ, 

2005a; LEYSSEN; DE CLERCQ; NEYTS, 2008).  

Os fármacos antivirais atualmente disponíveis apresentam muitas restrições 

de uso devido ao baixo espectro de ação e alta toxicidade. E o aparecimento de 

resistência viral a drogas – decorrentes de mutações genéticas – e os efeitos 

colaterais relacionados a essas estão entre os principais motivos para um maior 

aprimoramento do design e desenvolvimento de drogas antivirais (RICE; BADER, 

1995; DE CLERCQ, 2002). E embora existam eficientes vacinas que levaram, ou 

levarão, a erradicação de importantes patógenos virais, como pólio, rubéola, 

caxumba, varíola e sarampo; outras doenças virais, particularmente o HIV e o vírus 
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da hepatite C (HCV), tem se mostrado intratáveis à abordagem da vacina; devido a 

dificuldades como a imunização a todos os sorotipos, por exemplo (DE CLERCQ, 

2002).  

Essas e outras dificuldades no tratamento e prevenção de algumas viroses 

deveriam impulsionar o estudo de novos fármacos antivirais. Embora seja 

tecnicamente viável o desenvolvimento de fármacos para o tratamento de várias 

famílias ou gêneros de vírus de RNA – por exemplo, Flavivirus, Orthomyxovirus, 

Paramyxovirus, Picornavirus, etc. – a indústria farmacêutica não é favorável ao 

desenvolvimento de antivirais para doenças cujo mercado é pequeno e incerto. O 

ideal, então, seria o desenvolvimento de antivirais que exerçam amplo espectro de 

atividade anti-RNA dos vírus. Para tal êxito no desenvolvimento de fármacos 

antivirais, se faz necessária a interação e colaboração entre a bioquímica, a 

biomedicina e a indústria. Essa interação é de importância crucial na concepção de 

compostos, ao validar sua utilidade biomédica e ao desenvolvê-lo com sucesso no 

uso clínico (DE CLERCQ, 2005b, 2010; LEYSSEN; DE CLERCQ; NEYTS, 2008). 

Na última década, os flavivirus têm reemergido como agressivos patógenos 

humanos, causando um aumento no número de infecções no mundo todo. Há mais 

de 70 membros relacionados no gênero flavivirus. Muitos desses vírus produzem 

significante doenças em humanos, como os virus da febre amarela, virus West Nile, 

vírus dengue, vírus da encefalite japonesa e vírus da encefalite transmitida pelo 

carrapato. Vacinas são atualmente disponíveis contra os virus da febre amarela, 

vírus da encefalite japonesa e vírus da encefalite de tick borne. Entretanto, surtos de 

doenças causadas por esses três virus continuam sendo sérios problemas em 

muitos países em desenvolvimento. O desenvolvimento de uma vacina contra os 

vírus da dengue tem sido um desafio. Por exemplo, a prevenção de anticorpos sub-

neutralizantes (ADE) é de extrema importancia na concepção de vacinas e exige 

esforços visando a obtenção de uma resposta imune apropriada contra todos os 

quatro sorotipos do vírus (MONATH et al., 2006). Terapia antiviral para esses vírus 

estão em estágio de desenvolvimento muito inicial (RAY; SHI, 2006). Desse modo, 

os flavivirus precisam de uma nova abordagem para prevenção da replicação viral, 

patogênese e transmissão (PERERA; KHALIQ; KUHN, 2008). 
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1.8  VENENOS E PEÇONHAS ANIMAIS COMO FONTE DE FÁRMACOS 

ANTIVIRAIS 

Fármacos antivirais derivados de fontes naturais podem atuar nas diversas 

etapas da replicação viral, desde a adsorção do vírus na célula hospedeira até sua 

liberação, o que pode resultar em mecanismos de ação complementares àqueles 

dos fármacos atualmente disponíveis (HUDSON; TOWERS, 1999; VLIETINCK; DE 

BRUYNE; VANDEN BERGHE, 1997). Além disso, a triagem antiviral de extratos de 

plantas ou fontes animais tem fornecido resultados promissores, que justificam a 

pesquisa de novas substâncias com potencial atividade antiviral a partir destas 

fontes (KHAN et al., 2005). 

No Brasil, é grande a incidência de animais venenosos ou peçonhentos, tais 

como serpentes, sapos e escorpiões. Os venenos desses animais são fontes de 

diversas substâncias químicas que, mesmo com muitas já purificadas, ainda não 

possuem a sua atividade biológica e farmacológica determinada. Peçonhas de 

serpentes são misturas de compostos bioativos (proteínas, enzimas e peptídeos) 

produzidos e estocados em glândulas de veneno altamente especializadas. Esses 

venenos têm se mostrado importantes devido às diversas propriedades bioquímicas, 

funcionais e estruturais de seus componentes. Na sua grande maioria são 

constituídos por inúmeras toxinas, em concentrações variadas, as quais incluem: 

neurotoxinas, citotoxinas, cardiotoxinas, proteínas que agem na hemostasia 

(proteases) e peptídeos (desintegrinas, peptídeos potenciadores da bradicinina / 

inibidores da enzima conversora de angiotensina), oxidases (L-aminoácido oxidase), 

hialuronidases e lectinas (DOLEY, 2009). 

O veneno bruto animal é inadequado para uso terapêutico, pois a ação 

conjunta das toxinas pode exercer intoxicação e afetar o sistema fisiológico de um 

indivíduo. Entretanto, vistos como uma rica fonte de compostos bioativos, esses 

venenos possuem um enorme potencial como agentes terapêuticos em doenças 

que afetam o homem (KOH, 2006), auxiliando no desenvolvimento de novos 

fármacos.  

Existem no mercado agentes terapêuticos derivados de venenos de 

serpentes, como: o anti-hipertensivo Capoten® (captopril) derivado de um peptídeo 

do veneno de Bothrops jararaca; e o Integrilin® (eptifibatide) e o Aggrastat® 
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(tirofiban) - anti-coagulantes derivados dos venenos de Sistrurus miliarus barbouri e 

Echis carinatus, respectivamente. E outros ainda em estudo como o VRCTC-310-

Onco, que é um agente antineoplásico composto por duas toxinas isoladas de 

serpentes: a crotoxina, isolada do veneno da Crotalus durissus terrificus e a 

cardiotoxina, isolada do veneno da serpente Naja naja atra (COSTA et al., 2001). 

 

 

1.8.1 Crotalus durissus terrificus 

As serpentes do gênero Crotalus, conhecidas popularmente por cascavéis, 

são responsáveis por aproximadamente 7,4% dos acidentes ofídicos no Brasil e 

destacam-se pela alta letalidade -1,87% (BRASIL, 1999). São serpentes robustas, 

ágeis e de hábitos terrestres, apresentando entre 1000 mm e 1800mm de 

comprimento. São facilmente identificadas por apresentarem na extremidade caudal 

um guizo ou chocalho. A Crotalus durissus é uma espécie com distribuição ampla, 

sendo encontrada desde o México até a Argentina. No Brasil este gênero é 

representado por uma única espécie, a Crotalus durissus, a qual é encontrada 

desde os cerrados do Brasil central até as regiões áridas e semi-áridas do nordeste, 

seguindo pelo extremo sul e norte do país. Dentro dessa espécie, subdividem-se 

cinco subespécies: Crotalus durissus terrificus, crotalus durissus collilineatus, 

Crotalus durissus cascavella, Crotalus durissus ruruima e a Crotalus durissus 

marajoensis (MELGAREJO, 2003). 

Os sintomas locais do acidente crotálico são pouco expressivos, com pouca 

ou nenhuma dor, edema discreto e raramente apresentando eritrema. O quadro 

clínico é caracterizado por manifestações sistemicas onde o quadro neuroparalítico 

aparece precocemente, caracterizando-se por ptose palpebral, diplopia, 

oftalmoplegia e flacidez da musculatura da face (ROSENFELD, 1971). 

Manifestações miotóxicas são evidenciadas por mialgia intensa e rabdomiólise 

generalizada, que levam a um aumento das enzimas musculares no soro e à 

mioglobinúria (AZEVEDO-MARQUES; HERING; CUPO, 2003). Esses efeitos, 

associados a fatores como adesidratação e hipotensão arterial contribuem para 

instalação de insuficiência renal. Alterações da coagulação sanguínea, (como 

incoagulabilidade sanguinea ou aumento no tempo de coagulação, resultante do 
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consumo de fibrinogênio) são observados  com frequencia (AZEVEDO-MARQUES; 

HERING; CUPO, 2003; JORGE; RIBEIRO, 1992). Dessa forma, a peçonha de 

Crotalus durissus terrificus é classificada como neurotóxica, miotóxica e coagulante 

(JORGE; RIBEIRO, 1992). As ações biológicas causadas pela sua peçonha são 

atribuídas às ações de várias componentes como as toxinas crotamina, convulxina, 

giroxina, crotapotina e crotoxina, enzimas como a L-amino ácido oxidases, 

fosfolipases, enzina trombina-símile, fosfodiesterases e peptídeos (BERCOVICI, 

1987). 

A crotoxina é o principal componente tóxico da peçonha de Crotalus durissus 

terrificus, representando cerca de 60% do veneno total, além de ser a principal 

responsável pela neurotoxicidade deste veneno (BEITHAUPT, 1976; SLOTTA; 

FRAENKEL-CONRAT, 1938). Essa toxina é formada a partir da associação não 

covalente de duas sub-unidades: a crotapotina, ou componente A e a Fosfolipase 

A2, conhecido como componente B (HABERMANN; BREITHAUPT, 1978)  

A fosfolipase A2 (PLA2) compreende uma superfamília de enzimas que 

catalisam a hidrólise da posição sn-2 dos fosfolipides de membranas celulares – 

plasmáticas e subcelulares, levando a produção de um ácido graxo livre e 

lisofosfolipides(FENTON et al., 2000; KUDO; MURAKAMI, 2002). 
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2 OBJETIVOS: 

 

2.1 GERAL 

1. Avaliar a potencial atividade antidengue e antifebre amarela da peçonha 

bruta e toxinas isoladas de serpentes (Crotalus durissus terrificus, Bothrops 

jararacussu, Bothrops jararaca, Bothrops pirajai, Bothrops moojeni, Bothrops brasili 

e Bothrops fonseca) e escorpião (Tityus serrulatus) em células VERO E6.  

 

 

2.2  ESPECÍFICOS 

1. Avaliar a atividade virucida da peçonha bruta e toxinas isoladas de serpentes 

e escorpião.  

2. Avaliar a capacidade da peçonha bruta e toxinas isoladas de serpentes e 

escorpião de conferirem resistência às células contra infecção dos vírus da 

dengue e febre amarela. 

3. Avaliar a capacidade da peçonha bruta e toxinas isoladas de serpentes e 

escorpião de inibirem a replicação dos vírus da dengue e febre amarela após 

internalização celular. 

4. Avaliar a capacidade da peçonha bruta e toxinas isoladas de serpentes e 

escorpião de inibirem a adsorção dos vírus da dengue e febre amarela às 

células VERO E6.  

5. Avaliar a capacidade da peçonha bruta e toxinas isoladas de serpentes e 

escorpião de inibirem a internalização celular dos vírus dengue e febre 

amarela.  

  

  

  

  



 
 

 

  

  

  

MMaatteerriiaaiiss  ee  

MMééttooddooss  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 PEÇONHAS BRUTAS, FRAÇÕES E TOXINAS ISOLADAS DE 

SERPENTES, ESCORPIÃO E SAPO 

Os materiais teste foram cedidos por três diferentes laboratórios da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto-USP. Esses laboratórios 

receberam os estoques iniciais de venenos e peçonhas de diferentes fornecedores 

e posteriormente realizaram o isolamento e caracterização das toxinas isoladas. Os 

fornecedores dos estoques iniciais de venenos e peçonhas foram: 

- A Peçonha bruta liofilizado de Crotalus durissus terrificus foi obtida no 

Serpentario da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP (Registro IBAMA 

1/35/1998/000846-1, devidamente regularizado). 

- As peçonhas brutas, liofilisadas de B. Jararaca, B. Jararacusssu, B. Moojeni, B. 

Pirajai, B. Fonseca foram adquiridas do serpentário Bioagentes, de Batatais, 

São Paulo. 

- A peçonha do escorpião brasileiro Tityus serrulatus, extraída por estímulo 

elétrico do telson do animal, liofilizada e armazenada a -20⁰C, foi adquirida da 

Phoneutria Biotecnologia e Serviços LTDA – Belo Horizonte, MG. 

- O veneno do sapo Rhinella schneideri (sapos machos e fêmeas, coletados na 

região de Ribeirão Preto, Brasil) foi colhido por pressão das glândulas 

paratóides de animais previamente limpos, imediatamente dessecados e 

armazenados a - 20⁰C. 

Todos os venenos e peçonhas obtidos apresentam registro no IBAMA, 

estando todos devidamente regularizados. Os laboratórios que obtiveram, 

processaram e nos forneceram os materiais teste, assim como as peçonhas e 

veneno bruto, frações e toxinas isoladas utilizadas nos ensaios antivirais são 

apresentados na Tabela 1.  
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Tabela 1: Informações sobre os venenos brutos, frações e toxinas utilizadas. 

