
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO PRETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produção e atividade antiviral das isoformas da fosfolipase A2 

crotoxina B recombinante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Tese de Doutorado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em 
Biociências Aplicadas à Farmácia para 
obtenção do Título de Doutor em Ciências  
 
Área de Concentração: Biociências 
Aplicadas à Farmácia. 

 

Orientada: Raquel Rinaldi Russo 

Orientador: Prof. Dr. Victor Hugo 

Aquino Quintana 

 

Versão corrigida da Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Biociências Aplicadas à Farmácia em 10/10/2017. A versão original encontra-se 

disponível na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto/USP. 

 

 

Ribeirão Preto 

2017 



viii 
 

RESUMO 

 

RUSSO, R. R. Produção e atividade antiviral das isoformas da fosfolipase A2 crotoxina B 

recombinante. 2017. 91f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 

Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 

O vírus da dengue (DENV) e o vírus da febre amarela (YFV) (gênero Flavivirus, família 

Flaviviridae) representam importantes arbovírus causadores de doenças em humanos que 

afetam as regiões tropicais e sub-tropicais do planeta, somando milhões de infectados 

anualmente. Embora exista uma vacina contra o YFV, ainda são notificados muitos casos de 

febre amarela nas regiões endêmicas das Américas e, principalmente, da África. Recentemente, 

foi licenciada uma vacina contra o DENV, mas seu uso ainda é bastante restrito. Não existem 

agentes terapêuticos para tratamento da infecção contra nenhum desses vírus. Portanto, estudos 

para identificação de fármacos para combaterem a infecção pelos DENV e YFV são de suma 

importância. Nosso grupo descreveu a ação antiviral da fosfolipase A2 crotoxina B (PLA2-CB) 

da serpente Crotalus durissus terrificus, a qual tem ação diretamente sobre o envelope de 

DENV e YFV. A meta principal deste trabalho foi a produção das duas isoformas da PLA2-CB 

(CB1 e CB2) recombinantes e avaliação de suas atividades antivirais, a fim de contribuir com 

a prospecção de novas drogas antivirais. Para alcançar tais propósitos, as sequências 

codificadoras das isoformas foram otimizadas para expressão em sistema procarioto, 

quimicamente sintetizadas e enzimaticamente inseridas no vetor de expressão pGS-21a. Os 

plasmídeos gerados foram utilizados para transformar células E. coli das cepas BL21(DE3), 

Origami B(DE3) e ArcticExpress (DE3). As proteínas recombinantes foram expressas 

juntamente com uma cauda de polihistidina (6xHis) no extremo C-terminal (CB1+6xHis_opt e 

CB2+6xHis_opt). Ambas as proteínas foram reconhecidas por anticorpos produzidos contra a 

PLA2-CB in natura em ensaio de Western Blot. Considerando que as proteínas foram expressas 

de forma insolúvel, a purificação foi realizada em sistema de cromatografia líquida (FPLC), 

utilizando coluna com resina de afinidade por níquel sob condições desnaturantes, utilizando 

ureia como agente solubilizador. As proteínas foram renaturadas na própria coluna de níquel 

(on-column) durante a purificação, utilizando um gradiente decrescente de ureia (6-0M - 120ml 

– 0,1ml/min) e o detergente CHAPS como agente estabilizador. As proteínas CB1+6xHis_opt 

e CB2+6xHis_opt em ensaio colorimétrico de hidrólise de fosfatidilcolina apresentaram 

atividade fosfolipásica, indicando preservação do sítio catalítico. Em ensaio virucida contra o 

DENV-2, YFV e outros dois vírus envelopados: Vírus Chikungunya (CHIKV) e vírus Zika 

(ZIKV), as proteínas recombinantes reduziram a formação de placas de lise exibindo índices de 

seletividade na média de 0,6. As proteínas CB1+6xHis_opt e CB2+6xHis_opt podem vir a ser 

um importante modelo na prospecção de novas drogas antivirais e como ferramenta no estudo 

do mecanismo de replicação viral.  

 

Palavras-chave: Antiviral.  Produção recombinante.  Febre amarela. Dengue. Fosfolipase A2. 

Venenos de serpentes. 
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1. INTRODUÇÃO 

A família Flaviviridae consiste em quatro gêneros: Flavivirus, Hepacivirus, Pestivirus 

e Pegivirus. O gênero Flavivirus compreende 53 vírus, muitos dos quais causam doenças em 

seres humanos, incluindo os vírus da febre amarela (YFV), da dengue (DENV), do oeste do 

Nilo (WNV), da Zika (ZIKV), da encefalite japonesa (JEV) e da encefalite transmitida por 

carrapato (TBEV), dentre outros (ICTV, 2016). Muitos desses vírus são importantes patógenos 

humanos que podem causar doenças febris, hemorrágica e do sistema nervoso central. Nas 

Américas, a dengue e a febre amarela são duas doenças virais transmitidas por artrópodes 

(arboviroses) de suma importância para a saúde pública. São consideradas doenças 

reemergentes devido ao aumento no número de casos registrados nos últimos anos (Mackenzie 

et al., 2004; Wilder-Smith et al., 2017). 

Apesar da existência de vacinas licenciadas contra os YFV, JEV, TBEV e DENV, ainda 

existem centenas de vítimas em áreas endêmicas a cada ano. Isso ocorre, pois muitas vezes não 

existem campanhas de vacinação em massa contra essas viroses, resultando no aparecimento 

de casos esporádicos; ou quando as tem, a população só procura a vacinação durante surtos. 

Portanto, fármacos para terapia específica dessas viroses são de extrema importância. Todavia, 

não há, até o momento, terapia antiviral aprovada para uso contra flavivírus, o que torna os 

estudos nessa linha uma prioridade na saúde pública (Mackenzie et al., 2004; Noble et al., 

2010). 

