
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO PRETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produção e atividade antiviral das isoformas da fosfolipase A2 

crotoxina B recombinante  

 

 

 

 

 

 

 

Raquel Rinaldi Russo 

 

 

 

 

 

 

Ribeirão Preto 

2017 



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 



 

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio 

convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a 

fonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Russo, Raquel Rinaldi 

Produção e atividade antiviral da fosfolipase A2 crotoxina B 
recombinante. Ribeirão Preto, 2017. 91 p. : il. ; 30cm. 

Tese de Doutorado, apresentada à Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão Preto/USP – Área de concentração: 
Biociências Aplicadas à Farmácia. 

Orientador: Aquino, Victor Hugo 
 
1. Antiviral.  2. Produção recombinante.  3. Febre amarela.    

4. Dengue.  5. Fosfolipases A2.  6. Venenos de serpentes. 



FOLHA DE APROVAÇÃO 

Raquel Rinaldi Russo 

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. 

 

Orientador: Prof. Dr. Victor Hugo 

Aquino 

 

Aprovado em: 

Banca Examinadora 

 

Prof. Dr. ____________________________________________________________ 

Instituição: _____________________________ Assinatura:____________________ 

 

Prof. Dr. ____________________________________________________________ 

Instituição: _____________________________ Assinatura:____________________ 

 

Prof. Dr. ____________________________________________________________ 

Instituição: _____________________________ Assinatura:____________________ 

 

Prof. Dr. ____________________________________________________________ 

Instituição: _____________________________ Assinatura:____________________ 

 

Prof. Dr. ____________________________________________________________ 

Instituição: _____________________________ Assinatura:____________________  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, Bethânia e Angelo. 

À minha família “virológica”. 



 

AGRADECIMENTOS 

À Universidade de São Paulo, à Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto 

e ao Centro de Pesquisa em Virologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto pela 

disponibilização da estrutura para a realização deste trabalho. 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e à Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Processo: 2012/12605-1) pelas bolsas concedidas. 

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico pela concessão de auxílio 

financeiro ao projeto (Processo: 479512/2012-4). 

Ao meu orientador Victor Hugo Aquino Quintana por ter aberto as portas do seu 

laboratório e me acolhido como aluna por quase nove anos, pela amizade, pelos muitos 

ensinamentos, pela confiança depositada em mim e principalmente por manter a porta de sua 

sala sempre aberta e disponível tanto para discussões acadêmicas quanto para jogar conversa 

fora. Muito obrigada por sempre me ouvir! 

À professora Suely Vilela Sampaio e a equipe do laboratório de Toxinologia pelo 

fornecimento de materiais teste e pelos muitos ensinamentos. Em especial, à Adélia Cristina 

Oliveira Cintra pela paciência e boa vontade comigo, pelos ensinamentos e, principalmente, por 

me introduzir ao mundo dos sistemas de cromatografia em fase líquida. 

À Amanda Cristina Trabuco, técnica de laboratório, pelo auxílio em tentar manter o 

laboratório sempre organizado, pelos ensinamentos e pela disposição em sempre ajudar. À Lelis 

Aparecida de Carvalho Sousa, auxiliar técnico, por realizar seu trabalho sempre com um sorriso 

e pelas muitas conversas. 

Aos meus companheiros de laboratório (Victetes), tanto os atuais – Ana Luiza, 

Glauciane, Mario, Mayra e Veronica – quanto aos que seguiram outros caminhos – Adriana, 

Alberto, Anibal, Denise, Eric, Fábio, Fernanda, Gabriela, Jaseem, Karina, Larissa, Liz, Natalia, 

Nicole, Nilton, Rafael Lourencini, Rafael Prado, Sabrina, Telma, Vanessa, Veridiana e 

Wallace. Especialmente, ao Anibal Silva de Oliveira pelo apoio e ensinamentos na produção 

de proteínas recombinantes.  

À todos os integrantes do Centro de Pesquisa em Virologia, em especial ao professor 

Luiz Tadeu Moraes Figueiredo pela permissão da utilização de seu sistema de cromatografia 

em fase líquida, e à Soraya Jabur Badra pela paciência e apoio técnico.  

À todos os professores e funcionários da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 

Ribeirão Preto e do Centro de Pesquisa em Virologia que de alguma forma me ajudaram a 

chegar até aqui. 

À toda a minha família. Especialmente à minha irmã Rebeca. À minha mãe Bethânia 

pelo amor cego, por estar sempre ao meu lado, por tentar inúmeras vezes me entender e aceitar, 

pela determinação e dedicação a mim, pela paciência e, principalmente, por nunca me 

abandonar. Ao meu pai Angelo por todo amor sempre dedicado a mim, por ser meu melhor 

amigo, confidente e porto seguro, pela sua cumplicidade incondicional me apoiando até mesmo 

nas minhas maiores loucuras... enfim, muito obrigada por ser essa pessoa iluminada que me 

entende melhor do que eu mesma e ser esse pai feminista que sempre me ensinou a tomar as 

rédeas da minha vida pessoal e profissional. 