Veneno Bruto Fração 
Toxinas 
isolados 

Grupo de Origem 

Bothrops jararaca 

Fração I 

Fração II 

Fração III 

Fração IV 

Fração V 

- 
Profa. Dra. Suely Vilela 

Sampaio do Laboratório de 
Toxinologia 

Bothrops jararacussu 

Fração II 

Fração III 

Fração IV 

Fração V 

BthTX-I  

 

Profa. Dra. Suely Vilela 
Sampaio do Laboratório de 

Toxinologia 

Bothrops moojeni 
 

- 

 

- 

Prof. Dr. Andreimar Martins 
Soares do Laboratório de 
Bioquímica de Proteínas: 

Toxinas e Antitoxinas. 

Bothrops pirajai - - 
Profa. Dra Eliane Candiani 
Arantes do Laboratório de 

Toxinas Animais 

Bothrops brasili - - 
Profa. Dra Eliane Candiani 
Arantes do Laboratório de 

Toxinas Animais 

Bothrops fonseca - - 
Profa. Dra Eliane Candiani 
Arantes do Laboratório de 

Toxinas Animais 

Crotalus durrissus 
terrificus (amarelo)* 

-  
Profa. Dra. Suely Vilela 

Sampaio do Laboratório de 
Toxinologia 

Crotalus durrissus 
terrificus 

(branco)* 

- 

Crotamina 

Crotoxina 

Crotapotina 

Convulxina 

Giroxina 

PLA2-CB 

PLA2-IC 

Profa. Dra. Suely Vilela 
Sampaio do Laboratório de 

Toxinologia 

 

Tityus serrulatus  
TsTx-1 

TsTx-6 

Profa. Dra Eliane Candiani 
Arantes do Laboratório de 

Toxinas Animais 

Rhinella schneideri 
Fraçao de baixo 

peso 
- 

Profa. Dra Eliane Candiani 
Arantes do Laboratório de 

Toxinas Animais 

*Venenos isolados de Crotalus durissus terrificus de diferentes regiões geográficas. 
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 A coloração amarelada de Cdt se deve a presença de uma maior quantidade 

de L-aminoácido oxidase (LAAO), a qual contém riboflavina como um grupo 

prostético (VARANDA, GIANNINI, 1999). 

 

3.1.1 Diluição dos materiais teste 

 Os materiais teste foram exatamente pesados em balança analítica, diluídos 

em tampão PBS para uma concentração final de 1000ng/µL e filtrados 

assepticamente em filtro Millipore® 0,22µm, aliquotados em tubos tipo eppendorf, e 

armazenados a -80⁰C até a realização dos ensaios.  

 

3.1.2 Determinação da quantidade de proteínas 

 A quantificação de proteínas foi realizada pelo método da absorbância 

205/280 nm (PETERSON, 1983). Foram colhidas aliquotas dos materiais teste 

diluídos anteriores e posteriores a filtragem. As absorbâncias foram então 

determinada em espectrofotômetro a 280 nm.  

 

3.1.3 Peçonhas e toxinas isoladas da serpente Crotalus durissus terrificus 

 A peçonha bruta extraída de Crotalus durissus terrificus foi preparado de 

acordo com Itzhaki e Gill (1964). O material foi filtrado em gel Sephadex G-75. As 

frações foram coletadas, dializadas e liofilizadas. A crotapotina e a PLA2-CB foram 

isoladas e purificadas a partir da crotoxina de acordo com Hendon e Fraenkel-

Conrat (1971). A homogeneidade das frações foi demonstrada por eletroforese em 

gel de poliacrilamida (SDS-page) segundo a técnica de Laemmli (1970). Estes 

ensaios foram realizados pela Dra. Adélia C. O. Cintra, no laboratório de Toxinologia 

da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. 

 

3.1.4 Caracterização da atividade enzimática das toxinas isoladas de Crotalus 

durissus terrificus 

Estes ensaios foram realizados pela Dra. Adélia C. O. Cintra, no laboratório 

de Toxinologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. 
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3.1.4.1 Atividade fosfolipásica A2 

A atividade fosfolipásica foi realizado em placas. Neste método, descrito por 

Gutiérrez et al. (1988), foi utilizada uma única modificação, a troca da agarose por 

ágar. O experimento consiste na elaboração de um gel contendo CaCl2 a 0,01 M, 

gema de ovo 1:3 v/v PBS, pH 7,2, ágar bacteriológico a 1% e azida de sódio a 

0,005%, sendo o volume final completado com PBS. Após a solidificação do gel 

foram feitos orifícios de tamanho uniforme (0,5 cm de diâmetro) e aplicadas as 

amostras diluídas em PBS, em volume final de 20µL. Os géis contendo as amostras 

foram mantidos em estufa a 37ºC por 12 horas. A formação de halo translúcido ao 

redor do orifício no gel é um indicativo de atividade.  

 

3.2 CULTURAS CELULARES 

 

3.2.1 Células 

Para preparação do estoque viral foram utilizadas células C6/36, que são 

clones celulares de larvas de A. Albopictus. Para a realização dos experimentos, 

foram utilizadas células VERO E6, que são culturas contínuas de rim de macaco 

verde Áfricano (Cercopithecus aethiops). As mesmas foram escolhidas por serem 

permissivas aos vírus dengue e febre amarela.  

 

3.2.2 Meio de cultura e reagentes 

O meio utilizado para o crescimento e manutenção das células foi o Meio 

Leibovitz (L15) – Cultilab®. O L-15 foi suplementado com Soro Fetal Bovino – SFB 

(Cultilab®) na proporção de 10% para promoção do crescimento e 2% para 

manutenção da linhagem celular. As culturas celulares infectadas com DENV ou 

YFV foram mantidas com meio L-15 suplementado com 2% de SFB. Para prevenir a 

contaminação das culturas de células por bactérias, fungos e leveduras foram 

adicionados ao meio 1% de PSA (10.000 U de Penicilina, 10.000 g de 

Estreptomicina e 25 g de Anfotericina B - Cultilab®). Para a obtenção de 

subculturas celulares, para a manutenção das células e para a realização dos 

experimentos com células VERO E6, utilizou-se como agente dissociante a tripsina 

(tripsina de pâncreas de porco preparada em uma solução de EDTA 1: 250), que é 



Material e Métodos_______________________________________________  33 
 

 

uma enzima proteolítica que catalisa reações de quebra de cadeia polipeptídica em 

determinadas seqüências de aminoácidos.  

 

 

3.3 VÍRUS 

 

3.3.1 Cepas virais 

Foram preparados estoques virais dos quatro sorotipos de dengue (DENV-1 

Mochizucki; DENV-2 NGC 8450; DENV-3 H87 e DENV-4 H241) e de Febre amarela 

(YF-17D). Os vírus foram mantidos e amplificados em células C6/36 e titulados em 

células VERO E6.  

 

 

3.3.2 Preparo dos estoques virais 

As suspensões virais já existentes (DENV-1 Mochizucki; DENV-2 NGC 8450; 

DENV-4 H241 e YF-17D) foram inoculadas em frascos de cultura de 75 cm2 

contendo uma monocamada de células C6/36 com aproximadamente 70% de 

confluência, passadas 24 h antes da infecção. O meio de cultura foi aspirado da 

garrafa e a monocamada celular foi lavada duas vezes com solução de tampão 

fosfato (PBS), com o objetivo de retirar células mortas e resquícios de SFB; em 

seguida, a camada celular foi inoculada com 200L da suspensão viral e o frasco 

incubado por 1 h a 28ºC para que o vírus fosse adsorvido. Em seguida, adicionou-se 

meio  L-15 com 2% de SFB e as células foram incubadas a 37 ºC por até 10 dias. 

Após destruição parcial da monocamada celular, a infecção viral foi confirmada por 

Imunofluorescência indireta das células e por RT-PCR do sobrenadante. Após 

confirmação da infecção viral, o fluido foi colhido, centrifugado a 1000 rpm por 5 

minutos. O sobrenadante foi completado com 20% de SFB, aliquotado em tubos 

estéreis (~300l) e armazenados a -80 ºC até sua utilização.  

 

 



Material e Métodos_______________________________________________  34 
 

 

3.3.3 Confirmação da infecção viral pela técnica de Imunofluorescência  

Células C6/36 resultantes de infecção viral, ou não infectadas para controle 

negativo da infecção, foram transferidas para um tubo tipo Falcon e lavadas com 

tampão PBS, sendo centrifigadas a 1000rpm por 5 minutos. Após 3 lavagens, foram 

adicionados aproximadamente 20µL do homogeneizado aos orificios da lâminas de 

imunofluorescência e deixadas para secar a temperatura ambiente por 

aproximadamente 20 minutos. As células foram então fixadas em acetona gelada 

por 15 minutos. Como anticorpo primário foi utilizado 20µL de uma mistura de fluido 

ascítico imune de camundongo (MIAF) preparado contra os quatro sorotipos virais 

para dengue (diluição 1:50) e apenas contra febre amarela para febre amarela 

(diluição 1:50). A lâmina foi incubada a 37°C por 30 minutos em câmara úmida e 

lavada três vezes com PBS por 5 minutos. As lâminas foram colocadas para secar a 

temperatura ambiente e posteriormente, foram adicionados 20 µL de anti-IgG 

conjugado com fluoresceína (diluição 1:50) com o azul de Evans (diluido em PBS a 

1:20.000). A lâmina foi incubada a 37°C por 30 minutos em câmara úmida e lavada 

três vezes com PBS por 5 minutos. A lâmina foi montada com glicerina tamponada e 

lamínula para visualização utilizando o microscópio de imunofluorescência. Após 

visualização, foi possível confirmar a infecção das células C6/36 pelos DENV (1,2,3 

e 4) e pelo YFV. 

 

3.3.4 Confirmação da Infecção viral pelo método de RT-PCR 

 

3.3.4.1 Extração do RNA viral 

O RNA viral foi purificado a partir de 140 l do sobrenadante da cultura de 

células C6/36 utilizando o QIAamp Viral RNA Kit (QIAGEN, Alemanha), seguindo 

protocolo recomendado pelo fabricante. O RNA viral foi suspenso em 80 l de água 

destilada livre de RNAse. 
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3.3.4.2 Transcrição Reversa seguida da reação em cadeia da polimerase (RT-

PCR) 

A RT-PCR utilizada foi aquela descrita por Bronzoni et al., (2005) com 

algumas modificações. A mistura da reação para a síntese de cDNA continha: 10 l 

de RNA; 1l de random primer 50 ng/l; 1l de dNTP 2,5 mM/l, 4l de tampão 5X 

(250mM Tris-HCL [pH 8,3], 375mM KCl, 15mM MgCl2); 80 U de inibidor de RNAse 

(RNAseOUT, Invitrogen); 400 U da Transcriptase Reversa M-MLV (USB, USA); DTT 

(1µl) e água até volume de 20 l. A mistura foi incubada a 25 oC por 10 min, seguida 

de uma incubação a 37 oC, por 2 horas e finalmente 5 min a 85 oC. A mistura da 

PCR continha 2 l de cDNA; 5 mM de dNTP; 15 M do primer SFG1 e dos primers 

específicos para dengue e febre amarela (nD1, nD2, nD3, nD4 e nYF); 100nM de 

cloreto de mag  nésio, 0,3l de enzima Taq platinum, juntamente com 5 l do 

respectivo tampão 10X próprio  para enzima e de água livre de DNase/RNase até 

um volume final de 50 l. A amplificação foi realizada com o termociclador (Termo 

Electron Corporation, USA). A mistura de reação foi aquecida primeiramente a 95 oC 

por 2 min seguida por 45 ciclos de: a) 95 oC por 20 seg, para desnaturação; b) 53 oC 

por 45 seg, para anelamento e; c) 72 oC por 2min, para extensão;  finalizando a 

reação com uma extensão final a 72 oC por 5min. Os produtos de amplificação 

foram analisados aplicando 8l das amostras em gel de agarose (GIBCO BRL); 

posteriormente o gel foi submetido a uma eletroforese a 100 V durante 45min, 

corado com brometo de etídio (0.5 mg/mL durante 5 min), lavado em água destilada 

por 20 min (para remoção do excesso do brometo de etídeo) e finalmente 

visualizado em luz UV. Todos os produtos de PCR foram comparados com um 

marcador de peso molecular conhecido. 

 

 

3.3.5 Determinação dos títulos virais pelo método das placas de lise 

O diferencial da técnica das placas de lise é que a adição de um meio semi-

sólido (CMC) evita a formação de placas secundárias, impedindo a difusão dos vírus 

do lugar de origem para novos lugares, assegurando que cada placa formada no 

teste seja originalmente de uma partícula viral infecciosa do inóculo inicial (FIELDS, 

1998).  
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Os vírus DENV-1 Mochizucki, DENV-2 NGC 8450, DENV-4 H241 e YF-17D 

foram titulado pelo método das placas de lise (BURLESON; CHAMBERS; 

WIEDBRAUK, 1992; MORENS et al., 1985).  