As toxinas animais se mostraram potenciais fontes de novos fármacos em diversos 

estudos (Costa et al., 2001; Earl et al., 2012). Dentre elas, as fosfolipases A2 (PLA2) são 

proteínas multifuncionais com promissoras aplicações biotecnológicas. O amplo espectro de 

atividades das PLA2s - devido aos seus perfis bioquímicos, toxicológicos, fisiológicos e 

farmacológicos - viabiliza a sua utilização como modelo na pesquisa de novos agentes 

terapêuticos (Dennis et al., 2011; Murakami et al., 2015). Uma melhor compreensão do 

mecanismo de ação antiviral dessa molécula tornará possível o desenho de uma molécula que 

seja minimamente tóxica mantendo o maior efeito antiviral possível. Por isso, destacamos seu 

uso como um possível modelo na prospecção de novas drogas antivirais. 

1.1. DENGUE 

 A dengue é uma doença infecciosa não contagiosa causada pelo DENV (Ashburn e 

Craig, 1907). Estima-se que 390 milhões de pessoas se infectem por DENV anualmente em 

países tropicais e subtropicais, sendo que 96 milhões (≈25%) apresentam manifestações clínicas 

com diversos graus de gravidade (Bhatt et al., 2013). Esses números tornam a dengue a mais 
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prevalente arbovirose em humanos nos últimos anos, tendo se tornado de grande prioridade na 

saúde pública mundial (Castro et al., 2017). No Brasil, foram notificados 1.688.688 casos de 

dengue em 2015 e 1.500.535 em 2016. Até a 19ª semana epidemiológica de 2017 (01/01/17 a 

13/05/17), foram notificados 144.326 casos de dengue (Brasil, 2017a).  

Os vírus da dengue são tradicionalmente classificados em quatro sorotipos distintos 

(DENV-1, -2, -3, -4) (Sabin, 1950; Sweet e Sabin, 1954; Hammon et al., 1960). A variação 

aminoacídica entre os sorotipos é de ≈25-40%; e cada sorotipo é classificado em genótipos que 

variam ≈6% e ≈3% em níveis de nucleotídeo e aminoácidos, respectivamente. Essa grande 

diversidade genética do DENV é propiciada pela sua distribuição global, o que propicia a rápida 

microevolução dos genótipos em diferentes regiões geográficas (Dowd et al., 2015; Katzelnick 

et al., 2015). Epidemias de dengue ocorrem a cada 3-5 anos durante a estação chuvosa em áreas 

endêmicas. Os primeiros estudos quanto a imunidade heterotípica (proteção cruzada contra 

infecção por um outro sorotipo) do DENV apontaram que esta durava de 2-3 meses (Sabin, 

1952). Entretanto, estudos recentes de coorte estimam que a proteção imune heterotípica para 

DENV em alguns indivíduos possa durar 1-3 anos, demonstrando uma correlação entre o 

intervalo e frequência entre epidemias heterotípicas e a duração da proteção humoral contra 

DENV (Montoya et al., 2013; Anderson et al., 2014; Sharp et al., 2017). Acreditava-se que a 

infecção pelo DENV, independente do sorotipo, produzia imunidade permanente contra re-

infecção pelo mesmo sorotipo causador da doença, mas não contra outros sorotipos. Entretanto, 

estudos recentes têm documentado casos raros de re-infecção pelo mesmo sorotipo, 

principalmente em infecções causadas por DENV-2, o mais antigenicamente diverso 

(Katzelnick et al., 2015; Sharp et al., 2017). 

O DENV é transmitido ao homem pela picada de mosquitos hematófagos do gênero 

Aedes. A infecção pelo DENV pode ser assintomática e os casos sintomáticos são classificados 

em dengue grave ou dengue sem gravidade, sendo essa última subdivida em dengue sem sinais 

de alerta ou dengue com sinais de alerta (Who, 2009). Na dengue, a primeira manifestação é a 

febre, geralmente alta (39ºC a 40ºC), de início abrupto que pode estar associada a cefaléia, 

adinamia, mialgias, artralgias, dor retroorbitária e presença ou não de exantema e/ou prurido. 

Alguns sinais de alerta são: dor abdominal, vômito persistente, sinal clínico de acúmulo de 

fluido, aumento do fígado e sangramento de mucosas. Casos sem gravidade podem evoluir para 

formas graves da doença, em que indivíduos infectados passam a apresentar hemorragia grave 

e aumento da permeabilidade vascular com consequente choque hipovolêmico, que em alguns 

casos pode ser fatal (Who, 2009). Estudos epidemiológicos têm identificado a infecção 

secundária (infecção por um segundo sorotipo) e a presença de anticorpos pré-existentes contra 
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DENV como fatores de risco para desenvolvimento de dengue grave. Entretanto, apesar do 

grande número de infecções secundárias em áreas endêmicas, uma pequena percentagem de 

casos evolui para dengue grave. Acredita-se que fatores ambientais (condições 

epidemiológicas), virais (virulência das cepas) e do hospedeiro (etnia, idade) contribuem para 

o desenvolvimento da dengue grave (Rodenhuis-Zybert et al., 2010; Lai et al., 2017). 