Aos meus amigos cariocas e paulistas. 

Enfim, à todos que fizeram ou fazem parte da minha vida, o meu muito obrigada por 

ajudarem a construir a essência e o caráter da pessoa e da profissional que eu sou e sempre 

busco ser. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Eu não acho que haja qualquer emoção que possa atravessar o 
coração humano como aquela sentida pelo inventor quando ele vê 

alguma criação de sua cabeça se desdobrando para o sucesso – emoções 
– elas fazem um homem esquecer de se alimentar, da necessidade de 

dormir, dos amigos, do amor, enfim, de tudo.” 

Nikola Tesla 



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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ABSTRACT 

 

RUSSO, R. R. Production and antiviral activity of phospholipase A2 crotoxin B 

recombinant isoforms. 2017. 91f. Thesis (Doctoral). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 

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

 

Dengue virus (DENV) and yellow fever virus (YFV) (genus Flavivirus, family Flaviviridae) 

are important arboviruses that cause diseases in humans affecting the tropical and subtropical 

regions of the planet with millions of infected annually. Although there is a vaccine against 

YFV, many cases of yellow fever are still reported in the endemic regions of the Americas, and 

especially in Africa. A vaccine against DENV has recently been licensed, but its use is still 

quite restricted. There are no therapeutic agents to treat the infection against any of these 

viruses. Therefore, studies to identify drugs to combat DENV and YFV infection are of extreme 

importance. Our group described the antiviral action of the phospholipase A2 crotoxin B (PLA2-

CB) isolated from Crotalus durissus terrificus, which acts directly on the envelope of DENV 

and YFV. The aim of this study was to produce the two recombinant PLA2-CB (CB1 and CB2) 

isoforms and evaluate their antiviral activities in order to contribute to the prospection of new 

antiviral drugs. To achieve such purposes, the coding sequences of the isoforms were optimized 

for prokaryotic expression system, chemically synthesized and enzymatically inserted into the 

pGS-21a vector. The plasmids generated were used to transform E. coli cells from BL21 (DE3), 

Origami B (DE3) and ArcticExpress (DE3) strains. Recombinant proteins were expressed 

tagged with a polyhistidine (6xHis) tail at the C-terminus (CB1+6xHis_opt and 

CB2+6xHis_opt). Both proteins were recognized by antibodies raised against native PLA2-CB 

in Western blot assay. Considering that the proteins were expressed in insoluble form, 

purification was performed in liquid chromatography system (FPLC) using nickel resin column 

under denaturing conditions, using urea as the solubilizing agent. The proteins were renatured 

on-column during purification procedure using a decreasing gradient of urea (6-0M - 120ml – 

0,1ml/min) and CHAPS as a stabilizing agent. CB1+6xHis_opt and CB2+6xHis_opt proteins 

showed phospholipase activity in a colorimetric assay based on phosphatidylcholine hydrolysis, 

indicating preservation of the catalytic site. In a virucidal assay against DENV-2, YFV and two 

other enveloped viruses: Chikungunya virus (CHIKV) and Zika virus (ZIKV), the recombinant 

proteins reduced the plaques of lysis formation exhibiting selectivity indices at the mean of 0.6. 

The CB1+6xHis_opt and CB2+6xHis_opt proteins could be important models for the 

prospection of new antiviral drugs and as tools for the study of the mechanism of viral 

replication. 

 

Keywords: Antiviral. Recombinant protein production. Yellow fever. Dengue. Phospholipase 

A2. Snake venoms. 

  



x 
 

RESUMEN 

 

RUSSO, R. R. Producción y actividad antiviral de las isoformas da fosfolipasa A2 crotoxina 

B recombinante. 2017. 91f. Tesis (Doctorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 

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

 

El virus del dengue (DENV) y el virus da la fiebre amarilla (género Flavivirus, familia 

Flaviviridae) representan importantes arbovirus causadores de enfermedades en humanos que 

afectan las regiones tropicales y subtropicales del planeta, sumando millones de infectados 

anualmente. Aunque exista una vacuna contra o YFV, todavía son notificados muchos casos de 

fiebre amarilla en las regiones endémicas de las Américas e, principalmente, del África. 