Células VERO E6, em uma densidade de 2x105 células/mL, foram cultivadas 

em placa de 24 cavidades, com meio L-15, suplementado com 10 % de SFB e 

incubadas a 37ºC. Após confluência, essas células foram infectadas com 400 L de 

diluições decimais seriadas dos estoques virais (diluições de 10-1 a 10-10), em meio 

L-15 sem SFB (duas réplicas para cada diluição). As placas foram incubadas 

durante 1h, tendo sido agitadas cuidadosamente a cada 15 min para uma melhor 

distribuição da suspensão viral. Após esse tempo, a suspensão viral foi aspirada e 

foram adicionados a cada cavidade 1000 L de uma solução de 

CMC11(carboximetilcelulose) em meio L-15 (duas vezes concentrado) acrescido de 

2% de SFB e 1% de PSA. As placas foram então incubadas por 120 h para DENV-

2, 4 e YFV e por 240h para DENV-1. Após este período, o meio foi retirado e as 

células fixadas e coradas pela adição de 200 L do corante preto de naftaleno2 por 

40 min, a temperatura ambiente, em agitador mecânico. Após este tempo, o corante 

foi aspirado e as placas colocadas para secar a temperatura ambiente, sendo 

quantificadas através da visualização das placas de lise a olho nu. Para calcular o 

título, contaram-se os placas de lise na última diluição que apresentava placas. O 

título viral é expresso em unidades formadoras de placas/mL (UFP/mL) e, portanto, 

de partículas virais, já que teoricamente cada placa é iniciada pela infecção de uma 

única partícula viral infectante.  

O título viral foi calculado através da fórmula: 

 

Onde: 

                                                           
1
 Preparação da solução de carboximetilcelulose: Meio L-15 2X + solução aquosa a 1,8% de 

carboximetilcelulose (Sigma), na proporção 1:1, ambos previamente esterilizados e acrescidos de 
1% de PSA e 2% de SFB. 
 
2
 

 
Preparação da solução de preto de naftaleno: 100 mg do corante preto de naftaleno (Sigma), 

foram dissolvidos em 100 mL de uma solução aquosa a 5% de ácido acético (v/v) (Nuclear), sendo 
o pH ajustado, se necessário, para 2,3-2,5. Esta mistura foi filtrada através de papel filtro e estocada 
a 4 ºC, sendo aquecida em banho-maria a 37ºC, antes de seu uso. 
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TV= Título viral 

NP=N⁰ Placas formadas na ultima diluição que apresenta placas de lise 

d= Ultima diluição viral que apresenta placas 

V= Volume da diluição viral utilizada para infectar a monocamada celular  

  

Os títulos virais obtidos são apresentados na tabela 2: 

 
        Tabela 2: Títulos dos estoques de DENV e YFV. 

Vírus Cepa 
Título viral em 
células C6/36 

 

DENV-1 Mochizucki 6,75x106 PFU/mL 

DENV-2 NGC 8450 2,34x106 PFU/mL 

DENV-4 H241 1,2x105 PFU/mL 

YF 17D 5x106 PFU/mL 

  PFU: Plaque forming units  

  

 

3.4 AVALIAÇÃO DA CITOTOXICIDADE 

Antes de iniciar os testes antivirais, foi realizada a avaliação da citotoxicidade 

dos materiais teste sobre as células utilizadas nos experimentos. Foi utilizado o 

ensaio colorimétrico do MTT, conforme proposto por Mosmann  (1983), com 

modificações propostas por Sieuwerts et al. (1995). O MTT é um sal hidrossolúvel 

que é incorporado pelas mitocôndrias de células viáveis e reduzido pelas 

desidrogenases a sal de formazana. O sal de formazana é armazenado no 

citoplasma celular e solubilizado após a adição de dimetilsulfóxido (DMSO) 

ocorrendo a formação de um produto colorido, cuja intensidade de cor é lida em 

espectrofotômetro a 540 nm. A absorbância obtida é diretamente proporcional a 

viabilidade celular. 

Uma suspensão de células VERO E6, contendo aproximadamente 2,0x105 

células/mL, obtida por tripsinização de um frasco de cultura celular, foi distribuída 

em uma placa de 96 cavidades (100 L/cavidade). A placa foi incubada por 24 h, a 

37 ºC. Após 24 h, com a monocamada celular confluente, o meio L-15 foi substituído 

por 200 µL de L15 com 2% de SFB contendo os diversas concentrações dos 

materiais teste. A placa foi incubada por 120 ou 240h a 37 ºC. O meio foi então 
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removido e foram adicionados 50 L de MTT (1 mg/ml)3, a placa foi novamente 

incubada por 4 h. O meio com MTT foi então removido e substituído por 100 L de 

DMSO/cavidade (Merck, Alemanha), a placa foi agitada por 10 min e realizada a 

leitura em espectrofotômetro a 540 nm. A absorbância obtida é diretamente 

proporcional a viabilidade celular, a qual é calculada utilizando-se as absorbâncias 

das monocamadas tratadas com material-teste, comparados ao controle celular 

utilizando a seguinte fórmula: 

 

 

 

Onde: 

V (%)= Viabilidade celular em percentagem 

DOmt = Densidade Óptica do material testado 

DOcc= Densidade Óptica do Controle Celular 

 

Os valores de CC50, ou seja, a concentração de cada material teste que 

reduziu em 50% a viabilidade celular foram obtidas por análise de regressão dos 

percentuais referentes às diferentes concentrações dos materiais teste. Os valores 

de CC50 representam a média de três experimentos independentes. 

 

 

3.5 AVALIAÇÃO DA AÇÃO ANTIVIRAL 

Para a avaliação da ação antiviral de venenos brutos, frações e toxinas 

isoladas de serpentes, escorpião e sapo, primeiramente foi realizado um screening 

no qual os materiais teste foram testados contra os vírus DENV-2 e YFV. Venenos e 

toxinas que apresentaram resultados promissores nessa avaliação, foram testados 

contra os outros sorotipos de dengue. Foram consideradas sem atividade (SA), as 

toxinas que apresentaram percentuais de inibição da infecção inferior a 50%. 

 

 
                                                           
3
 Preparação da solução estoque de MTT (Sigma®) a 5 mg/mL em PBS (p/v) – para uso, diluição 

subseqüente em meio MEM (1mg/mL). 
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3.5.1 Tratamento das células VERO E6 com as amostras teste e posterior 

infecção com DENV ou YFV (PRÉ-TRATAMENTO): 

O ensaio de Pré-tratamento foi realizado de acordo com metodologia 

proposta por Diamond e colaboradores (2002) com algumas modificações. Células 

VERO E6, em uma densidade de 2,0x105 células/mL, foram cultivadas em placas de 

24 cavidades até confluência usando meio L-15 suplementado com 10% de SFB, e 

incubados a 37 ºC. Após 24 h, o meio foi retirado por aspiração e foram adicionados 

400 µL de meio de cultura contendo diluições duplas seriadas dos materiais teste, a 

partir do valor da CC50 ou da concentração máxima não citotóxica de cada amostra. 

As amostras ficaram em contato com a monocamada celular por 3 h a 37 ºC. 

Decorrido este período, o meio foi cuidadosamente aspirado e foi substituído por 

400 µL de meio contendo 25-100 UFP de YFV ou DENV. Células não tratadas foram 

infectadas com vírus como controle da infecção. As placas foram incubadas nas 

mesmas condições citadas no item 3.3.5. Passado esse período, o meio foi aspirado 

e as células foram coradas e fixadas com 200L de uma solução de preto de 

naftaleno em ácido acético. As células foram incubadas a temperatura ambiente 

com agitação por 40 minutos. Posteriormente, o corante foi aspirado e as placas de 

lise foram contadas por visualização direta. 

A percentagem de inibição da replicação viral foi calculada pela seguinte 

fórmula: 

 

Onde:  

%I= Percentagem de inibição da infecção viral 

NPmt= Número de placas em células tratadas com material teste 

NPcv= Número de placas em células infectadas mas não tratadas  

 

Em seguida, os percentuais calculados foram inseridos em um gráfico que 

correlaciona a concentração dos materiais teste (eixo x) e a percentagem de 

inibição (eixo y), e através da análise de regressão, foi possível calcular os valores 

de CE50, ou seja, a concentração de cada amostra que manteve 50 % das células 
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viáveis na presença da infecção viral. Os valores de CE50 representam a média de 

três experimentos independentes ± desvio padrão. 

Com posse dos valores de CC50 e CE50 foi possível calcular o índice de 

seletividade (IS= CC50/CE50) de cada amostra, que demonstra quão promissora é 

determinada substancia. Se o valor de IS for maior que 4, pode-se considerar que a 

amostra testada apresenta atividade antiviral (SIDWELL, 1986; LYU, RHIM, PARK, 

2005). 

  

 

3.5.2 Tratamento das células VERO E6 com os materiais teste após a infecção 

com DENV ou YFV (PÓS-TRATAMENTO): 

Células VERO E6 foram cultivadas em placas de 24 cavidades conforme 

descrito acima. Após 24 h, o meio foi retirado por aspiração e foram adicionados 

400 µL de suspensão viral (50 – 100 UFP) à monocamada celular. A seguir, a placa 

foi incubada a 37 ºC 1h; após esse período, a suspensão viral foi cuidadosamente 

aspirada e, então, foram adicionados 400 µL de diluições duplas seriadas dos 

materiais teste, a partir do valor da CC50 ou da concentração máxima não citotóxica 

de cada amostra. Células não tratadas foram infectadas com vírus como controle da 

infecção (controle viral). Após incubação por 120h (ou 240 h para DENV-1) nas 

mesmas condições citadas anteriormente, o meio foi aspirado e a quantificação das 

placas foi realizada da mesma forma que citado anteriormente, os valores foram 

também calculados de acordo com o item 3.5.1, sendo possível a obtenção dos 

valores de IS (CC50/CE50) para cada material-teste (DIAMOND, ZACHARIAH, 

HARRIS 2002).  

 

 

3.5.3 Avaliação da atividade virucida 

Com o objetivo de avaliar uma ação direta das toxinas animais sobre a 

partícula viral, o teste virucida foi realizado de acordo com Petricevich e Mendonça 

(2003), Bettega e colaboradores (2004), com algumas modificações. Células VERO 

E6 2,0x105 células/mL (1 mL/cavidade) foram cultivadas em placas de 24 

cavidades e incubadas a 37ºC, até confluência (24 h). Após confluência, 200µL de 
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suspensão viral (25-100 UFP) foram misturadas em um tubo tipo eppendorf com 

concentrações iguais e inferiores (diluidas de forma seriada) a CC50
4 dos materiais 

teste (ou com concentrações iguais e inferiores a 100ng/µL no caso dos venenos 

que não apresentavam toxicidade a essa concentração). Como controle da 

replicação viral, foi realizado controle de virus tratado com PBS. Os vírus tratados 

foram vortexados e incubados por 1h a temperatura ambiente. Posteriormente, os 

vírus tratados foram adicionadas às monocamadas celulares e incubados a 37⁰C 

por 1h. O sobrenadante foi então removido, e uma solução de CMC em L-15, 

adicionado de 2% de SFB e 1% de antibiótico foi adicionado. Após incubação por 

120h (ou 240 h para DENV-1) nas mesmas condições citadas anteriormente, o meio 

foi aspirado e a quantificação das placas foi realizada da mesma forma que citado 

anteriormente. O cálculo do valor de CE50 Foi realizado conforme descrito no item 

3.5.1, sendo possível a obtenção dos valores de IS (CC50/CE50) para cada material-

teste 

 

 

3.5.4 Avaliação do efeito dos materiais-teste na adsorção viral 

Este ensaio foi realizado com o objetivo de avaliar se as amostras são 

capazes de inibir a adsorção viral. Foram conduzidos, em parte, a 4⁰C, temperatura 

na qual os vírus adsorvem nas células, mas não as penetram.  

Células VERO E6 2,0x105 células/mL (1 mL/cavidade) foram cultivadas em 

placas de 24 cavidades e incubadas a 37ºC, até confluência (24 h). Após 

confluência, as monocamadas celulares foram previamente resfriadas a 4ºC por 30 

minutos. Nesse período, foram realizadas as diluições das amostras nas 

concentrações de 100 a 0,0002 ng/µL5, e a diluição da suspensão estoque viral para 

uma concentração final de 25-100 UFP. O meio das placas foi aspirado e as células 

lavadas 1X com PBS gelado. Foram então adicionados às monocamadas celulares 

                                                           
4
 As concentrações dos materiais-teste reduzem-se pela metade ao se adicionar volumes 

equivalentes de suspensão viral. Portanto, os mesmos foram diluidos a uma concentração duas 
vezes maior para que quando misturadas aos virus, obtivessem a concentração desejada. O mesmo 
foi realizado com as suspensões virais. 
5
 As concentrações dos materiais-teste reduzem-se pela metade ao se adicionar volumes 

equivalentes de suspensão viral. Portanto, os mesmos foram diluidos a uma concentração duas 
vezes maior para que quando misturadas aos virus, obtivessem a concentração desejada. O mesmo 
foi realizado com as suspensões virais. 
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200µL da suspensão viral (25-100 UFP) e 200 µL das diferentes concentraçoes de 

materiais-teste. As placas foram novamente incubadas a 4ºC por 2h. No mesmo 

experimento foram realizados controles celulares (apenas meio de cultura) e 

controles virais (suspensão viral contendo 100UFP). Após o período de adsorção a 

4ºC, os materiais-teste e a suspensão viral foram aspirados e as células lavadas 2X 

com PBS gelado para retirar os vírus não adsorvidos e o restante dos materiais-

teste. Para controle da metodologia empregada, foi realizada a lavagem de um dos 

controles virais com solução tampão citrato (pH3,0)6. Neste valor de pH, ocorre uma 

desestabilização das partículas virais adsorvidas nas membranas celulares, fazendo 

com que sejam liberadas e eliminadas após a aspiração e lavagem. Teoricamente, 

não deve haver penetração até este ponto do ensaio, uma vez que a temperatura de 

4ºC foi empregada, o que se reflete na ausência de placas de lise neste controle 

viral lavado com a solução de tampão citrato. 