Em alguns países como México, Filipinas e Brasil, uma vacina tetravalente contendo 

vírus quiméricos atenuados obtidos separadamente por tecnologia de DNA recombinante 

(Dengvaxia, Sanofi Pasteur, França) foi licenciada para uso na população, em que, as proteínas 

prM e E de cada um dos quatro sorotipos de DENV foram inseridas substituindo essas mesmas 

proteínas no genoma do vírus atenuado da vacina da febre amarela (17D204). A vacina é 

recomendada apenas para indivíduos entre 9 e 45 anos que não sejam alérgicos a nenhum 

componente da mesma, que não estejam imunossuprimidos e mulheres que não estejam 

grávidas ou amamentando (Sanofi, 2017). A taxa média de eficácia da vacina varia para cada 

sorotipo sendo que a média mundialmente é 54,7% para DENV-1; 43% para DENV-2; 71,6% 

para DENV-3; e 76,9% para DENV-4 (WHO, 2016a). Acredita-se que a proteção conferida 

pela vacina em uma área geográfica pode depender da coincidência dos genótipos do DENV 

presentes na vacina e aqueles que circulam naquela área (Usme-Ciro et al., 2014), fato que pode 

explicar a grande variação na eficácia da vacina para cada sorotipo. Recentemente, tem se 

especulado sobre como a prévia exposição ao dengue aumenta a infecção por outros vírus como 

o ZIKV, o qual pertence ao mesmo gênero (Paul et al., 2016).  

Apesar da vacina, o principal método de combate à dengue ainda é o controle da 

população de vetores. Não existe nenhum agente terapêutico específico licenciado contra o 

DENV e o desenvolvimento de um tratamento é um desafio, já que, o modelo ideal de um 

fármaco contra DENV tem que ser eficaz contra os quatro sorotipos virais (Lai et al., 2017; 

Pang et al., 2017). Atualmente, no Brasil, há a circulação dos quatro sorotipos virais, o que 

aumenta a chance de casos graves da doença, e casos de co-infecção são frequentemente 

relatados em grandes epidemias (Mota et al., 2016). 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.  

1.2. FEBRE AMARELA 

A febre amarela é uma doença febril causada pelo YFV (Stokes et al., 1928). 

Atualmente é endêmica nas regiões tropicais das Américas e da África apresentando-se como 

uma doença infecciosa leve até formas graves e fatais (Monath e Vasconcelos, 2015). O quadro 



4 
 

típico tem evolução bifásica com início abrupto de febre alta, calafrios, cefaleia, mialgias, 

prostração, náuseas e vômitos (período de infecção), após os quais se observa remissão da febre 

e melhora dos sintomas. O caso pode evoluir para cura ou para a forma grave (período de 

intoxicação) caracterizada pelo aumento da febre, diarreia e reaparecimento de vômitos, 

instalação de insuficiência hepática e icterícia, manifestações hemorrágicas e nos casos mais 

graves ocorre comprometimento do sistema sensorial (delírios e convulsões) com evolução para 

o coma e morte (Holbrook, 2017). 

Existem dois ciclos de transmissão: o silvestre e o urbano. Nas Américas, a forma 

silvestre é mantida, principalmente, entre macacos e mosquitos hematófagos dos gêneros 

Haemogogus e Sabethes; o homem não imunizado se infecta acidentalmente quando penetra na 

floresta. Já a forma urbana é transmitida ao homem pela picada do mosquito Aedes aegypti 

(Weaver e Reisen, 2010). Um estudo de modelagem baseado em dados da África estimou que 

em 2013 ocorreram mundialmente 84.000-170.000 casos graves de febre amarela e 29.000-

60.000 mortes (Who, 2016b). Atualmente, no Brasil, a febre amarela encontra-se restrita ao 

ciclo silvestre, porém ainda se teme a presença da febre amarela em áreas urbanas. Além disso, 

os casos da doença estão se dirigindo de seu epicentro original - central-norte do país - para 

estados mais populosos do sudeste (Pacca et al., 2009).  

Não existe agente antiviral contra o YFV, sendo a vacinação a mais importante medida 

de controle. A vacina (cepa 17D atenuada) é administrada em dose única e confere proteção 

acima de 95% (Collins e Barrett, 2017). Entretanto, mesmo existindo uma vacina contra a 

doença, o estudo de fármacos antivirais é muito importante, pois nem toda a população foi 

imunizada. Indivíduos com imunodepressão transitória ou permanente não 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 a doença se instale (Julander, 2013; Wilder-

Smith et al., 2017). E ainda, indivíduos que possuam hipersensibilidade às proteínas do ovo, 

antibióticos 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 aplicada no 

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

bovina, eritromicina e kanamicina (Brasil, 2008).  

Outro método de prevenção da doença é o controle do vetor Aedes aegypti para 

eliminação do risco de reurbanização da mesma. Com o declínio de casos urbanos em muitas 

regiões endêmicas, os programas de vacinação perdem importância e o controle do vetor passa 

a ser a medida de prevenção adotada pela população (Monath e Vasconcelos, 2015). Com o 

descuido da população e dos órgãos governamentais de saúde, grandes surtos de febre amarela 



5 
 

tem sido cada vez mais frequentes, como a que ocorreu na Angola entre os anos de 2015 e 2016 

(4347 casos suspeitos e 377 mortes) com surgimento de casos suspeitos na República 

Democrática do Congo (2800), Mauritânia (1), Quênia (2) e China (11) (Collins e Barrett, 

2017). No Brasil, estima-se que a cobertura vacinal nas áreas de risco seja de 65,3%, 

considerado baixo (Brasil, 2014). Fato este que pode explicar o recente surto no Brasil, em que 

de 1º/12/16 a 31/05/17 foram confirmados 792 casos e 274 óbitos por infecção pelo YFV, um 

aumento significativo no número de casos quando comparado ao registrado entre julho/2014 e 

dezembro/2016 (15 casos confirmados) (Brasil, 2017b; c).  