Recientemente fue licenciada una vacuna contra el DENV, pero su uso todavía es bastante 

restricto. No existen agentes terapéuticos para tratamiento de la infección contra ninguno de 

eses virus. Por lo tanto, estudios para identificación de fármacos para combatir la infección por 

DENV e YFV son de suma importancia. Nuestro grupo describió la acción antiviral de la 

fosfolipasa A2 crotoxina B (PLA2-CB) de la serpiente Crotalus durissus terrificus, la cual tiene 

acción directa sobre la envoltura de DENV e YFV. La meta principal de este trabajo fue la 

producción de las dos isoformas de la PLA2-CB (CB1 e CB2) recombinantes y la evaluación 

de sus actividades antivirales, con el fin de contribuir con la prospección de novas drogas 

antivirales. Para alcanzar tales propósitos, las secuencias codificadoras de las isoformas fueron 

optimizadas para expresión en sistema procariota, químicamente sintetizados y 

enzimáticamente inseridos en el vector de expresión pGS-21a. Los plasmídeos generados 

fueron utilizados para transformar células E. coli de las cepas BL21(DE3), Origami B(DE3) e 

ArcticExpress (DE3). Las proteínas recombinantes fueron expresadas juntamente con una cola 

de poli histidina (6xHis) en el extremo C-terminal (CB1+6xHis_opt e CB2+6xHis_opt). Ambas 

proteínas fueron reconocidas por anticuerpos producidos contra la PLA2-CB nativa en un 

ensayo de Western Blot. Considerando que las proteínas fueron expresadas en forma insoluble, 

la purificación fue realizada en sistema de cromatografía líquida, utilizando columna con resina 

de afinidad por níquel, bajo condiciones desnaturalizantes, utilizando urea como agente 

solubilizador. Las proteínas fueron renaturadas en la propia columna de níquel (on-column) 

durante la purificación, utilizando un gradiente de urea (6-0M - 120ml – 0,1ml/min) y el 

detergente CHAPS como agente estabilizador. Las proteínas CB1 + 6xHis_opt y CB2 + 

6xHis_opt en ensayo colorimétrico de hidrólisis de fosfatidilcolina presentaron actividad 

fosfolipásica, indicando preservación del sitio catalítico. En ensayos virucidas contra el DENV-

2, YFV y otros dos virus: Chikungunya (CHIKV) y Zika (ZIKV). Las proteínas recombinantes 

redujeron la formación de placas de lisis mostrando índices de selectividad en la media de 0,6. 

Las proteínas CB1+6xHis_opt y CB2+6xHis_opt pueden ser un importante modelo em la 

prospección de nuevas drogas antivirales y como herramientas em el estudio del mecanismo de 

replicación viral. 

 

Palabras clave: Antiviral. Producción recombinante. Fiebre amarilla. Dengue. Fosfolipasa A2. 

Venenos de serpientes. 
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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 
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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 
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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).  



10 
 

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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2. OBJETIVOS 

2.1. GERAL 

•  Produzir em sistema procariótico as duas isoformas da fosfolipase A2 crotoxina B da 

serpente Crotalus durissus terrificus e avaliar a atividade antiviral das mesmas.  

2.2. ESPECÍFICOS 

•  Clonar, expressar e purificar as duas isoformas da fosfolipase A2 crotoxina B (CB1 e 

CB2). 

•  Avaliar a atividade anti-vírus da dengue e anti-vírus da febre amarela das isoformas 

da fosfolipase A2 crotoxina B recombinantes separadamente e associadas. 

•  Avaliar a ação antiviral das isoformas da fosfolipase A2 crotoxina B sobre outros vírus 

envelopados: vírus Chikungunya e vírus Zyka. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. CLONAGEM DOS GENES DAS ISOFORMAS DA PLA2-CB 

As sequências genômicas que codificam as isoformas da PLA2-CB de Crotalus durissus 

terrificus CB1 (Nº de acesso ao GenBank: X12603.1, posição 246-611) e CB2 (Nº de acesso 

ao GenBank: X16100.1, posição 250-615) foram otimizadas. Essa otimização pode ser vista 

nos apêndices 1 e 2 que mostram os alinhamentos das sequências codificadoras das isoformas 

originais e das otimizadas, indicando as modificações introduzidas. Para fins de clonagem, 

sequências correspondentes a sítios para enzimas de restrição foram adicionadas as sequências 

optimizadas. Na extremidade 5’, um sítio (CAT ATG) para a enzima de restrição NdeI foi 

adicionado, o qual adicionalmente possui o códon (ATG = metionina) de iniciação para 

tradução das proteínas recombinantes em E. coli. Na extremidade 3’, um sítio (CTC GAG) para 

a enzima de restrição XhoI foi adicionado (Figura 7.A.). Ambas as sequências foram clivadas 

com as enzimas de restrição NdeI e XhoI e o produto resultante foi inserido no vetor de 

expressão pGS21a, o qual foi digerido com as mesmas enzimas de restrição.  