Posteriormente, uma solução de CMC em L-15, adicionado de 2% de SFB e 

1% de antibiótico foi adicionado cuidadosamente às monocamadas celulares e as 

placas foram novamente incubadas a 37ºC.  

Após incubação por 120h (ou 240 h para DENV-1) nas mesmas condições 

citadas anteriormente, o meio foi aspirado e a quantificação das placas foi realizada 

da mesma forma que citado anteriormente. O cálculo do valor de CE50 Foi realizado 

conforme descrito no item 3.5.1, sendo possível a obtenção dos valores de IS 

(CC50/CE50) para cada material-teste 

 

 

3.5.5 Avaliação do efeito dos materiais-teste na internalização viral 

 Considerando que os vírus adsorvem nas células a 4ºC, mas apenas as 

penetram quando a temperatura é aumentada, o efeito dos materiais-teste na 

penetração do DENV-2 e YFV em células VERO E6 foi avaliado, alterando-se as 

temperaturas de trabalho. 

 Células VERO E6 2,0x105 células/mL (1 mL/cavidade) foram cultivadas em 

placas de 24 cavidades e incubadas a 37ºC, até confluência (24 h). Após 

                                                           
6
 Preparo da solução tampão citrato: 4,2g de ácido cítrico, 0,375g de KCl e 4g de NaCl foram 

dissolvidos em 500mL de água destilada e filtrados com auxílio de um  papel filtro. O pH foi ajustado 
para 3,0 e a solução esterelizada por autoclavação. 
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confluência, as monocamadas celulares foram previamente resfriadas a 4ºC por 30 

minutos. Nesse período foi realizada a diluição viral e após o periodo de incubação, 

o meio foi aspirado e as monocamadas celulares foram infectadas com 400µL de 

suspensão viral (25-100 UFP) e incubadas por 2h a 4 ºC para ocorrer a adsorção 

das partículas virais. Decorrido esse período, as células foram lavadas com PBS 

gelado para remover partículas virais não adsorvidas, e a temperatura do 

experimento foi rapidamente elevada por incubação das placas  em estufa a 37 ºC 

por 5 minutos para maximizar a penetração viral. Após, foram adicionados 400µL de 

diferentes concentrações de materiais-teste. Para cada ensaio, foram realizados os 

controles virais, onde as células foram infectadas e não tratadas, e os controles 

celulares, onde as células não foram infectadas nem tratadas. 

Em seguida, as placas foram recolocadas a 37ºC por mais 1h e as amostras 

permaneceram em contato com as células durante todo o tempo de penetração. 

Posteriormente, as células foram lavadas com PBS e com solução de tampão citrato 

(pH3,0) a 37ºC por 1 minuto para inativar os virions que supostamente não 

penetraram nas células até esse período. O pH foi normalizado através de uma 

lavagem subseqüente com PBS pH7,4. Posteriormente, uma solução de CMC em L-

15, adicionado de 2% de SFB e 1% de antibiótico foi adicionado cuidadosamente às 

monocamadas celulares e as placas foram novamente incubadas a 37ºC.  

Após incubação por 7 dias (ou 10 dias para DENV-1) nas mesmas condições 

citadas anteriormente, o meio foi aspirado e a quantificação das placas foi realizada 

da mesma forma que citado anteriormente. O cálculo do valor de CE50 Foi realizado 

conforme descrito no item 3.5.1, sendo possível a obtenção dos valores de IS 

(CC50/CE50) para cada material-teste 

 

 

3.6 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL  

Tanto na avaliação da citotoxicidade como na avaliação da potencial 

atividade antiviral foi utilizada a metodologia de blocos completamente casualizados 

(BCC) e um arranjo multifatorial dos tratamentos (SOKAL; ROHLF, 1995), onde 

cada cavidade da placa constitui uma unidade experimental e os tratamentos foram 
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realizados com os diferentes materiais-teste versus as diferentes concentrações 

testadas. 

Os tratamentos (incluindo os controles) foram distribuídos aleatoriamente 

entre as cavidades da placa, tendo sido feitas duas ou três repetições, em placas 

diferentes e em dias diferentes. O sorteio dos tratamentos com relação às unidades 

experimentais aumenta a probabilidade de que possíveis fatores interferentes 

desconhecidos fiquem igualmente distribuídos nos blocos e faz com que a 

estimativa dos valores e médias dos tratamentos e do erro experimental não sejam 

tendenciosas. Cada placa correspondeu a um bloco, permitindo uma melhor 

avaliação das possiveis variações entre as repetições. 

Para calcular os valores de CC50 e de CE50, realizou-se uma análise de 

regressão, a partir de curvas de concentração versus efeito dos materiais-teste.O 

estudo de qualquer atividade farmacológica em cultura ceullar tem como vantagem, 

entre muitas outras, a homogeneidade das amostras. Um erro grave que, 

normalmente, é cometido quando se trata de experimentos realizados em placas de 

microtitulação, é acreditar que, colocando-se as mesmas concentrações de um 

material-teste, em duas ou três colunas na placa, se estaria fazendo uma duplicata 

ou triplicata. Estatisticamente, esse procedimento é considerado apenas uma réplica 

de um mesmo tratamento e não uma repetição, pois a variância devido a fatores 

externos (erro experimental) não estaria sendo levada em consideração (SOKAL e 

ROHLF, 1995). Por isso, foram realizados dois ou três experimentos independentes, 

em dias subseqüentes, o que caracteriza uma duplicata ou triplicata.  
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4 RESULTADOS  

 

 

4.1 AVALIAÇÃO DA CITOTOXICIDADE DAS AMOSTRAS TESTES  

A citotoxicidade frente as células VERO E6 foi determinada pela técnica de 

MTT utilizando concentrações de materiais teste que variaram entre 0,002 e 500 

ng/L. A percentagem de viabilidade celular foi calculada por comparação da 

absorbância das células tratadas com as células não tratadas. A CC50 foi calculada 

por análise de regressão a partir das concentrações dos materiais teste e dos 

percentuais de viabilidade celular (Tabela 3). Para alguns materiais teste, não foi 

possível calcular a CC50 porque a maior concentração testada (100 ou 500 ng/L), 

não apresentou citotoxicidade a pelo menos 50% da monocamada celular. 

Concentrações maiores não foram testadas devido à escassez dos materiais teste  

 

Tabela 3: Concentração citotóxica a 50% da monocamada celular (CC50) dos 
materiais teste frente a células VERO E6. 

Toxina *CC50  (ng/L) ± Desvio Padrão 

P
e

ç
o

n
h

a
 B

ru
ta

 

B. jararaca 
B. jararacussu 
B. fonseca 
B. moojeni 
B. pirajai 
B. brasili 
Tityus serrulatus 
Cdt branco 
Cdt amarelo 

25,9±2,3 
15,3±9,4 
64,3±17 
54±8,9 

0,428±0,15 
54,1±12,8 
>100±0 
>500±0 
>500±0 

C
o

m
p

o
s

to
s

 i
s

o
la

d
o

s
 

Crotalus durissus 
terrificus 

Crotamina 
Crotoxina 
Crotapotina 
Convulxina 
Giroxina 
PLA2-CB 
PLA2-IC 

>500±0 
>500±0 
>500±0 
>500±0 
>500±0 
>500±0 
>500±0 

B. jararacussu BthTx-1 108,6±8 

Tytius serrulatus TsTx-1 >500±0 

*Os valores de CC50 calculados representam a média de três experimentos independentes. 
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4.2 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIVIRAL DOS MATERIAIS TESTES 

A avaliação da ação antiviral dos diferentes materiais teste foi realizada de 

acordo com a quantidade disponível dos mesmos. Desta forma, não foi possível 

realizar todas as estratégias metodológicas (pré-tratamento, pós-tratamento e 

virucida) com todos os materiais teste. Primeiramente realizou-se um screening da 

atividade antiviral das peçonhas brutas de serpentes e escorpião e da fração de 

baixo peso de Rhinella schneideri. Foram considerados sem atividade antiviral 

aqueles materiais teste que não inibiram pelo menos 50% da infecção das células 

VERO E6 na máxima concentração testada.  

  

 

4.2.1 PEÇONHAS BRUTAS 

 

4.2.1.1 Pré-tratamento: 

Para avaliar a capacidade das peçonhas brutas conferirem resistência às 

células VERO E6 contra a infecção de YFV e DENV, as células foram tratadas 3hs 

antes da infecção viral com concentrações iguais e inferiores às CC50 dos diferentes 

materiais teste. A percentagem de inibição de infecção celular induzida pelas 

diferentes concentrações dos materiais teste foi calculada por comparação com o 

número de focos da monocamada celular não tratada. A CE50 foi calculada por 

análise de regressão correlacionando os percentuais de inibição da infecção celular 

observada utilizando as diferentes concentrações dos materiais teste. 

Relacionando-se os valores de CE50 com CC50 foi possível calcular o índice de 

seletividade (IS=CC50/CE50) dos materiais teste analisados neste estudo (Tabela 4).  
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Tabela 4: CE50 e IS dos materiais teste contra YFV e DENV-2 no pré-tratamento de 
células VERO E6. 

Material teste 
CC50 

(ng/µL) 

*Conc. 
testadas 
(ng/µL) 

YFV DENV-2 

% de inibição 
da máxima 

concentração 
testada 

CE50±DP 
(ng/µL) 

IS 

% de inibição 
da máxima 

concentração 
testada 

CE50±DP 
(ng/µL) 

IS 

B. jararaca 
25,9 

 

25,9 
a 

3,2 

22,3 
 

SA SA ND ND ND 

B. jararacussu 15,3 
15,30 

a 
0,4 

83 
4,2±5 
ng/uL 

3,6 84,3 2,20±0,7  6,95 

B. moojeni 54 
54 
a 

6,75 
81 10,77±1,2  5,01 67,5 11,46±1,4  4,71 

B. pirajai 0,43 
0,43 

a 
0,05 

-32 SA SA ND ND ND 

B. brasili 54,1 
54,1 

a 
6,7 

64 33,04±12 1,64 ND ND ND 

Tityus 
serrulatus 

> 100 
100 
a 

12,5 
28 SA SA 13,53 SA SA 

Crotalus 
durissus 
terrificus 
amarelo 

 

> 500 

100 
a 

0,01 

100 0,10±0,09 5000 100 0,054±0,004 9259 

Crotalus 
durissus 
terrificus 
branco 

 

>500 96 0,19±0,09  2631 100 0,067±0,003 7462 

SA: sem atividade, o valor de inibição da infecção viral é inferior a 50%. ND: Não 
determinado devido à falta do material teste. DP= Desvio Padrão. CC50= Concentração 
citotóxica a 50% da monocamada celular; CE50= Concentração que inibe 50% da infecção 
viral; IS= Índice de seletividade (IS= CC50/CE50). * Para os materiais teste que não 
apresentaram citotoxicidade a pelo menos 50% da monocamada celular foi utilizada a 

concentração máxima de 100 ng/L.  
 

 A peçonha bruta que apresentou maior ação antiviral foi aquela de Crotalus 

durissus terrificus. As peçonhas de B. jararacussu, B. moojeni e B. brasili também 

mostraram atividade antiviral, mas com IS bem inferiores. Interessantemente, a 

peçonha de B. pirajai estimulou a infecção de YFV em 32%. 

 A Figura 7 mostra os valores de CE50 e IS das peçonhas brutas. 
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Na Figura 7 é possível visualizar que quanto menor o valor de CE50, maior é 

o IS. As peçonhas brutas de Crotalus durissus terrificus apresentaram altos IS. 

 

 

4.2.1.2 Pós-tratamento: 

Os venenos brutos foram avaliados quanto a sua ação antiviral 1h após a 

infecção celular. Células VERO E6 foram infectadas com o vírus da febre amarela 

ou DENV-2 e após 1 hora foram tratados com concentrações iguais e inferiores às 

CC50 dos diferentes materiais teste. A percentagem de inibição de infecção celular 

Figura 7: Avaliação da potencial ação antiviral das peçonhas de B. jararaca, B. 
jararacussu, B. moojeni, B. brasili, Tityus serrulatus, Cdt amarelo e Cdt branco na 
estratégia de pré-tratamento contra YFV e DENV-2. CE50= Concentração que inibe 
50% da infecção viral; IS= Índice de seletividade (IS= CC50/CE50). 
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induzida pelas diferentes concentrações dos materiais teste foi calculada por 

comparaçãodo número de focos observados na monocamada de células tratadas e 

não tratadas (Tabelas 5).  