1.3. OUTRAS VIROSES CIRCULANTES NO BRASIL ATUALMENTE 

Os vírus mais disseminados no Brasil atualmente são: da dengue (DENV), Chikungunya 

(CHIKV), Zika (ZIKV) e Febre Amarela (YFV) (Donalisio et al., 2017). A doença causada por 

CHIKV (gênero Alphavirus; família Togaviridae) se caracteriza por uma febre alta (>39ºC) 

súbita com concomitante artralgia persistente ou crônica (Tanay, 2017). O CHIKV é 

historicamente endêmico em países tropicais da África, sudeste Asiático e subcontinente 

Indiano. Entretanto, na última década, uma expansão geográfica substancial do vírus tem sido 

observada (Tjaden et al., 2017). Os primeiros isolamentos de CHIKV no Brasil ocorreram em 

2014 (Donalisio et al., 2017). Embora o ZIKV (gênero Flavivirus, família Flaviviridae) 

ocasione na maioria dos casos infecção assintomática ou uma doença febril leve, o tropismo 

incomum por células neurais pode levar ao desenvolvimento de defeitos neurológicos em 

recém-nascidos (microcefalia) e adultos (síndrome de Guillain-Barré) (Ali et al., 2017; Wilder-

Smith et al., 2017). No Brasil, os primeiros isolamentos de ZIKV ocorreram em 2015 

(Donalisio et al., 2017).   

1.4. CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS E MULTIPLICAÇÃO DOS 

FLAVIVÍRUS 

O conhecimento da estrutura de um vírus e de seu ciclo de replicação é essencial para 

identificar potenciais alvos para o desenvolvimento de antivirais e, assim, obter informações 

fundamentais para o desenho de fármacos; bem como para elucidar o sítio/mecanismo de ação 

exato de um antiviral em estudo (Damonte et al., 2004).  

Os flavivírus (Figura 1) são esféricos com cerca de 50nm de diâmetro e consistem em 

um nucleocapsídeo envolvido pelo envelope viral, o qual é composto por uma bicamada lipídica 

derivada da célula hospedeira na qual estão ancoradas as glicoproteínas virais de superfície. O 
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RNA viral envolto pelo capsídeo consiste numa fita simples de RNA de senso positivo de 

aproximadamente 11 kilobases (Rodenhuis-Zybert et al., 2011).  

 

Figura 1. Estrutura da partícula viral dos flavivírus. A. Ilustração esquemática da disposição dos constituintes 

da partícula viral: proteínas E (envelope), M (membrana), C (capsídeo), envelope bilipídico e genoma (RNA); 

modificado de http://viralzone.expasy.org/24?outline=all_by_species. B. Crio-microscopia eletrônica e ilustração 

esquemática da reconstrução de partículas de flavivírus a temperatura ambiente (A) e a 37°C (B), modificado de 

Zhang et al (2013).  

O DENV exposto a temperaturas acima de 31ºC é visualmente irregular/deformado e 

essa mudança parece ser irreversível (Figura 1). O perfil de transição conformacional em 

diferentes temperaturas do DENV sugere que a conformação irregular do DENV (“bumpy”) é 

a forma predominante nos seres humanos (37°C), com exposição do seu envelope (Fibriansah 

et al., 2013; Zhang et al., 2013; Kostyuchenko et al., 2014). 

O genoma viral possui cap no extremo 5’ para reconhecimento pelos ribossomos 

celulares e carece de cauda polyA no extremo 3’. A tradução do RNA viral ocorre em uma 

única fase de leitura (open reading frame - ORF). Nas extremidades 5’ e 3’, flanqueando a 

ORF, existem regiões não codificadoras (untranslated regions – UTRs) - a 5’-UTR e a 3’-UTR 

- com aproximadamente 95-101 e 450 nucleotídeos, respectivamente. Essas regiões possuem 

sequências conservadas e estruturas secundárias de RNA que são cruciais na iniciação e 

regulação dos processos de replicação, tradução e montagem viral. Após a tradução do RNA 

viral em uma grande poliproteína, a mesma é posteriormente clivada por proteases celulares e 

virais em 3 proteínas estruturais (capsídeo [C], pré-membrana [preM], envelope [E]) e 7 
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proteínas não estruturais (NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B, NS5), que são requeridas na 

replicação do genoma e empacotamento de novas partículas virais ( 

Figura 2) (Pastorino et al., 2010; Julander, 2013; Green et al., 2014).  

 

Figura 2. Organização estrutural geral do genoma e proteínas virais de um flavivírus. O genoma é constituído 

por uma fita simples de RNA de senso positivo de aproximadamente 11kb que possui uma única fase de leitura 

(open reading frame) e codifica uma poliproteína que será clivada por proteases celulares e virais em três proteínas 

estruturais e sete não estruturais. aa: aminoácidos; C: proteína do capsídeo; E: proteína do envelope; M: proteína 

de membrana; NS: proteína não estrutural; pr: peptídeo clivado do precursor da proteína de membrana; UTR: 

região não codificadora. Modificado de http://viralzone.expasy.org/24?outline=all_by_species. 

A multiplicação viral (Figura 3) ocorre em células suscetíveis ao vírus. Devido a 

diferenças no meio intracelular e pela natureza não-litíca do ciclo dos flavivírus, a entrada, a 

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

comparação às células de vertebrados. A entrada das partículas virais se dá por endocitose 

mediada por clatrina através da ligação entre a proteína E e receptores da superfície celular, tais 

como DC-SIGN (molécula não integrina, captadora da molécula de adesão intercelular 3 e 

específica das células dendríticas), TIM (domínios imunoglobulina e mucina de células T), 

TAM (TYRO3, AXL e MER) e receptores de porção Fc de anticorpos que opsonizam o vírus. 