 
 

 
 

Figura 7. Adição de sequências para ação de enzimas de restrição nas sequências codificadoras das proteínas 

recombinantes e desenho dos plasmídeos. A. Para fins de clonagem, na extremidade 5’ das sequências 

codificadoras das proteínas recombinantes foi adicionado o sítio de clivagem da enzima de restrição Nde I, já na 

extremidade 3’ foi adicionado o sítio de clivagem da enzima Xho I. B. Esquema dos plasmídeos pGS-21a-CB1-

6xHis_opt e pGS-21a-CB2-6xHis_opt mostrando a posição de corte das endonucleases de restrição Nde I e Xho 

I, posição da marcação da cauda de polihistidina e antibiótico ao qual o plasmídeo confere resistência bacteriana. 

As sequências de DNA que codificam as duas isoformas da PLA2-CB foram 

optimizadas para expressão em sistema procariótico, sintetizadas quimicamente e inseridas no 

vetor pGS-21a pela empresa Genscript (EUA). Assim, cada plasmídeo (pGS-21a-CB1-

A 
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6xHis_opt e pGS-21a-CB2-6xHis_opt, 5740pb – Figura 7B) codifica a isoforma 

correspondente, acoplada a uma cauda contendo seis resíduos de histidinas (6xHis) na sua 

porção C-terminal. Os plasmídeos foram utilizados para transformar células das cepas 

ArcticExpress (DE3), BL21(DE3) e Origami B(DE3) competentes, que foram inoculadas a 

37ºC por uma noite em placas contendo meio sólido Luria-Bertani (LB) contendo 50μg/ml de 

Ampicilina e quantidades de antibiótico apropriado para cada cepa (ArcticExpress (DE3): 

20μg/ml de Gentamicina; Origami B(DE3): 15μg/ml de Kanamicina e 12,5μg/ml de 

Tetraciclina). Para seleção das bactérias contendo os plasmídeos esperado, as colônias geradas 

na transformação foram inoculadas em 10ml de meio líquido Luria-Bertani (LB) contendo 

50μg/ml de Ampicilina e quantidades de antibiótico apropriado para cada cepa e crescidas a 

37oC por uma noite em agitação de 200rpm. Os plasmídeos foram extraídos usando a técnica 

da lise alcalina e submetidos à eletroforese em gel de agarose a 1% (Sambrook e Russel, 2001). 

As colônias contendo os plasmídeos de tamanho esperado foram reinoculadas em meio LB com 

os respectivos antibióticos e foram estocadas a -80°C.  

3.2. EXPRESSÃO DAS ISOFORMAS DA PLA2-CB 

Células E. coli de uma única colônia contendo o vetor de expressão com o inserto 

desejado foram incubadas em 10ml de LB contendo 50μg/ml de Ampicilina e quantidades de 

antibiótico apropriado para cada cepa, por uma noite a 37ºC sob agitação de 200rpm. Desta 

cultura, 250µl foram adicionados à 10ml de LB contendo os mesmos antibióticos e incubados 

a 37ºC sob agitação de 200rpm, por aproximadamente duas horas até obter uma densidade 

óptica a 600nm de 0,5-0,7. Posteriormente, 10µl de IPTG 1M foram adicionados na cultura em 

uma concentração final de 1mM seguido de uma incubação sob agitação de 200rpm a 37ºC, 

para as cepas BL21(DE3) e Origami B(DE3), e a 13ºC, para ArcticExpress (DE3). As cepas 

BL21(DE3) e Origami B(DE3) foram induzidas à expressão por até 4h, já a ArcticExpress 

(DE3) foi induzida por até 24h. Alíquotas de 1ml da cultura foram retiradas das culturas nos 

tempos 2h, 4h e 24h, as mesmas foram centrifugadas a 5000rpm por 10 minutos e o sedimento 

ressuspendido em 1x SDS Gel-Loading Buffer (50mM Tris-Cl [pH=6,8], 100mM ditiotreitol, 

2% SDS [dodecil sulfato de sódio], 0,1% azul de bromofenol e 10% glicerol). A lise celular foi 

feita por sonicação (5 vezes por 30 segundos com intervalo de 30 segundos - 70% amplitude - 

Sonifier Cell Disruptor – modelo SLPe, Branson, EUA). A análise da expressão foi feita em 

eletroforese em gel de poliacrilamida-dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE) (Sambrook e 

Russel, 2001), em que 10µl das amostras colhidas processadas foram submetidos a um SDS-

PAGE 15% (100V constante por ≈1h). Posteriormente as bandas foram coradas com Coomassie 
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blue (0,25% de Coomassie brilliant blue; 45% metanol; 10% ácido acético) por 30min e 

descoradas numa solução de 30% de metanol e 10% de ácido acético por 1h.  