 

Tabela 5: Percentagem de inibição da infecção viral das células VERO E6 induzida 
pelas peçonhas brutas – Pós-tratamento. 

Material teste 
Concentrações 

testadas 
(ng/µL) 

YFV DENV-2 

% de inibição 
da máxima 

concentração 
testada 

CE50 

(ng/µL) 

% de inibição 
da máxima 

concentração 
testada 

CE50 

(ng/µL) 

B. jararaca 
25,9 

a 
3,2 

-28 
 

SA 
 

ND ND 

B. jararacussu 
15,30 

a 
1,9 

-56 
 

SA 44 SA 

B. fonseca* 
64,3 

a 
8,0375 

-49 
 

SA ND ND 

B. moojeni 
54 
a 

6,75 

30 
 

SA 28 SA 

B. brasili* 
54,1 

a 
6,8 

-10 
 

SA ND ND 

Cdt amarelo 
100 
a 

12,5 

9,5 
 

SA 34 SA 

Cdt branco 
100 
a 

12,5 

25 
 

SA 44 SA 

Tityus serrulatus 
100 
a 

12,5 
ND ND 17 SA 

SA: sem atividade, o valor de inibição da infecção viral é inferior a 50%. ND: Não 
determinado devido a falta do material teste. DP= Desvio Padrão. * Para os materiais teste 

que não apresentaram citotoxicidade a pelo menos 50% da monocamada celular foi 

utilizada a concentração máxima de 100 ng/L. 
 

Nenhum material teste foi capaz de inibir pelo menos 50% da infecção viral, 

apenas as peçonhas brutas de B. moojeni, Crotallus durissus terrificus branco e 

amarelo apresentaram um baixo percentual de inibição que variou de 30 a 9,5% 

para o YFV e de 44 a 17% para o DENV-2. Não foi possível calcular os valores de 
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CE50 ou IS para nenhum material teste. As peçonhas de B. jararaca, B. jararacussu, 

B. fonseca e B. brasili estimularam a replicação viral de YFV. 

 

 

4.2.1.3 Ensaio Virucida  

No ensaio virucida, os vírus foram tratados por 1h antes da infecção celular 

com diluições duplas seriadas dos materiais teste iniciando a partir da CC50 de cada 

um deles (Tabela 6).  

 

Tabela 6: Avaliação da atividade virucida dos materiais teste contra YFV e DENV-2 
em células VERO E6. 

Material 
teste 

CC50 

(ng/µL) 

*Conc. 
testadas 
(ng/µL) 

YFV DENV-2 

% de inibição 
da máxima 

concentração 
utilizada 

CE50±DP 
(ng/µL) 

IS 

% de inibição 
da máxima 

concentração 
utilizada 

CE50±DP 
(ng/µL) 

IS 

B. jararaca 
25,9 

 

25,9 
a 

3,2 
ND ND ND ND ND ND 

B. 
jararacussu 

15,3 
15,3 

a 
0,1 

ND ND ND 100 0,35±0,02 43,6 

B. moojeni 54 
54 
a 

0,8 
ND ND ND 100 2,2±0,3  25 

B. pirajai 0,43 
0,43 

a 
0,05 

ND ND ND ND ND ND 

B. brasili 54,1 
54,1 

a 
6,7 

ND ND ND ND ND ND 

Tityus 
serrulatus 

> 100 
100 
a 

12,5 
ND ND ND 39 SA SA 

Crotalus 
durissus 
terrificus 
amarelo 

 

> 500 

100 
a 

0,01 

100 
0,006±0,
000826 

83333 100 
0,005±0,0

006 
100000 

Crotalus 
durissus 
terrificus 
branco 

 

>500 100 
0,0045± 
0,0007 

111111 100 
0,004± 
0,0002 

125000 

SA: sem atividade, o valor de inibição da infecção viral é inferior a 50%. ND: Não 
determinado devido a falta do material teste. DP= Desvio Padrão. * Para os materiais teste 

que não apresentaram citotoxicidade a pelo menos 50% da monocamada celular foi 

utilizada a concentração máxima de 100 ng/L. 
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As peçonhas brutas de B. jararacussu e B. moojeni apresentaram inibição do 

DENV-2, apresentando valores de IS de 43,6 e 25, respectivamente. 

Interessantemente, Cdt amarelo e branco apresentaram IS extremamente altos 

quando comparados com os IS obtidos para os outros materiais teste. A peçonha 

bruta amarela de Crotalus durissus terrificus apresentou IS de 83333 e 108131 e a 

branca de 111111 e 140964 para YFV e DENV-2, respectivamente.  

Os resultados obtidos no teste virucida foram similares à aqueles observados 

no ensaio de pré-tratamento, ou seja, as peçonhas brutas de Crotallus durissus 

terrificus apresentam maior ação antiviral quando comparadas às demais peçonhas.    

 

 

4.2.2 TOXINAS ISOLADAS DE Crotallus durissus terrificus 

Comparando os resultados obtidos no screening inicial, foi possível observar 

que as peçonhas brutas de Crotallus durissus terrificus (amarela e branca) foram as 

que apresentaram maior índice de seletividade, tanto no ensaio de pré-tratamento 

quanto no virucida para ambos os vírus, YFV e DENV-2. Na tentativa de identificar 

qual componente da peçonha é o responsável pela ação antiviral, toxinas isoladas 

de Crotallus durissus terrificus (crotoxina, crotamina, crotapotina, convulxina, PLA2-

CB e PLA2-IC) também foram testadas contra YFV e DENV-2. Primeiramente foi 

realizado o isolamento e purificação das toxinas e a caracterização da atividade 

enzimática de cada uma delas, após confirmação da atividade enzimática foi 

realizado a avaliação da atividade antiviral dessas toxinas. 

 

 

4.2.2.1 Isolamento das toxinas da peçonha de Crotalus durissus terrificus  

O fracionamento da peçonha de Crotalus durissus terrificus foi realizado por 

cromatografia de exclusão em gel de Sephadex G-75, demonstrando a presença de 

diferentes toxinas (Figura 8). 
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Através da cromatografia de exclusão molecular foi possível isolar a 

convulxina, giroxina, crotoxina, PLA2-IC, crotamina e demais peptídeos. Para a 

obtenção da crotapotina e PLA2-CB a partir da crotoxina, esta foi submetida a 

tratamento conforme descrito em materiais e métodos (Figura 9). 

 

Figura 8: Cromatografia de exclusão molecular em gel de Sephadex G-75 de 500 mg da 
peçonha bruta de Crotalus durissus terrificus. De acordo com o peso molecular, as frações 
foram identificadas como (I) Convulxina, (II) Giroxina, (III) Crotoxina, (IV) PLA2-IC e (V) 
Crotamina. 
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Figura 9: Cromatografia em DEAE Sephadex da Crotoxina mostrando isolamento da 
fosfolipase A2 básica - PLA2-CB (CB) e crotapotina (CA). 

 

Na figura 9 podemos observar o isolamento da PLA2-CB e da crotapotina. 

Antes da caracterização da atividade enzimática de cada toxina, é necessário 

primeiramente confirmar a pureza de cada toxina através de uma eletroforese em 

gel de poliacrilamida (Figura 10). 

 

 

Figura 10: Eletroforese com SDS a 13,5% em acrilamida, do veneno bruto e toxinas 
isoladas de Crotalus durissus terrificus. A: Peçonha Bruta: 1. Crotalus durissus terrificus 
branco; 2. Crotalus durissus terrificus amarelo; B: Toxina isolada: 3. Crotamina; 4. 
Crotoxina; 5. Crotapotina; 6.Convulxina; 7. Giroxina; 8. PLA2-CB; 9. PLA2-IC; 10. PM. 
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 Na figura 10 é possível confirmar que a pureza da crotamina (3) e que a 

crotoxina (4) é composta por dois dímeros compostos dois monômeros distintos – 

isoforma CB1 (monômeros B e C) e CB2 (monômeros A e D). Quando a crotoxina é 

separada da crotapotina (5) é possível observar a evidencia as duas cadeias da CB 

(8). Não é possível observar a banda da crotapotina neste gel, pois a mesma 

apresenta um tamanho de aproximadamente 9KDa, no entanto a mesma encontra-

se purificada (dados nao mostrados). A Giroxina (7) esta associado com uma PLA2 

que não é a crotoxina pois apresenta baixa atividade fosfolipásica. A Intercro é uma 

variante de fosfolipase A2. 

 Foi possível confirmar a pureza das toxinas isoladas de Crotalus durissus 

terrificus, no entanto, é visível uma contaminação na giroxina, a qual, devido a essa 

contaminação, será descartada de nossos estudos. 

 Após confirmação da pureza dessas toxinas, foi realizada avaliação de suas 

atividades enzimáticas. 

 

 

4.2.2.2 Caracterização da atividade enzimática das toxinas isoladas de 

Crotalus durissus terrificus 

 

4.2.2.2.1 Avaliação da atividade Fosfolipásica 

 A atividade fosfolipásica da peçonha bruta e toxinas isoladas de Crotallus 

durrissus terrificus foi avaliada conforme descrito por Gutiérrez et al. (1988) (Figura 

11).  
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 Com este ensaio foi possível observar a atividade fosfolipásica presente na 

peçonha bruta de crotallus durissus terrificus (branco e amarelo), na crotoxina e nas 

fosfolipases CB e IC. A crotoxina apresentou atividade fosfolipásica por ser um 

heterodímero composto por PLA2-CB e crotapotina. A giroxina apresentou pouca 

ação fosfolipásica, no entanto, esta toxina não deveria apresentar esta ação, o que 

confirma sua contaminação e a necessidade de exclusão deste material teste de 

nossos ensaios antivirais. 

  

 

4.2.2.3 Pré-tratamento: 

As toxinas isoladas de Crotallus durissus terrificus, foram avaliadas contra os 

vírus da febre amarela e da dengue no ensaio de pré-tratamento. Os resultados são 

mostrados na Tabela 7. 

 

 

Figura 11: Atividade fosfolipásica da peçonha de Crotalus durissus terrificus. 
terrificus e frações. 1.Veneno Bruto C.d.t.(amarelo), 2.Veneno Bruto C.d.t. (branco), 3. 
Convulxina, 4. Giroxina, 5. Crotoxina, 6.Crotapotina, 7.Crotamina, 8.PLA2 CB, 9.PLA2 IC, 
10. BthTX-I. 
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Tabela 7: CE50 e IS dos materiais teste contra YFV e DENV-2 no pré-tratamento de 
células VERO E6. 

Material 
teste 

CC50 

(ng/µL) 
*Concentrações 
testadas (ng/µL) 

YFV DENV-2 

% de inibição 
da máxima 

concentração 
testada 

CE50±DP 
IS 
 

% de inibição 
da máxima 

concentração 
testada 

CE50±DP IS 

Crotoxina >500 100 a 0,01 93 
0,04±    
0,04 

12500 100 
0,05± 
0,002 

10000 

Crotapotina >500 
100 a 12,5 

 
43 SA SA 68 

39±   
0,04 

12,8 

Crotamina >500 
100 a 12,5 

 
20 
 

SA SA 
11 
 

SA SA 

Convulxina >500 
100 a 12,5 

 
22 
 

SA SA 
5 
 

SA SA 

PLA2- CB >500 100 a 0,01 100 
0,26±    
0,17 

1923 100 
0,06± 
0,002 

8333 

PLA2 – IC >500 100 a 0,01 100 
1,30±    
0,67 

385 100 
0,78± 
0,09 

 
641 

ND: Não determinado devido ao valor de inibição da infecção viral ter sido inferior a 50%. 
DP= Desvio Padrão. * Para os materiais teste que não apresentaram citotoxicidade a pelo 

menos 50% da monocamada celular foi utilizada a concentração máxima de 100 ng/L. 

 

Uma maior inibição da infecção viral foi observada quando as células foram 

tratadas com a crotoxina, a qual apresentou IS de 12500 e 9437, contra YFV e 

DENV-2, respectivamente. As PLA2-CB e PLA2-IC também apresentaram alta 

atividade antiviral com IS de 1023 e 8299 para PLA2-CB e 385 e 645 para PLA2-IC, 

contra YFV e DENV-2, respectivamente.  

A crotapotina apresentou percentual de inibição da infecção de YFV inferior a 

50%, no entanto apresentou IS de 12,8 contra DENV-2. 

 

 

4.2.2.4 Pós-tratamento: 

As toxinas isoladas foram avaliadas quanto a sua capacidade de inibir a 

infecção de YFV e DENV-2 após a entrada desses vírus nas células (Tabelas 8). 

Nenhum material teste foi capaz de inibir pelo menos 50% da infecção viral, portanto 

todos foram considerados sem atividade antiviral.  
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Tabela 8: CE50 e IS dos materiais teste contra o YFV e DENV-2 no pós-tratamento de 
células VERO E6. 