Após a endocitose, ocorre fusão das vesículas endossomais, que contém os vírus, com os 

lisossomos, o que acarreta em uma diminuição do pH intra-endossômico, o ambiente ácido 

potencializa mudanças conformacionais na proteína E que resulta numa fusão do envelope viral 
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com a membrana dos endossomos e consequente desmontagem da partícula viral e liberação 

do RNA viral no citoplasma (Pastorino et al., 2010; Green et al., 2014; Screaton et al., 2015). 

O RNA liberado no citoplasma codifica uma poliproteína precursora de aproximadamente 3400 

aminoácidos. Esse polipeptídeo traduzido pelo hospedeiro sofre processamento co- e pós-

traducional originando as três proteínas virais estruturais e as sete não estruturais através da 

clivagem realizada pelas proteases viral NS2B/NS3 e celulares.  

 

 

Figura 3. Ciclo de multiplicação de um flavivírus. A infecção tem início com uma partícula viral (1) se ligando 

à um receptor de superfície (2) que medeia a endocitose viral (3). O RNA viral é liberado no citoplasma (4) e a 

sua tradução e processamento da poliproteína ocorrem no retículo endoplasmático (5). A replicação do RNA (6) e 

formação do nucleocapsídeo (7) ocorrem no citoplasma. A montagem das partículas virais ocorre por brotamento 

do nucleocapsídeo para o interior do retículo endoplasmático (8). A liberação viral das partículas virais ocorre por 

exocitose (9).  DC-SIGN: lectina do tipo C específica de célula dendrítica; H+: pH baixo/ácido; pr: peptídeo clivado 

do precursor da proteína de membrana; RER: retículo endoplasmático rugoso. Modificado de Screaton e 

colaboradores (2015). 

A replicação do genoma 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 

copias de fitas positivas de RNA (ssRNA+) pela RNA polimerase dependente de RNA (RdRp) 

viral – a proteína NS5. A proteína C junto com o RNA viral formam o nucleocapsídeo que se 

liga à porção citoplasmática das glicoproteínas virais ancoradas na membrana bilipídica do 
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retículo endoplasmático contendo heterodímeros das proteínas prM e E, resultando na 

montagem das partículas virais por brotamento para dentro do lúmen do retículo 

endoplasmático (RE). Vale ressaltar que por conta do brotamento para o interior do lúmen do 

RE, a composição fosfolipídica dos folhetos da bicamada lipídica dos vírus é invertida quando 

comparados com o de uma célula eucariótica; assim ocorre uma maior concentração de 

fosfolipídeos aniônicos em seu folheto externo. As partículas virais formadas no RE são 

imaturas e não infecciosas. Esses vírus imaturos são transportados pela via secretora celular até 

o complexo golgiense; onde no ambiente de baixo pH da face trans do complexo golgiense 

ocorre a clivagem de prM em M por furinas celulares levando à maturação da partícula viral. A 

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

são liberadas para o meio extracelular pela via exocítica (Pastorino et al., 2010; Green et al., 

2014; Screaton et al., 2015). 

É evidente que o uso de vacinas contra doenças virais tem os seus méritos, por ser uma 

medida profilática eficaz. E embora alguns vírus causadores de doenças no homem, como o da 

varíola, foram erradicados graças à vacinação; outras doenças virais, tais como a causada pelo 

o HIV, tem se mostrado intratáveis à abordagem da vacina devido a dificuldades como 

assegurar a imunização contra todos os subtipos circulantes (De Clercq, 2002). Essas e outras 

dificuldades no tratamento de algumas viroses deveriam impulsionar o estudo de novos 

fármacos antivirais, já que há muitas situações em que drogas antivirais efetivas poderiam 

desempenhar um papel importante na gestão da saúde. Por exemplo, indivíduos não imunes, 

turistas e trabalhadores temporários provenientes de regiões não endêmicas são particularmente 

vulneráveis a infecções virais em países endêmicos. Imunocomprometidos, idosos e pessoas 

subnutridas também constituem grupos de alto risco. Por consequência, a disponibilidade de 

agentes antivirais poderia oferecer uma alternativa eficaz ou auxiliar a vacinação, tanto para o 

tratamento profilático sobre pessoas localizadas em áreas endêmicas como para o tratamento 

de pacientes gravemente enfermos (Pastorino et al., 2010). 

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

atividade com a menor toxicidade possível, já que em tratamentos de longo período como no 

HIV, por exemplo, é pertinente que os efeitos adversos sejam mínimos. 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, 2005; Leyssen et al., 2008; De Clercq, 2010; Da Mata et al., 2017).  
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1.5. O USO DE TOXINAS ANIMAIS NO DESENVOLVIMENTO DE NOVOS 

FÁRMACOS 

Ao longo da história, a humanidade sempre procurou na natureza formas de obter 

recursos para suas necessidades básicas. Muitos anos de observação e experimentação 

proveram o uso de produtos naturais na área biomédica. Cerca de 60% dos fármacos 

comercialmente disponíveis são baseados em compostos bioativos extraídos de fontes naturais. 

No Brasil, 326 espécies animais possuem registros na literatura de uso para fins medicinais 

(Alonso-Castro, 2014).  

Dentre as fontes de recursos naturais, as toxinas animais tem se mostrado um grande 

potencial para a descoberta de novos fármacos (Da Mata et al., 2017). As toxinas animais têm 

contribuído significativamente para o desenvolvimento das Ciências Biomédicas, pois estão 

envolvidas em processos imunológicos, farmacológicos e de intoxicação. Possuem uma extensa 

diversidade química, constituindo modelos moleculares interessantes para o desenvolvimento 

de estratégias biotecnológicas aplicáveis na geração de agentes terapêuticos ou de ferramentas 

experimentais para a pesquisa básica e aplicada. As toxinas animais possuem potenciais 

atividades farmacológicas que podem ser melhor estudadas e exploradas para futuras aplicações 

clínicas. 