3.3. DETECÇÃO DAS ISOFORMAS RECOMBINANTES ATRAVÉS DE 

ANTICORPOS POLICLONAIS  

 O protocolo experimental descrito a seguir para produção em camundongos de 

anticorpos policlonais contra a PLA2-CB nativa foi aprovado pelo CEUA/USP-RP, Protocolo 

nº. 12.1.1854.53.8 e adaptado do trabalho de Choumet et al., 1992.  Um grupo de 10 

camundongos BALB/c fêmeas foi inoculado com PLA2-CB gentilmente cedida pela Prof. Dra. 

Suely Vilela Sampaio da FCFRP-USP (item 3.6.). Cada animal foi inoculado por via 

intraperitoneal com 200µl de solução de 150mM de cloreto de sódio contendo 25µg de PLA2-

CB e 100µl de adjuvante de completo Freund. Os animais foram adicionalmente inoculados 

por três semanas consecutivas com a mesma solução, mas substituindo o adjuvante de completo 

de Freund pelo incompleto. Uma semana após a última injeção, os animais foram anestesiados 

com solução de anestésicos (Ketamina 100mg/kg e Xilazina 20mg/kg) para colheita de sangue 

por via retro-orbital. Em seguida a coleta de sangue, foi realizado o deslocamento da cervical 

dos animais como método de eutanásia já que o mesmo produz efeito imediato sem aparente 

sofrimento dos animais. Após coagulação, o pool de sangue dos 10 animais foi centrifugado a 

4500rpm por 10min a 4ºC. O soro foi colhido e inativado a 56ºC por 40min. O soro imune 

inativado foi armazenado a -30ºC até a sua utilização como fonte de anticorpos primários na 

reação de Western Blot. 

 A detecção das isoformas da PLA2-CB foi realizada por Western blot (Sambrook e 

Russel, 2001). Para confirmação de que as proteínas recombinantes correspondem às isoformas 

da PLA2-CB, 10µl da amostra do lisado de E. coli foram submetidos a eletroforese em gel de 

poliacrilamida (SDS-PAGE 15%). As proteínas foram transferidas para uma membrana de 

nitrocelulose (Bio-Rad, EUA) aplicando uma corrente de 100V por 1h. O tampão de 

transferência continha 39mM de glicina, 48mM de Tris-base, 0,037% de SDS e 20% metanol. 

Após a transferência, a membrana foi corada com solução de Ponceau (0,2% de Ponceau; 3% 

de ácido tricloroacético e 3% de ácido sulfosalicílico) por 10 minutos para confirmação da 

transferência das proteínas. Posteriormente, a membrana foi tratada com tampão de bloqueio 

(TBS-Tween a 5% de leite desnatado) por 2h. Em seguida, foi lavada 3 vezes com TBS-Tween. 

A detecção das proteínas recombinantes foi realizada utilizando uma diluição de 1:1000 de soro 

imune de camundongo (obtido de camundongos imunizados com PLA2-CB in natura conforme 

descrito acima) em solução de bloqueio que foi incubado com a membrana a temperatura 
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ambiente por 1 hora. Em seguida a membrana foi lavada 3 vezes com TBS-Tween. Um 

anticorpo secundário anti-IgG (1:1000) de camundongo conjugado com a enzima fosfatase 

alcalina produzido em cabra (Sigma-Aldrich  Alemanha) foi utilizado em tampão de bloqueio, 

sendo incubado com a membrana por 1 hora a temperatura ambiente. Novamente a membrana 

foi lavada 3 vezes com TBS-Tween. Adicionalmente foi feita uma nova lavagem com TBS para 

a remoção do Tween 20 (Synth - Brasil). A revelação foi feita por adição do substrato da enzima 

conjugada ao anticorpo secundário - o BCIP/NBT solution, premixed (Sigma-Aldrich - 

Alemanha) - diretamente sobre a membrana e mantido por até 5 minutos até obtenção da cor 

desejada.  

3.4. ANÁLISE DA SOLUBILIDADE DAS ISOFORMAS DA PLA2-CB 

A solubilidade das isoformas recombinantes expressas nas cepas BL21(DE3) e Origami 

B(DE3) foi analisada através da mudança da temperatura de indução (25ºC ou 37ºC), 

concentração da molécula indutora IPTG (0,1µM-0,1mM), adição do cofator Ca2+ da PLA2-CB 

ao meio de indução (5mM CaCl2), tempo (4-24h) e pH do tampão de lise (7,0; 8,0; 10,0). Já na 

cepa ArcticExpress (DE3) foi analisado o efeito da concentração da molécula indutora IPTG 

(0,1µM-0,1mM), da adição do cofator essencial da enzima ao meio de indução (5mM CaCl2) e 

do pH do tampão de lise (7,0; 8,0; 10,0) na solubilidade das isoformas recombinantes expressas. 