Material 
teste 

Concentrações 
testadas (ng/uL) 

YFV DENV-2 

% de inibição 
da máxima 

concentração 
utilizada 

CE50 

(ng/uL) 

% de inibição 
da máxima 

concentração 
utilizada 

CE50 

(ng/uL) 

Crotoxina 

100 a12,5 
 

-37 SA 44 SA 

Crotapotina -38 SA -32 SA 

Crotamina 9 SA 25,2 SA 

Convulxina -30 SA -36 SA 

PLA2- CB -21 SA 
47 
 

SA 

PLA2 - IC -16 SA 
15 
 

SA 

ND: Não determinado devido ao valor de inibição da infecção viral ter sido inferior a 50%. DP= Desvio Padrão. * 
Para os materiais teste que não apresentaram citotoxicidade a pelo menos 50% da monocamada celular foi 

utilizada a concentração máxima de 100 ng/L. 
 

4.2.2.5 Virucida  

No ensaio virucida, os vírus foram tratados por 1h antes da infecção celular 

com diluições duplas seriadas das toxinas isoladas iniciando a partir da CC50 de 

cada um delas (Tabela 9).  

Tabela 9: Avaliação da atividade virucida das toxinas isoladas contra o YFV e 
DENV-2 em células VERO E6. 

 
Material 

teste 

CC50 

(ng/uL) 
*Concentrações 
testadas (ng/uL) 

YFV DENV-2 

% de inibição 
da máxima 

concentração 
utilizada 

CE50±DP 
(ng/uL) 

IS 
 

% de inibição 
da máxima 

concentração 
utilizada 

CE50±DP 
IS 
 

Crotoxina >500 100 a 0,01 100 
0,00045 ± 
0,00007 

1111111 100 
0,001± 
0,0003 

500000 

Crotapotina >500 
100 a 12,5 

 
100 66±29 7,8 100 

0,82±   
0,08 

610 

Crotamina >500 
100 a 12,5 

 
14,34 SA SA 

33 
 

SA SA 

Convulxina >500 
100 a 12,5 

 
25,5 SA SA 

32 
 

SA SA 

PLA2- CB >500 100 a 0,01 `100 
0,0047± 
0,002 

106382 100 
0,00003± 
0,000003  

16666666 

PLA2 – IC >500 100 a 0,01 100 
0,0054± 
0,0017 

92592 100 
0,014± 
0,005 

 
35714 



Resultados_____________________________________________________  59 
 

 

ND: Não determinado devido ao valor de inibição da infecção viral ter sido inferior a 50%. DP= Desvio Padrão. * 
Para os materiais teste que não apresentaram citotoxicidade a pelo menos 50% da monocamada celular foi 

utilizada a concentração máxima de 100 ng/L. 

 

Crotoxina, crotapotina, PLA2-CB e PLA2-IC mostraram atividade antiviral, 

sendo que crotoxina, PLA2-CB e PLA2-IC apresentaram IS extremamente altos 

quando comparados com os IS obtidos para os outros materiais teste. 

Os resultados obtidos no teste virucida foram similares àqueles observados 

no ensaio de pré-tratamento, mostrando novamente que a crotoxina e a PLA2-CB 

possuem potente atividade antiviral.   

 

 

4.3 AVALIAÇÃO DO EFEITO DA PEÇONHA BRUTA E TOXINAS ISOLADAS 

DE Crotallus durissus terrificus NAS FASES INICIAIS DO CICLO DE 

REPLICAÇÃO VIRAL 

Analisando os resultados anteriores, foi possivel observar que a peçonha 

bruta, a crotoxina, a PLA2-CB e a PLA2-IC, isoladas de Crotallus durissus terrificus  

apresentam uma alta ação antiviral nos ensaios virucida e de pré-tratamento, o que 

caracteriza uma ação antiviral nas fases iniciais do ciclo de replicação viral. Para 

investigar essa hipótese, ensaios que avaliam a capacidade destes materiais teste 

de inibirem a adsorção e/ou a internalização viral, passos iniciais do ciclo de 

replicação viral, foram realizados. Nestes ensaios também foram incluídas as outras 

toxinas isoladas de Crotallus durisus terrificus (crotamina, crotapotina e convulxina). 

 

 

4.3.1 ADSORÇÃO  

As peçonhas brutas e toxinas isoladas de Crotallus durissus terrificus foram 

avaliadas quanto a sua capacidade de inibir a adsorção dos vírus às células VERO 

E6. Para isso, células VERO E6 incubadas a 4 ⁰C foram tratadas com os materiais 

teste e infectadas ao mesmo tempo. Posteriormente, as células foram incubadas a 

37⁰C por 120h e após isso, foram calculados os valores de CE50 e IS para cada 

material teste (Tabela 10). 
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Tabela 10: CE50 e IS dos materiais teste na adsorção do YFV e DENV-2 em células 
VERO E6. 

 
 

Material 
teste 

 
CC50 

(ng/uL) 

 
*Concentrações 
testadas (ng/uL) 

YFV DENV-2 

% de inibição 
da máxima 

concentração 
utilizada 

CE50±DP 
IS 
 

% de inibição 
da máxima 

concentração 
utilizada 

CE50±DP 
IS 
 

Cdt 
Amarelo 

>500 100 a 0,01 100 
0,037 ± 
0,005 

13553,50 100 
0,07262 
± 0,005 

6885 

Cdt Branco >500 100 a 0,01 100 
0,03608± 

0,004 
13858 100 

0,0174 ± 
0,003 

28735 

Crotoxina >500 100 a 0,01 100 
0,0365 ± 

0,004 
13698 100 

0,018 ± 
0,002 

27777 

Crotapotina >500 
100 a 12,5 

 
90 

13,1 ± 
0,12 

38 70 53±17 9,4 

Crotamina >500 
100 a 12,5 

 
66 

33,7 ± 
4,2 

14,8 8 SA SA 

Convulxina >500 
100 a 12,5 

 
66 

59,3 ± 
4,3 

8,4 12,6 SA SA 

PLA2- CB >500 100 a 0,01 100 
0,016± 
0,004 

31250 100 
0,044 ± 
0,007 

11363 

PLA2 – IC >500 100 a 0,01 100 
0,268± 
0,04 

1865 100 
0,133 ± 

0,03 
3759 

 

ND: Não determinado devido ao valor de inibição da infecção viral ter sido inferior a 50%. DP= Desvio Padrão. * 

Para os materiais teste que não apresentaram citotoxicidade a pelo menos 50% da monocamada celular foi 

utilizada a concentração máxima de 100 ng/L. 

 

As peçonhas brutas de Cdt amarela e branca e as toxinas isoladas crotoxina, 

PLA2-CB e PLA2-IC, apresentaram altos índices de seletividade da infecção viral 

tanto para YFV quanto para DENV-2. Já as toxinas isoladas crotamina, convulxina e 

não inibiram a replicação de DENV-2, mas inibiram a replicação de YFV, mostrando 

IS que variaram entre 8,4 e 26. 

   

 

4.3.2 INTERNALIZAÇÃO  

Para avaliar a ação das peçonhas brutas e toxinas isoladas de Crotallus 

durissus terrificus na internalização viral, células VERO E6 foram incubadas a 4 ºC e 

posteriormente infectadas. Após 2h, o sobrenadante foi removido e a monocamada 

celular lavado e tratado com concentrações iguais e inferiores a CC50 de cada 

material teste. Os valores de CE50 e IS foram calculados conforme descrito 

anteriormente (Tabela 11). 
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Tabela 11: CE50 e IS dos materiais teste na internalização de YFV e DENV-2 em 
células VERO E6. 

 
Material 

teste 

 
CC50 

(ng/uL) 

 
*Concentrações 
testadas (ng/uL) 

YFV DENV-2 

% de inibição 
da máxima 

concentração 
utilizada 

CE50±DP IS 

% de inibição 
da máxima 

concentração 
utilizada 

CE50±DP IS 

Cdt 
Amarelo 

>500 100 a 0,01 76 
28,7 ± 

3,3 
17 85 

27,7 ±  
3,8 

18 

Cdt Branco >500 100 a 0,01 67 
40,6 ± 

0,6 
12 73 

53,9 ± 
1,4 

9,3 

Crotoxina >500 100 a 0,01 83 
13,7 ± 
1,05 

36 77 
34,4 ± 

2,7  
14,5 

Crotapotina >500 
100 a 12,5 

 
56 

69,9 ± 
5,5 

7,2 41 SA SA 

Crotamina >500 
100 a 12,5 

 
32 SA SA 46 SA SA 

Convulxina >500 
100 a 12,5 

 
- 70 SA SA 2,6 SA SA 

PLA2- CB >500 100 a 0,01 95 
3,3 ± 
1,05 

153 89 
17,2 ± 

3,3 
29 

PLA2 – IC >500 100 a 0,01 46 SA SA 76 
21,5 ± 

3,4 
23 

ND: Não determinado devido ao valor de inibição da infecção viral ter sido inferior a 50%. DP= Desvio Padrão. * 

Para os materiais teste que não apresentaram citotoxicidade a pelo menos 50% da monocamada celular foi 

utilizada a concentração máxima de 100 ng/L. 

As peçonhas brutas de Cdt (amarelo e branco) demonstraram potencial ação 

na internalização de YFV e DENV-2  (IS=17 e 18 para a peçonha amarela e 12 e 9,3 

para a branca - YFV e DENV-2, respectivamente). A crotoxina também  inibiu a 

internalização de YFV e DENV-2 (IS=36 e 13, respectivamente). A convulxina, 

curiosamente, estimulou a infecção viral em 70% de YFV e inibiu apenas 2,26% a 

infecção de DENV-2. 

 

 

4.4 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE CATALÍTICA DA FOSFOLIPASE NA AÇÃO 

ANTIVIRAL 

Analisando os resultados obtidos nos experimentos anteriores é possível 

observar que as peçonhas brutas, a crotoxina, a PLA2-CB e a PLA2-IC 

apresentaram alta atividade antiviral quando comparados as outras toxinas. Com o 

objetivo de avaliar se a ação antiviral dessas toxinas pode estar relacionada com a 
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atividade catalítica da fosfolipase, foram realizados ensaios antivirais incluindo a 

BthTX-I, uma fosfolipase sem atividade catalítica, isolada da peçonha de B. 

Jararacussu, analisando todas as estratégias metodológicas citadas anteriormente 

contra YFV, DENV-1, DENV-2 e DENV-4.  

 

 

4.4.1 Pré-tratamento 

Células VERO E6 foram tratadas por 3h com crotoxina, PLA2-CB e BthTx-1. 

Posteriormente, as células foram infectadas com DENV-1, DENV-2, DENV-4 ou 

YFV (Tabela 12). 

 

Tabela 12: CE50 e IS da crotoxina, PLA2-CB e BthTx-1 contra DENV-1, DENV-2, 
DENV-4 e YFV no pré-tratamento de células VERO E6. 

Material 
teste 

CC50 
(ng/uL) 

*Conc. 
testadas 
(ng/uL) 

DENV-1 DENV-4 

% de inibição 
da máxima 

concentração 
utilizada 

CE50±DP 
(ng/µL) 

IS 
 

% de inibição 
da máxima 

concentração 
utilizada 

CE50±DP 
(ng/µL) 

IS 
 

Crotoxina >500 
100 

a 
0,01 

100 0,10±0,009 5128 100 0,12±0,02 4042 

PLA2- CB >500 100 0,16±0,04  3198 100 0,26±0,04  1940 

BthTx-1 108,6 

100 
 a  
3,1 

14,5 SA SA 29,7 SA SA 

  DENV-2 YFV 

BthTx-1 108,6 9,2 SA SA ND ND ND 

ND: Não determinado devido ao valor de inibição da infecção viral ter sido inferior a 50%. DP= Desvio Padrão. * 

Para os materiais teste que não apresentaram citotoxicidade a pelo menos 50% da monocamada celular foi 

utilizada a concentração máxima de 100 ng/L. 

 

A crotoxina e a PLA2-CB apresentaram altos IS para DENV-1 e DENV-4. A 

crotoxina e a PLA2-CB ja haviam apresentado anteriormente altos IS para YFV e 

DENV-2 (Tabela 5). No entanto, BhTx-I apresentou apenas 14,5% de inibição da 

infecção viral contra DENV-1, 9,2 contra DENV-2 e 29,7%, contra DENV-4, não 

sendo possível o cálculo de CE50 nem de IS. 

 

 



Resultados_____________________________________________________  63 
 

 

4.4.2 Pós-tratamento 

Embora nenhum material teste tenha apresentado atividade antiviral quando 

avaliado utilizando a estratégia de pós-tratamento contra YFV e DENV-2, as toxinas 

isoladas rotoxina, PLA2-CB e BhTx-1 foram avaliadas também contra os virus 

DENV-1 e DENV-4. A BthTX-I foi também avaliada contra YFV e DENV-2 (Tabela 

13). Nenhuma das toxinas testadas mostrou atividade antiviral. 

 

 

Tabela 13: CE50 e IS da crotoxina, PLA2-CB e BthTX-I contra DENV-1, DENV-2, 
DENV-4 e YFV no pós-tratamento de células VERO E6. 