O veneno de serpentes é uma mistura de compostos bioativos, em sua maioria proteínas 

e peptídeos (90-95%), produzidos e estocados em glândulas de veneno altamente 

especializadas. E 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 (Doley e Kini, 2009; Da Mata et 

al., 2017). 

Existem no mercado agentes terapêuticos derivados de venenos de serpentes, tais como: 

o anti-hipertensivo Capoten (captopril) derivado de um peptídeo do veneno de Bothrops 

jararaca; e o Integrilin (eptifibatide) e o Aggrastat (tirofiban) - antiplaquetários derivados dos 

venenos de Sistrurus miliarus barbouri e de Echis carinatus, respectivamente (Earl et al., 

2012). E muitas outras toxinas animais em diversas fases de estudo (Koh et al., 2006; Da Mata 

et al., 2017). 

1.6. FOSFOLIPASES A2  

Dentre as toxinas presentes no veneno de serpentes, as fosfolipases A2 (PLA2s, ou 

fosfatidil-acil hidrolases – E.C. 3.1.1.4) se destacam como enzimas importantes por estarem 

envolvidas em diversos processos de intoxicação e fisiológicos. As PLA2s representam uma 
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classe de enzimas versáteis, considerando sua função, localização, regulação, mecanismo de 

ação, sequência aminoacídica e estrutura (Schaloske e Dennis, 2006). São comumente 

encontradas em uma variedade de fluídos biológicos e células como a saliva, líquidos sinoviais, 

macrófagos, plaquetas, pâncreas, baço, músculo liso, placenta e venenos de serpentes, abelhas 

e escorpiões. Sendo que, entre as serpentes, os venenos da família Viperidae, sub-família 

Crotalinae, que inclui o gênero Crotalus, possui uma alta atividade fosfolipásica (Varanda e 

Giannini, 1994; Kini, 2003). As fosfolipases A2 podem ser divididas em cinco grupos 

principais: PLA2 secretórias (sPLA2), citosólicas (cPLA2), cálcio (Ca2+) independentes, 

acetilhidrolases fator de agregação plaquetária (PAF-AH) e as lisossômicas (Schaloske e 

Dennis, 2006). As PLA2s secretórias foram subdivididas em quinze grupos, de acordo com o 

número de resíduos de aminoácidos e posição das ligações dissulfeto, sendo que as PLA2s dos 

venenos de serpentes estão incluídas nos grupos I e II entre as secretórias (Valentin e Lambeau, 

2000; Schaloske e Dennis, 2006). Apesar da pequena variação sequencial e estrutural, as 

sPLA2s desempenham importantes papéis biológicos, que podem ou não estar relacionados à 

sua atividade enzimática. A atividade catalítica das sPLA2s se dá principalmente no catabolismo 

de lipídeos da dieta e no metabolismo geral de lipídeos estruturais das membranas celulares, 

onde catalisam a hidrólise, especificamente, na ligação acil-éster na posição sn-2 de 

fosfolipídios, liberando como produtos lisofosfolipídios e ácidos graxos livres (Figura 4) 

(Valentin e Lambeau, 2000; Kini, 2003). As PLA2s hidrolisam fosfolípidos em monômeros, em 

micelas ou em bicamadas lipídicas; porém agem melhor sobre substratos fosfolípides quando 

esses estão em estruturas agregadas como micelas ou membranas (Dennis et al., 1981; Kini, 

2003). O local de reconhecimento do fosfolipídio, um sítio independente do sítio catalítico, é 

responsável pela propriedade incomum de se ligarem à interface entre a fase polar aquosa e as 

cadeias apolares do fosfolipídio (Kini, 2003). 

 

Figura 4. A diversidade e os sítios de atuação das fosfolipases. As fosfolipases A1 e A2 hidrolisam as ligações 

éster de glicerofosfolipídios intactos nos carbonos C-1 e C-2 do glicerol, respectivamente. As fosfolipases C e D 

quebram, cada uma delas, uma das ligações fosfodiéster no grupo fosfato. A hidrólise de um fosfolipídeo pela 

PLA2 resulta em ácido graxo e lisofosfolipídeo como produtos. Modificado de (Berg et al., 2008). 
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A estrutura terciária básica das PLA2s ( 

), cujo enovelamento típico é determinado, em grande parte, pelas pontes dissulfeto, é 

caracterizada pela presença de uma região N-terminal formada por uma α-hélice I (h1) (resíduos 

1-12) - a qual está envolvida na ligação e orientação de substratos à proteína (canal hidrofóbico) 

- em seguida tem-se a hélice curta (short helix) (resíduos 18-23), o loop ligante do íon Ca2+ 

(resíduos 25-34), a α-hélice II (h2) (resíduos 40-55), duas folhas β-pregueadas antiparalelas (β-

wing) (resíduos 75-77 e 82-84), a α-hélice III (h3) (resíduos 90-107) e por fim a região bastante 

flexível C-terminal (resíduos 108-133). Os segmentos h2 e h3 alocam resíduos que constituem 

o sítio catalítico das PLA2s (Arni e Ward, 1996; Ward et al., 1998). 

 

Figura 5. Estrutura terciária básica das fosfolipases A2. Enovelamento de uma PLA2s mostrando as estruturas 
secundárias (h1, loop ligante de Ca+2, h2, β-wing, h3 e loop C-terminal). Destaque para os resíduos constituintes 
do sítio catalítico (H48, D49, Y52 e D99) e para as pontes dissulfeto (linhas pretas contínuas). Modificado de 
(Ketelhut et al., 2003). 