Assim, após a indução, foi retirado uma alíquota de 1ml da cultura, que foi centrifugada a 

5000rpm por 10 minutos e o sedimento foi suspenso em 200µl tampão de lise (50mM Tris-Cl; 

100mM NaCl). A lise celular foi realizada adicionando-se lisozima (1mg/ml), RNAse A 

(10µg/ml), PMSF (1mM) e DNAse I (5µg/ml), seguida de uma incubação de 30min no gelo. E 

por fim, a mistura foi sonicada (5 vezes por 30 segundos com intervalo de 30 segundos - 70% 

amplitude - Sonifier Cell Disruptor – modelo SLPe, Branson, EUA). O lisado foi centrifugado 

a 5000rpm por 15 minutos a 24ºC. Uma alíquota de 5µl do sobrenadante foi misturado com 5µl 

de 2x SDS Gel-Loading Buffer e o sedimento foi suspenso com 1x SDS Gel-Loading Buffer.  

Estas amostras foram analisadas em SDS-PAGE 15% (Sambrook and Russel, 2001). 

3.5. PURIFICAÇÃO E RENATURAÇÃO DAS ISOFORMAS DA PLA2-CB 

As proteínas recombinantes foram purificadas em condições desnaturantes. As células 

bacterianas de 400ml de cultura induzida à expressão foram centrifugadas a 6000rpm por 10min 

a 4ºC e o sedimento formado pelas células bacterianas foi congelado a -20ºC overnight. Cada 

grama de E. coli foi ressuspendida em 3ml de tampão de lise (50mM Tris-Cl; 100mM NaCl; 

pH 8.0). Por cada grama de E. coli, adicionou-se lisozima (1mg/ml), RNAse A (10µg/ml), 
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PMSF (1mM) e DNAse I (5µg/ml), seguida de uma incubação de 30min no gelo. A suspensão 

foi então sonicada (5 vezes por 30 segundos com intervalo de 30 segundos - 70% amplitude - 

Sonifier Cell Disruptor – modelo SLPe, Branson, EUA) e centrifugada 6000rpm por 30min a 

4ºC. O sedimento foi lavado 3x com PBS e a cada grama do pellet resultante foi adicionado 

5ml do tampão solubilizador contendo ureia (8M ureia; 0,1M NaH2PO4; 0,1M Tris-Cl; 

pH=8,0). A suspensão permaneceu por 1 hora em agitação a temperatura ambiente e foi 

centrifugada a 6000rpm por 30 minutos a 4°C, o sedimento resultante foi descartado e o 

sobrenadante foi utilizado como material para a purificação da proteína recombinante.  

A purificação foi realizada utilizando um sistema de cromatografia líquida (ÄKTA 

PRIME PLUS, GE Healthcare, Reino Unido) utilizando coluna de afinidade por níquel com a 

resina nickel-nitrilotriacetic acid (Ni-NTA Superflow 1ml - QIAGEN, Alemanha). A coluna 

foi equilibrada com 10 volumes de coluna de tampão solubilizador; e então, o lisado 

solubilizado foi adicionado à coluna utilizando o sistema de bombas. Uma alíquota do filtrado 

foi analisada por SDS-PAGE 15% para confirmação da retenção da proteína recombinante na 

coluna.  

3.5.1. ELUIÇÃO DAS PROTEÍNAS RECOMBINANTES 

A eluição das proteínas recombinantes foi realizada primeiramente através de um 

gradiente linear de 0-0,5M de imidazol em 8M de ureia; 0,1M NaH2PO4; 0,1M Tris-Cl; pH=8,0 

em um volume total de 60ml; a fim de definir a concentração de imidazol no qual a proteína 

elui sem contaminantes. Em outro experimento, após a aplicação da amostra, a coluna foi lavada 

com 5ml de 8M de ureia; 0,1M NaH2PO4; 0,1M Tris-Cl; 100mM de imidazol; pH=8,0 e a 

eluição se deu em tampão de eluição (8M de ureia; 0,1M NaH2PO4; 0,1M Tris-Cl; 1M de 

imidazol; pH=8,0). Ou ainda, após a aplicação da amostra, a coluna foi lavada com 15ml de 

8M de ureia; 0,1M NaH2PO4; 0,1M Tris-Cl; pH=6,3 e a eluição se deu em tampão de eluição 

(8M de ureia; 0,1M NaH2PO4; 0,1M Tris-Cl; pH=4,5). Em todos os procedimentos, alíquotas 

dos filtrados foram analisadas por SDS-PAGE 15%. 