Material 
teste 

CC50 
(ng/uL) 

*Conc. 
testadas 
(ng/uL) 

DENV-1 DENV-4 

% de inibição da 
máxima 

concentração 
utilizada 

CE50±DP 
(ng/µL) 

% de inibição da 
máxima 

concentração 
utilizada 

CE50±DP 
(ng/µL) 

Crotoxina >500 
100 
a 

0,01 

32 SA 9 SA 

PLA2- CB >500 34 SA 13 SA 

BthTx-1 108,64 

100 
 a  

3,125 

26 SA 6 SA 

  DENV-2 YFV 

BthTx-1 108,64 11 SA ND ND 

ND: Não determinado devido ao valor de inibição da infecção viral ter sido inferior a 50%. DP= Desvio Padrão. * 

Para os materiais teste que não apresentaram citotoxicidade a pelo menos 50% da monocamada celular foi 

utilizada a concentração máxima de 100 ng/L. 

  

 

4.4.3 Virucida 

Para avaliação da atividade virucida, a crotoxina, PLA2-CB e BthTX-I foram 

incubadas com DENV-1, DENV-2, DENV-4 ou YFV por 1h e posteriormente 

adicionadas a monocamada celular (Tabela 14). 
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Tabela 14: CE50 e IS da crotoxina, PLA2-CB e BthTx-I contra DENV-1, DENV-2, 
DENV-4 e YFV  no tratamento virucida em células VERO E6. 

Material 
teste 

CC50 
(ng/uL) 

*Concentra
ções 

testadas 
(ng/uL) 

DENV-1 DENV-4 

% de 
inibição da 

máxima 
concentraçã
o utilizada 

CE50±DP 
(ng/µL) 

IS 

% de 
inibição da 

máxima 
concentraçã
o utilizada 

CE50±DP 
(ng/µL) 

IS 

Crotoxina >500 
100 

a 
0,000001 

100 
0,004 ± 
0,0003 

122910 100 
0,005±0,00

01 
93445 

PLA2- CB >500 100 
0,00002 ± 
0,0000003 

33105347 100 
0,0005 ± 
0,00005 

976562 

BthTx-1 DENV-1 
107,6 

 
Demais 

virus 
108,64 

100 
 a  

3,125 

14,5 6,2 ± 0,7 17,36 100 7,3 ± 0,2 14,8 

 DENV-2 YFV 

BthTx-1 9,2 SA SA 100 
7,063± 
0,252 

15,4 

ND: Não determinado devido ao valor de inibição da infecção viral ter sido inferior a 50%. DP= Desvio Padrão. * 

Para os materiais teste que não apresentaram citotoxicidade a pelo menos 50% da monocamada celular foi 

utilizada a concentração máxima de 100 ng/L.  

Crotoxina e PLA2-CB apresentaram altos IS contra DENV-1 e DENV-4. Essas 

toxinas já haviam apresentado ação antiviral contra YFV e DENV-2 (Tabela 7). 

BthTX-I inibiu a replicação de DENV-1, DENV-4 e YFV, apresentando IS 

significativamente inferiores aos observados com crotoxina e PLA2-CB. 

 

 

4.4.4 Adsorção e Internalização 

Os ensaios de avaliação da ação de BthTX-I na adsorção e internalização de 

YFV e DENV-2 são demonstrados na Tabela 15. 

 

Tabela 15: CE50 e IS de BthTX-I contra os vírus YFV e DENV-2 na adsorção e na 
internalização dos vírus à células VERO E6. 

Material 
teste 

CC50 
(ng/uL) 

*Conc. 
testadas 
(ng/uL) 

YFV DENV-2 

% de inibição 
da máxima 

concentração 
utilizada 

CE50±DP 
(ng/µL) 

IS 

(CC50/CE50) 

% de inibição 
da máxima 

concentração 
utilizada 

CE50±DP 
(ng/µL) 

IS 
(CC50/CE50) 

Adsorção 108,6 
100 
a 

0,01 

77% 25±3,6 4,3 79% 57,3 ± 0,8 1,89   

Internaliza
ção 

108,6 78% 23,4±1,8 4,6 64% 69,0 ± 5,3 1,57 

ND: Não determinado devido ao valor de inibição da infecção viral ter sido inferior a 50%. DP= Desvio Padrão. * 
Para os materiais teste que não apresentaram citotoxicidade a pelo menos 50% da monocamada celular foi 

utilizada a concentração máxima de 100 ng/L. 
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 A toxina BthTX-I apresentou inibição da infecção de YFV e DENV-2 tanto na 

adsorção quanto na internalização viral. No entanto, esses resultados são inferiores 

aos obtidos com a crotoxina e PLA2-CB (Tabelas 8 e 9). 

 

 

4.5 TOXINAS ISOLADAS DE B. jararacussu, B. jararaca, Tytius serrulatus e 

fração de baixo peso de Rhinella schneideri 

Também foi realizada a avaliação da atividade antiviral das frações de B. 

jararaca, B. jararacussu, da TsTX-1 e TsTx-6, isoladas de Tytius serrulatus e da 

fração de baixo peso de Rinella schneideri. Essas frações e toxinas estavam 

disponíveis em pequenas quantidades e por este motivo não foram testadas em 

todas as estratégias metodológicas. Nenhum destes materiais teste apresentaram 

atividade antiviral em nenhuma das estratégia testadas e contra nenhum vírus dos 

utilizados (dados não mostrados). 
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5 DISCUSSÃO 

 

Diversos estudos descrevem a utilização de substâncias naturais ou 

sintéticas como potenciais agentes contra YFV ou DENV em ensaios in vitro e in 

vivo (BENARROCH et al., 2004; POH et al., 2009; TALARICO et al., 2005; WANG et 

al., 2009; ZHANG et al., 2009). Entretanto, atualmente não existe nenhum fármaco 

disponível no mercado para tratamento dessas viroses. Devido a este fator e aos 

altos índices de pessoas infectadas pela febre amarela ou pela dengue, 

principalmente em paises subdesenvolvidos, é de extrema necessidade o 

desenvolvimento de novos fármacos que combatam essas viroses.  

Peçonhas de serpentes e escorpião e venenos de sapos são misturas 

complexas de proteínas e polipeptídeos ativos farmacologicamente. Essas 

peçonhas são de interesse biológico devido à sua diversidade e aos seus efeitos 

fisiológicos e farmacológicos seletivos através de interação com vários alvos 

moleculares (VARANDA, GIANNINNI, 1994). Alguns trabalhos mostram a atividade 

antiviral de peçonhas, venenos e toxinas isoladas. Dentre esses, os trabalhos 

publicados por Borkow e colaboradores, que em 1992 mostraram a inibição do vírus 

Sendai por várias peçonhas de serpentes e em 1999 demonstraram a ação de 

toxinas, que apresentaram citotoxicidade específica às células infectadas pelo vírus. 

Fernand et al. (1999), demonstraram que PLA2 inibe a liberação intracelular da 

proteína do capsídeo viral do HIV-1. Petricevich e Mendonça (2003), mostrando que 

o veneno de Crotalus durissus terrificus inibe a adsorção do vírus do sarampo às 

células VERO. Outro trabalho, publicado por Yu Zhao et al. (2005), mostrou o 

potencial inibitório da proteína BAS-AH isolada da pele do sapo Bufo andrewsi 

(BAS-AH) contra o vírus HIV-1 em células C8166.  

 Neste estudo avaliamos a potencial atividade antiviral de peçonhas e toxinas 

isoladas de serpentes e escorpião, assim como uma fração de veneno de sapo 

contra os vírus da dengue e da febre amarela. Foram utilizadas diferentes 

estratégias metodológicas, as quais objetivaram o estudo da ação dos materiais 

teste em diferentes fases do ciclo de replicação viral. Os resultados obtidos 

mostraram que varios materiais teste analisados possuem potencial antiviral. 
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Para a avaliação da potencial ação antiviral de um composto qualquer, é 

indispensável avaliação prévia de sua possível toxicidade em relação às células 

permissivas ao vírus em estudo (citotoxicidade), pois um agente antiviral ideal deve 

inibir o ciclo de replicação viral, interferindo o mínimo na estrutura e metabolismo 

das células hospedeiras (VANDEN BERGHE; VLIETINCK; VAN HOOF, 1986). A 

citotoxicidade foi definida por Nardone (1977) como sendo o conjunto de alterações 

da homeostase celular, que provoca uma série de modificações, que interferem na 

capacidade adaptativa das células, bem como na sua sobrevivência, multiplicação e 

realização de suas funções metabólicas (NARDONE et al ., 1977 ). A intensidade da 

lesão celular depende de vários fatores, tais como a concentração do material 

testado, o tempo de exposição, linhagem celular, a capacidade da amostra em 

penetrar na célula, entre outras (HU; HSIUNG, 1989). Além disso, a citotoxicidade 

pode ser evidenciada por alterações na síntese de proteínas, na atividade 

lisossomal, na atividade mitocondrial, entre outras (KORZENIEWSKI; 

CALLEWAERT, 1983). De uma forma geral, as peçonhas brutas apresentaram 

maior citotoxicidade às células VERO E6 do que frações ou toxinas isoladas. As 

peçonhas brutas de B. jararaca, B. jararacussu, B. fonseca, B. moojeni, B. pirajai e 

B. brasili apresentaram concentrações citotoxicas que variaram de 64,3 a 0,428 

ng/µL. A peçonha bruta de Crotalus durissus terrificus (Cdt), não apresentou 

citotoxicidade a 50% da monocamada celular quando testada até 500 ng/µL. A 

maior citotoxicidade das peçonhas brutas, quando comparadas com as frações e 

compostos isolados pode ser justificada pelo fato das peçonhas da maioria das 

serpentes serem constituídas por inúmeras toxinas em concentrações variadas, as 

quais incluem: neurotoxinas, citotoxinas, cardiotoxinas, proteínas que agem na 

hemostasia (proteases), peptídeos (desintegrinas, peptídeos potenciadores da 

bradicinina/inibidores da enzima conversora de angiotensina), oxidases (L-

aminoácido oxidase), hialuronidases e lectinas. Provavelmente por este motivo foi 

observado uma maior citotoxicidade nas peçonhas brutas (MATSUI; FUJIMURA; 

TITANI, 2000). Há vários trabalhos que relatam a variabilidade na composição e nas 

atividades biológicas das peçonhas de serpente, as quais podem ser observadas 

em níveis de variações interfamiliares, intergenéricas, inter-espécies, intra-espécies, 

geográficas, sazonais e sexuais (Mendonza et al., 1992, Moura da Silva, 1992). A 
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diferença de citotoxicidade entre a peçonha de Crotalus durissus terrificus e as 

demais peçonhas brutas, poderia estar relacionada ao fato delas pertencerem a 

gêneros diferentes; B. jararaca, B.jararacussu, B. fonseca, B. moojeni, B. pirajai e B. 

brasili pertencem ao gênero Bothrops, e a Crotallus durissus terrificus pertence ao 

gênero Crotalus da família Crotalidae. Essas variações também podem estar 

relacionadas ao tipo de dieta de uma determinada espécie, visto que uma das 

principais funções das peçonhas é a captura e morte das presas (Gans e Eliot, 

1968; Daltry et al., 1996).  

No presente trabalho, a citotoxicidade da peçonha bruta de Crotallus durissus 

terrificus foi de aproximadamente de 20% na concentração de 500ng/µL, ou seja, 

apresentou baixa citotoxicidade. Mendonça e Petricevich (2003), também avaliaram 

a citotoxicidade da peçonha bruta de Crotallus durissus terrificus e verificaram 

23,5% de citotoxicidade em células VERO na concentração de 100 ng/µL. Embora 

exista uma pequena diferença entre os resultados obtidos (a qual pode ser 

justificada por diferenças metodológicas ou pela diferença natural existente entre a 

origem das serpentes e dos lotes de peçonhas testadas), os mesmos coincidem, 

apresentando baixa citotoxicidade da peçonha bruta de Crotalus durissus terrificus 

em células VERO.  

A avaliação da atividade antiviral dos materiais teste foi realizada pela técnica 

das placas de lise, onde se avaliou a redução do número de placas na monocamada 

celular após o tratamento com os materias testes. Apenas variando o momento da 

infecção celular e a temperatura de trabalho, é possivel iniciar a elucidação do 

mecanismo de ação dos materiais testados, comparando-se os índices de 

seletividade obtidos. O ensaio de pré-tratamento foi realizado com o objetivo de 

identificar se os materiais teste conferem resistência à célula contra a infecção víral, 

enquanto que o ensaio do pós-tratamento foi para detectar se os materiais teste 

apresentam ação antiviral após a infecção celular, e o ensaio virucida foi realizado 

para verificar se as amostras teste apresentam ação direta sobre a partícula viral.  

Neste trabalho, observamos que as peçonhas brutas de B. jararacussu, B. 

moojeni e Crotalus durissus terrificus apresentaram atividade antiviral nas 

estratégias de pré-tratamento e virucida contra o YFV e/ou DENV-2, enquanto a 

peçonha bruta de B. jararaca, B. pirajai e Tityus serrulatus não apresentaram ação 
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antiviral. Esta diferença pode estar relacionada com a composição química das 

peçonhas brutas dessas serpentes. Carballar-Lejarazú et al., (2008) mostraram que 

Scorpine recombinante, um recombinante do peptídeo isolado da peçonha do 

escorpião Pandimus imperator, inibe a replicação de DENV-2 em células C6/36. 