Para as sPLA2s que constituem o grupo II, o íon Ca2+, um resíduo de histidina (His) na 

posição 48 e um de aspartato (Asp) na posição 49 são requeridos para a catálise de substratos 

artificiais (PLA2 Asp49). Isso, pois as sPLA2s usam o resíduo His48, assistido pelo Asp99, para 

polarizar moléculas de água e causar um ataque nucleofílico na ligação 2-acil-éster de 

fosfolipídios. A tirosina Tyr52 entra em ação para estabilizar a carga da proteína promovendo 

uma rede de pontes de hidrogênio que permitirá o ataque nucleofílico e consequente quebra do 

fosfolipídio e rearranjo das cargas da proteína. O íon Ca2+ ao se ligar ao loop ligante de Ca2+ - 
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formado pelos resíduos de tirosina na posição 28 (Tyr28), dois de glicina nas posições 30 e 32 

(Gly30 e Gly32) e o Asp49 - estabiliza a molécula da PLA2 e funciona como um cofator 

essencial no mecanismo de hidrólise, em que na sua ausência, as sPLA2s são cataliticamente 

inativas. (Yu et al., 1993; Lee et al., 2001; Chakraborti, 2003; Perumal Samy et al., 2010). E 

esse é um dos motivos pelos quais as PLA2s que possuem uma lisina (Lys) na posição 49 (PLA2 

Lys49), como a Bothropstoxina I (BthTX-I), por exemplo, apresentam muito baixa ou nenhuma 

atividade enzimática sobre substratos fosfolípides artificiais (in vitro) (Fletcher e Jiang, 1998; 

Ward et al., 2002b).  

As PLA2s têm sido amplamente estudadas quanto as suas diversas funções e 

aplicabilidades biomédicas; e em sua maioria, esses estudos utilizaram formas recombinantes 

das moléculas e mutações sítio dirigidas. A revisão feita por Chioato e colaboradores (2003), 

enumera 29 trabalhos da literatura, nos quais as PLA2s de venenos de serpentes foram 

expressas, em sua grande maioria, em sistemas procarióticos (Chioato e Ward, 2003). No Brasil, 

dois grupos conseguiram expressar PLA2s isoladas de serpentes com sucesso: (Ward et al., 

2001) expressaram a BthTX-I utilizando o vetor de expressão pET11d para transformar células 

BL21(DE3)pLysS competentes; e (Silveira et al., 2013) expressaram uma fosfolipase A2 ácida 

isolada de Bothrops moojeni (BmooPLA2) utilizando o vetor de expressão pET-21a no sistema 

BL21(DE3)pLysS. 

Por outro lado, as PLA2s têm mostrado potencial ação sobre alguns vírus. Por exemplo, 

(Mitsuishi et al., 2006) descreveram a inibição da multiplicação de adenovírus em células 293A 

devido à adição de PLA2s humanas recombinantes. (Fenard et al., 1999) descreveram a inibição 

da replicação de HIV-1 em células mononucleares do sangue periférico por uma PLA2 isolada 

do veneno de abelha, a qual inibe a entrada viral através de um mecanismo vinculado a ligação 

da PLA2 as células. (Kim et al., 2007) descreveram a ação antiviral contra HIV-1, vírus ebola, 

adenovírus tipo 5 e vírus da leucemia em ratos de uma sPLA2 humana (grupo X) recombinante. 

(Anderson e Ada, 1960) e (Drayton, 1961) descreveram a ação antiviral de uma PLA2 isolada 

do veneno de Pseudechis porphyriacus sobre o Vírus da Encefalite do Vale de Murray e o 

oncovírus RSV (Vírus do Sarcoma de Rous), respectivamente. (Kohn e Klibansky, 1967) 

descreveram a ação de PLA2s isoladas dos venenos de Vipera palestinae, Naja naja e Ringhals 

cobra inativando o Vírus da Doença de Newcastle. Nosso grupo demonstrou a atividade 

antidengue e antifebre amarela de três PLA2s isoladas de venenos de serpentes – a PLA2-CB e 

a PLA2-IC (“inter-cro”) isoladas de Crotalus durissus terrificus, e a bothropstoxina I (BthTX-

I) isolada de Bothrops jararacussu (Muller et al., 2012); bem como, evidenciamos que a ação 

antiviral da PLA2-CB se dá sobre outros vírus envelopados e que embora a sua ação enzimática 
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tenha um importante papel no alto desempenho antiviral, essa não é restrita à atividade catalítica 

apenas (Muller et al., 2014; Russo et al., 2014).  

1.7. FOSFOLIPASE A2 CROTOXINA B (PLA2-CB) 

A crotoxina (crtx) foi a primeira toxina animal a ser isolada e cristalizada (Slotta e 

Fraenkel-Conrat, 1938), sendo o principal componente do veneno das serpentes do gênero 

Crotalus. A crotoxina (Figura 6) é um complexo proteico heterodimérico reversível composto 

por um polipeptídeo ácido não tóxico e sem atividade enzimática, a crotapotina (CA, ou 

crotoxina A ou componente ácido), e um componente básico (CB, ou crotoxina B), responsável 

pela toxicidade e atividade biológica do complexo, a PLA2-CB (Hendon e Fraenkel-Conrat, 

1971; Rübsamen et al., 1971). A crotapotina, quando complexada a PLA2-CB, ou seja, na forma 

de crotoxina, aumenta a atividade da PLA2-CB por agir como uma chaperona, prevenindo a 

ligação da PLA2-CB a sítios não específicos. Assim, após a ligação ao sítio de ação, o complexo 

PLA2-CB+crotapotina se dissocia e as atividades biológicas creditadas a crotoxina são 

decorrentes da ação da PLA2-CB, a qual é uma PLA2 Asp49 (Doley e Kini, 2009). 