3.5.2. RENATURAÇÃO DAS PROTEÍNAS RECOMBINANTES POR DIÁLISE 

A eluição das proteínas recombinantes se deu em tampão de eluição (8M de ureia; 0,1M 

NaH2PO4; 0,1M Tris-Cl; 1M de imidazol; pH=8,0). Alíquotas dos filtrados foram analisadas 

por SDS-PAGE 15%. As alíquotas que continham as proteínas recombinantes purificadas 

foram dialisadas contra 2l de tampão de reação contendo concentrações decrescente de ureia 

(6M, 4M, 3M, 2M, 1M, 0,5M, 0,25M, 0,125M, 0M). A troca do último tampão (0M) foi 

repetida duas vezes. As trocas de tampão ocorreram num intervalo de 8h.  
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Na diálise 1, o tampão de reação continha 100mM NaH2PO4; 5mM CaCl2; 5mM 

cisteína; 1mM cistina; pH=7,4 e foi realizada a 4ºC. Na diálise 2, o tampão de reação continha 

100mM NaH2PO4; 50mM TrisCl; 5mM cisteína; 1mM cistina; pH=7,4 e foi realizada a 4ºC. 

Na diálise 3, a amostra foi diluída para um volume final de 2V0, o tampão de reação continha 

100mM NaH2PO4; 50mM TrisCl; 5mM cisteína; 1mM cistina; pH=7,4 e foi realizada a 4ºC. 

Na diálise 4, a amostra foi diluída para um volume final de 2V0, o tampão de reação continha 

100mM NaH2PO4; 50mM TrisCl; 5mM cisteína; 1mM cistina; pH=7,4 e foi realizada a 24ºC. 

Na diálise 5, a amostra foi diluída para um volume inicial de 2V0 em tampão redutor (8M ureia; 

10mM DTT; 100mM NaH2PO4; pH=7,4) e incubada a temperatura ambiente por 40min, 

quando foi diluída para um volume final de 5V0 de tampão de oxidação (8M ureia; 100mM 

NaH2PO4; 50mM Tris-Cl; 5mM cisteína; 1mM cistina; pH=7,4), o tampão de reação continha 

100mM NaH2PO4; 50mM TrisCl; 5mM cisteína; 1mM cistina; pH=7,4 e foi realizada a 24ºC. 

Na diálise 6 e 7, duas frações que continham maior quantidade das proteínas recombinantes 

foram diluídas para um volume de 2V0 em tampão redutor (8M ureia; 10mM DTT; 500mM 

NaCl; pH=7,4) e foram incubadas a temperatura ambiente por 40min. Uma das frações foi 

diluída para um volume final de 10V0 (6) e a outra para um volume final de 40V0 (7) em tampão 

de oxidação (8M ureia; 500mM NaCl; 8mM cisteína; 1mM cistina; pH=3,5). As frações foram 

dialisadas a 24ºC contra 2l de tampão de reação contendo 500mM NaCl; 8mM cisteína; 1mM 

cistina; pH=3,5. As amostras dialisadas foram centrifugadas e o sobrenadante foi separado e 

concentrado em concentrador centrífugo (Vivaspin 15ml, MWCO 3kDa) a 3900g por 1h a 24ºC. 

Ao final de todos os procedimentos de diálise, o pellet e o sobrenadante foram analisados por 

SDS-PAGE 15% (Sambrook e Russel, 2001). 

3.5.3. RENATURAÇÃO DAS PROTEÍNAS RECOMBINANTES ON-COLUMN 

 Os procedimentos de lise e purificação de 400ml da cultura bacteriana se deram como 

descrito anteriormente, com as seguintes modificações descritas a seguir. Ao sedimento 

resultante da lise foi adicionado 15ml do tampão solubilizador contendo ureia (8M ureia; 0,1M 

NaH2PO4; 0,1M Tris-Cl; pH=8,0) e acrescentou-se 10mM de DTT ao mesmo. Após a aplicação 

da amostra à coluna cromatográfica, seguiu-se três diferentes protocolos para retirada da ureia 

através de um gradiente linear decrescente (120ml - fluxo 0,1ml/min). No primeiro, o tampão 

inicial continha 6M ureia; 500mM NaCl; 20mM Tris-Cl; 5mM cisteína; 1mM cistina; 0,5% 

CHAPS; 10mM DTT; pH=7,4 e o final 500mM NaCl; 20mM Tris-Cl; 5mM cisteína; 1mM 

cistina; 0,5% CHAPS; pH=7,4. No segundo, o tampão inicial continha 6M ureia; 500mM NaCl; 

20mM Tris-Cl; 0,5% CHAPS; 10mM DTT; pH=9,5 e o final 500mM NaCl; 20mM Tris-Cl; 
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0,5% CHAPS; pH=9,5. No terceiro, o tampão inicial continha 6M ureia; 500mM NaCl; 20mM 

Tris-Cl; 0,5% CHAPS; 10mM DTT; pH=7,0 e o final 500mM NaCl; 20mM Tris-Cl; 0,5% 

CHAPS; pH=7,0. Por fim, foi aplicado tampão de eluição (1,5M imidazol; 300mM NaCl; 

50mM Tris-Cl; 0,5% CHAPS; pH=8,0) em um fluxo de 1ml/min.  