Além disso, Yan et al., (2010), mostraram que Hp1090, um peptídio α-hélice isolado 

do escorpião Heterometrus petersii, apresenta ação virucida contra o vírus da 

hepatite C. No entanto, no presente trabalho não foi possível observar ação antiviral 

da peçonha de Tityus serrulatus contra os virus DENV e febre amarela. Avaliamos 

também TsTx-1 e TsTx-6 (dados não mostrados), isolados da peçonha de Tityus 

serrulatus, mas ambas toxinas isoladas também não apresentaram ação contra os 

virus DENV e febre amarela em nenhuma das estratégias antivirais utilizadas. 

Existem grandes variações na toxicidade das peçonhas das diferentes espécies de 

escorpiões. O efeito tóxico da peçonha dos escorpiões é função de alguns fatores, 

como a espécie do escorpião e o estado fisiológico das glândulas de veneno 

(HOFFMANN, 1938). As peçonhas aqui testadas são de gêneros diferentes dos 

escorpiões dos trabalhos anteriores, o que justifica os diferentes resultados 

encontrados. 

As peçonhas de B. jararacussu e de B. moojeni apresentaram inibição da 

infecção viral, no entanto, essa inibição foi de 100 a 1000 vezes menor que a 

observada nas peçonhas brutas de Crotalus durissus terrificus. Foram também 

realizados ensaios de avaliação virucida com as frações II, III, IV e V de B. 

jararacussu (dados não mostrados), no entanto, embora algumas dessas frações 

tenham apresentado ação antiviral, essa inibição foi inferior as observadas com as 

toxinas isoladas de Crotalus durissus terrificus. Não foi realizado nenhum ensaio 

antiviral com frações e/ou toxina isolada peçonha bruta de B. moojeni. Devido a 

necessidade de um maior enfoque a uma peçonha disponível em quantidades 

suficientes para realização de todos os ensaios, e que ao mesmo tempo 

apresentasse promissora inibição da infecção viral, optou-se continuar este estudo 

com as toxinas isoladas de Crotalus durissus terrificus. No entanto, é importante 

ressaltar que as peçonhas de B. jararacussu e B. moojeni também apresentam 

potencial ação antiviral. Desta forma, estudos posteriores podem explorar a ação 

antiviral dessas peçonhas . 
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Dentre as peçonhas brutas de serpente, as que apresentaram maior IS foram 

as da serpente Crotalus durissus terrificus (amarela e branca). Desta forma, as 

toxinas isoladas desta peçonha (convulxina, crotoxina, PLA2-IC, PLA2-CB, crotamina 

e crotapotina) foram submetidas à avaliação da atividade antiviral nas estratégias de 

pré-tratamento, pós-tratamento e ensaio virucida. Crotoxina, PLA2-CB e PLA2-IC 

apresentaram inibição da replicação de YFV e DENV-2 nos ensaios de pré-

tratamento e virucida. Nenhuma das toxinas testadas apresentou ação antiviral no 

ensaio de pós-tratamento. Tanto as peçonhas brutas (amarela e branca) quanto as 

toxinas isoladas crotoxina, PLA2-CB e PLA2-IC apresentaram alta ação antiviral nos 

ensaios de pré-tratamento e virucida, ou seja, nas fases iniciais do ciclo de 

replicação viral. Para melhor caracterizar em que fase inicial do ciclo de replicação 

viral essas toxinas estão agindo, foram analisadas as estratégias de inibição da 

adsorção e de inibição da internalização de YFV e DENV-2 nas células VERO E6. 

As peçonhas brutas, a crotoxina, a PLA2-CB e a PLA2-IC inibiram a infecção de YFV 

e DENV-2 em ambas as estratégias metodológicas, entretanto no ensaio de 

adsorção os materias testes apresentaram IS de 100 a 1000 vezes superiores aos 

obtidos no ensaio de Internalização. A crotoxina é o componente mais tóxico isolado 

da peçonha de Crotalus durissus terrificus; sendo um complexo protéico reversível 

composto por um polipeptídeo ácido não tóxico e sem atividade enzimática 

(crotapotina) e um componente básico, responsável pela toxicidade do complexo, a 

PLA2-CB (LANDUCCI, 1992; BREITHAUPT, 1976; CHOUMET, et al., 1996; 

NEVALAINEN et al., 2008). Sendo assim, os resultados obtidos sugerem que o 

efeito antiviral está associado às fosfolipases presentes na peçonha de Crotalus 

durissus terrificus.  

As PLA2s são enzimas comumente encontradas em uma variedade de fluídos 

biológicos e células, como a saliva, líquidos sinoviais, macrófagos, plaquetas, 

pâncreas, baço, músculo liso, placenta e peçonhas de serpentes, abelhas e 

escorpião. Sendo que, entre as serpentes, os venenos da família Viperidae, sub-

família Crotalinae, que inclui os gêneros Bothrops e Crotalus, possui uma alta 

atividade de PLA2 (BARRAVIEIRA, 1994; KINI, 2003). As fosfolipases 

desempenham papéis importantes no catabolismo de lipídeos da dieta e no 

metabolismo geral de lipídeos estruturais das membranas celulares; onde catalisam 
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a hidrólise especificamente na ligação 2-acil éster de fosfolipídios, liberando como 

produtos os lisofosfolipídios e ácidos graxos livres (LOMONTE et al., 2003; 

CHIOATO, WARD, 2003). Moléculas que agem especificamente na fase inicial 

(adsorção e internalização) da interação dos vírus à célula hospedeira, podem 

representar a primeira barreira contra a infecção. Essa inibição pode ocorrer por 

interferência com a molécula viral que se liga ao receptor cognato ou com seu 

próprio receptor. Entretanto, até o momento, pouco é sabido sobre os passos 

iniciais do ciclo de replicação dos flavivírus (LEYSSEN, et al., 2008). Os dados 

encontrados neste trabalho nos permitem sugerir dois prováveis mecanismos de 

ação dessas fosfolipases: (i) ação das fosfolipases A2 diretamente sobre a partícula 

viral, visto que altos índices de inibição foram observados no ensaio virucida; (ii) 

ação das fosfolipases sobre receptores celulares, visto que as células previamente 

tratadas se tornaram resistentes à infecção víral. Além disso, no ensaio virucida as 

toxinas podem agir também sobre receptores virais, e não só sobre o vírus. 

O envelope viral é composto por uma bicamada lipídica derivada da 

membrana do retículo endoplasmático da célula hospedeira e as PLA2 catalisam a 

hidrólise de fosfolipídios de membrana, dessa forma, a ação antiviral observada 

pode ser atribuída a ação direta das fosfolipases sobre o envelope viral. Estes 

dados coincidem com os da literatura, como o trabalho de Grönroos et al., (2001), 

que descreveram a ação antibacteriana de sPLA2s recombinantes capazes de 

destruir bactérias gram-positivas degradando as membranas celulares bacterianas. 

Samy et al. (2010), também descreve a atividade antibacteriana de EcTx-I, uma 

PLA2 isolada da peçonha da serpente Echis carinatus, que causa danos a 

membrana das bactérias. 

Petricevich e Mendonça (2003), avaliaram a ação antiviral da peçonha bruta 

de Crotalus durissus terrificus sobre o virus do sarampo. Nesse estudo eles 

observaram que esta peçonha inibiu a ligação do vírus as células, sugerindo que a 

peçonha bruta de Crotalus durissus terrificus pode interagir com os receptores 

celulares para bloquear a adsorção do vírus. Resultados que se assemelham aos 

observados no presente trabalho. 

A ação das PLA2s sobre outros vírus encontra-se descrita na literatura, o que 

valida ainda mais os resultados encontrados. Mitsuishi e colaboradores (2006), 
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descrevem a supressão da amplificação de adenovírus em células Hek 293A devido 

à adição de sPLA2s humanas recombinantes na cultura. Outro trabalho, Fenard et 

al. (1999), mostrou que uma sPLA2 isolada da peçonha de abelha inibe a entrada e 

consequentemente a replicação de HIV-1 em células mononucleares do sangue 

periférico através de um mecanismo vinculado a ligação da sPLA2 as células. 

Entretanto, até agora, pouco se sabe sobre os efeitos das sPLA2s de mamíferos 

sobre a infecção viral nas células hospedeiras. 

O estudo da interação entre um vírus e seu receptor pode fornecer 

informações importantes sobre a patogênese da infecção viral e pode também 

fornecer alvos para desenhar fármacos que impeçam a infecção. A maioria dos 

compostos terapêuticos antivirais disponíveis bloqueiam o processo de replicação 

compartilhado pelo vírus e células alvo infectadas e, portanto, são tóxicos, 

mutagênicos e / ou teratogênico e pode, potencialmente, induzir cepas virais 

resistentes aos medicamentos. Portanto, a identificação de novos compostos 

antivirais, particularmente aqueles com novos mecanismos de ação, é de extrema 

importância (PETRICEVICH,  MENDONÇA, 2003). 

As fosfolipases A2 representam uma classe de enzimas versáteis, 

considerando suas funções, localizações, regulações, mecanismo de ação, 

sequências e estruturas. Podem ser divididas em cinco grupos principais: PLA2 

secretórias (sPLA2), citosólicas (cPLA2), Ca2+ independentes, acetilhidrolases fator 

de agregação plaquetária (PAF-AH) e as lisossômicas, divididas de acordo com o 

mecanismo catalítico e suas características funcionais e estruturais. As PLA2 

secretórias foram subdivididas em dezessete grupos, de acordo com o número de 

resíduos de aminoácidos e posição das ligações dissulfeto, sendo que as PLA2 das 

peçonhas de serpentes estão incluídas nos grupos I e II entre as secretórias 

(SCHALOSKE , DENNIS, 2006; VALENTIN, LAMBEAU, 2000; FERREIRA et al. 

2008).  

Para as PLA2 que constituem o grupo II, o íon Ca2+, um cofator essencial, e 

um resíduo de aspartato (Asp) na posição 49 são requeridos para a catálise de 

substratos artificiais (PLA2 Asp49). As fosfolipases que possuem uma lisina 

substituta na posição 49 (PLA2 Lys49) apresentam muito baixa ou nenhuma 

atividade enzimática sobre substratos fosfolípides artificiais (in vitro). Sendo essa a 
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diferença entre as PLA2-CB/-IC e a BthTX-I, que são PLA2 Asp49 e PLA2 Lys49, 

respectivamente. Diferença essa que explica a baixa atividade antiviral da 

fosfolipase A2 BthTX-I quando comparada as PLA2-CB/-IC (LOMONTE et al., 2003; 

CHIOATO, WARD, 2003).  

A atividade enzimática das PLA2 pode ser influenciada por alguns fatores 

como a especificidade pelo substrato, a presença de diferentes classes de 

fosfolipídios na região do sítio catalítico e o poder de penetração, em que uma PLA2 

com maior penetração causa um dano mais significativo nos tecidos (KINI, 2003). 

Fato que possivelmente explica a diferença encontrada na ação antiviral das 

fosfolipases cataliticamente ativas, a PLA2-CB e a PLA2-IC. Desta forma, podemos 

sugerir que a atividade catalítica da fosfolipase é importante, mas provavelmente 

não o único responsável pela ação antiviral. 

 Com os ensaios antivirais realizados foi possível verificar o alto potencial 

inibitório de fosfolipases isoladas de Crotalus durissus terrificus, as quais 

apresentam ação nas fases iniciais do ciclo de replicação viral, agindo 

provavelmente de forma simultânea, sobre a partícula viral e sobre os receptores 

celulares. Esse potencial inibitório pode estar realicionado também a atividade 

catalítica das fosfolipases. 

  Os altos índices de seletividade obtidos neste trabalho abrem  portas para 

futuras investigações, visto que não foi possível explorar o mecanismo de ação pelo 

qual as fosfolipases estão agindo. Além disso, a ação dessas fosfolipases podem 

ser utilizadas como ferramentas para o estudo do mecanismo de replicação viral.  
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6 CONCLUSÃO 

 

1. As peçonhas brutas de B. jararacussu, B. moojeni e Crotalus durissus terrificus 

(branco e amarelo), apresentaram inibição da infecção viral nos ensaios de 

pré-tratamento e virucida. Porém, as peçonhas brutas (branca e amarela) de 

Crotalus durissus terrificus apresentaram inibição da replicação viral 100 a 

1000 vezes maior que as peçonhas de B. jararacussu, B. moojeni. 

 

2. Dentre as toxinas isoladas de Crotalus durissus terrificus, as que 

apresentaram maior ação antiviral foram a crotoxina, PLA2-CB e PLA2-IC, 

sugerindo que a ação antiviral é devido às fosfolipases. 

 

3. As peçonhas brutas de Crotalus durissus terrificus (amarela e branca), 

crotoxina, PLA2-CB e PLA2-IC apresentaram ação nas fases iniciais do ciclo de 

replicação viral. 

 

4. As peçonhas brutas de Crotalus durissus terrificus, crotoxina, PLA2-CB e PLA2-

IC apresentaram inibição da adsorção viral 100 a 1000 vezes maior do que no 

ensaio de internalização. 

 

5. A peçonha bruta de Crotalus durissus terrificus, crotoxina, PLA2-CB e PLA2-IC 

estariam agindo sobre a particula viral e sobre os receptores celulares. 

 

6. A atividade catalítica das fosfolipases pode estar relacionada à alta ação 

antiviral, mas não parece ser o único fator para que esta atividade esteja 

presente.
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