 
Figura 6. Estrutura da crotoxina e formação de tetrâmeros pelas isoformas da PLA2-CB. A crotoxina é um 

heterodímero formado pela ligação não-covalente entre a chaperona crotapotina e a PLA2-CB (Modificado de 

(Faure et al., 2011)). Quando livres em solução, as isoformas da PLA2-CB tendem a se dimerizar e formar 

tetrâmeros. Modificado de (Marchi-Salvador et al., 2008). 

Duas isoformas da PLA2-CB de massas moleculares de 14.180Da (CB1) e 14.244Da 

(CB2) foram previamente identificadas no veneno de Crotalus durissus terrificus. As isoformas 

diferem entre si por oito aminoácidos (resíduos nas posições 1, 18, 33, 65, 82, 105, 106, 117). 

Estas substituições resultam em modificações nas atividades enzimáticas e farmacológicas: a 

isoforma CB2 apresenta elevada atividade enzimática e baixa toxicidade enquanto que CB1 
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exerce baixa atividade enzimática e alta toxicidade (Faure e Bon, 1988; Faure et al., 1994; Chen 

et al., 2004; Faure et al., 2011). Aparentemente, CB1 e CB2 são expressas diferentemente no 

veneno; e na espécie Crotalus mitchelli mitchelli apenas a CB2 é expressa no veneno, o que 

possivelmente explica a baixa letalidade do veneno dessa espécie quando comparado com o da 

Crotalus durissus terrificus que contém também a CB1 (Chen et al., 2004). 

A PLA2-CB em solução pode se apresentar com dímero ou tetrâmero, entretanto, a 

forma predominante é a tetrâmica (Figura 6). A estrutura tetrâmica é formada pela associação 

de dois dímeros de CB1/CB2. É possível que após a dissociação do complexo da crotoxina, a 

complexação dessas isoformas ocorra. É provável que as isoformas CB1 e CB2 operem como 

partes complementares de um complexo molecular funcional, em que a configuração tetrâmica, 

e até mesmo a dimérica, seja essencial para as atividades biológicas exercidas pela crotoxina B 

(Marchi-Salvador et al., 2008; Sampaio et al., 2010). 

Ambas as isoformas possuem sete pontes dissulfeto e apresentam a porção N-terminal 

em α-hélice (h1), um loop ligante de Ca2+, duas α-hélices anti-paralelas (h2 e h3), duas β-folhas 

curtas antiparalelas (βwing) e um loop C-terminal. A região catalítica formada por His48, 

Tyr52, Tyr73 e Asp99 é altamente conservada nas duas isoformas. E nas formas tetrâmicas e 

dímeras, apenas CB1 apresentou a presença do íon Ca2+ ligado ao loop. As principais diferenças 

estruturais entre CB1 e CB2 são o loop ligante de Ca2+ (resíduos 27 – 34), a região C-terminal 

(resíduos 119 –133) e a região βwing com seus dois loops adjacentes (resíduos 53 – 91) 

(Marchi-Salvador et al., 2008). 

As isoformas CB1 e CB2 provavelmente interagem para formar um complexo molecular 

a fim de apoiar ou maximizar uma atividade em detrimento da atividade catalítica, que 

certamente é afetada pela mudança do cálcio-ligante de um monômero em cada dímero causado 

pela oligomerização (Marchi-Salvador et al., 2008).  

Em um organismo a PLA2-CB exibe atividade neurotóxica atuando na junção neuro-

muscular inibindo a liberação de neurotransmissores. Dessa forma, realiza um bloqueio pré-

sináptico ao impedir a liberação da acetilcolina (Sampaio et al., 2010). A PLA2-CB medeia uma 

série de atividades imunomodulatórias e farmacológicas amplamente exploradas em diversos 

trabalhos (Costa et al., 1998; Santamaría et al., 2005; Costa e Villarrubia, 2007; Almeida et al., 

2015; Lima et al., 2017). Portanto, a obtenção dessas enzimas em grande quantidade através de 

técnicas de biotecnologia, é de grande interesse no estudo e desenvolvimento de novos produtos 

terapêuticos, tais como agentes antivirais.  
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5.0. CONCLUSÃO 

• As proteínas recombinantes CB1-6xHis_opt e CB2-6xHis_opt foram expressas em E. 

coli nas cepas BL21(DE3), Origami B(DE3) e ArcticExpress (DE3) e sua correta expressão 

foi confirmadas por Western Blotting.  

• A expressão das proteínas recombinantes se deu de forma insolúvel em todas as cepas 

bacterianas analisadas mesmo após procedimentos de otimização da expressão. 

• A melhor estratégia de renaturação das proteínas recombinantes foi aquela realizada on-

column utilizando um gradiente decrescente de ureia contendo 0,5% CHAPS com pH= 7,0. 

• Ambas as proteínas CB2-6xHis_opt e CB1-6xHis_opt apresentaram atividade 

fosfolipásica, indicando a preservação do sítio catalítico. 

• Ambas as proteínas CB2-6xHis_opt e CB1-6xHis_opt apresentaram atividade virucida 

contra DENV-2, YFV, CHIKV e ZIKV, confirmando o efeito sobre vírus envelopados. 

• CB1-6xHis_opt e CB2-6xHis_opt podem vir a ser um importante modelo na prospecção 

de novas drogas antivirais e como ferramenta no estudo do mecanismo de replicação viral.  
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