A troca do tampão para retirada do imidazol das amostras purificadas que continham a 

proteína de tamanho esperado (monomérico) foi realizado diluindo a amostra em tampão 

contendo 0,5M NaCl, 0,02M Tris-Cl, 0,5% CHAPS, pH=7,0 e aplicando-a em um tubo 

concentrador Vivaspin 15ml MWCO 3kDa. A amostra foi centrifugada por 40min a 3900g a 

24ºC. O filtrado foi descartado e a amostra concentrada para ≈300µl. As amostras foram 

quantificadas através do ensaio colorimétrico de Braford utilizando o Bio-Rad Protein Assay 

Kit II (Bio-Rad, EUA) seguindo as recomendações do fabricante. 

3.6. PURIFICAÇÃO DA FOSFOLIPASE A2-CB DO VENENO DA SERPENTE 

O veneno bruto de Crotalus durissus terrificus foi obtido do serpentário da Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo (autorização do IBAMA: 

1/35/1998/000846-1). Os procedimentos de purificação (Hendon e Fraenkel-Conrat, 1971; 

Homsibrandeburgo et al., 1988) para obtenção da PLA2-CB foram realizados pela Dra. Adélia 

Cristina Oliveira Cintra e gentilmente cedidos pela Profa. Dra. Suely Vilela Sampaio, ambas 

do Laboratório de Toxinologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 

Universidade de São Paulo. As PLA2s foram pesadas em balança analítica, diluídas em PBS 

para uma concentração final de 1µg/µl, filtradas em filtro 0,22µm, aliquotadas em tubos estéreis 

(≈300µl) e armazenadas a -80ºC até a realização dos ensaios. 

3.7. ATIVIDADE FOSFOLIPÁSICA 

 A atividade fosfolipásica foi realizada através do ensaio colorimétrico conforme 

descrito por Lôbo De Araújo e Radvanyi, 1987, com pequenas modificações propostas por 

Francischetti et al., 2000 e Ward et al., 2002. Brevemente, o meio de reação contendo 0,35mM 

de vermelho de fenol, 3,5mM de fosfatidilcolina, 4mM de colato de sódio, 10mM de cloreto de 

cálcio e 100mM de cloreto de sódio a pH 7,5 foi sonicado durante 2 minutos para formação das 

micelas. Alíquotas de 20µl (1µg) de proteína recombinante ou da PLA2-CB in natura ou de 

PBS foram adicionadas à cubeta contendo 1ml do meio de reação sonicado. Foi realizada a 

leitura em espectrofotômetro a 558nm a cada 5 minutos por 15 minutos. A atividade 

fosfolipásica foi avaliada através da diminuição no valor da absorbância por minuto nas 

condições descritas. 
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3.8. CÉLULAS E VÍRUS 

Para preparação do estoque viral e realização dos experimentos foram utilizados dois 

tipos celulares, respectivamente: células C6/36 derivadas de larva do mosquito Aedes 

albopictus e células VERO E6 que são células do epitélio renal do macaco verde africano 

(Cercopithecus aethiops).  

Sementes virais já confirmadas do vírus da dengue sorotipo 2 cepa New Guinea C 

(DENV-2 NGC), do vírus da febre amarela cepa vacinal (YFV 17D), do vírus Chikungunya 

cepa protótipo africano (CHIKV S27) e do vírus Zika isolado de placenta no Hospital das 

Clínicas – FMRP (ZIKV) que se encontram estocados a -80oC no Centro de Pesquisa em 

Virologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP foram incluídos no estudo. 

3.9. CITOTOXICIDADE DAS PROTEÍNAS RECOMBINANTES 

Para avaliar a citotoxicidade das isoformas da PLA2-CB recombinantes frente às células 

VERO E6, foi utilizado o ensaio colorimétrico com sal de tetrazólio (MTT [3-(4,5-

dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil brometo tetrazólico] - Sigma-Aldrich, Alemanha), conforme 

proposto por Takeuchi et al., 1991, com modificações propostas por (ieuwerts et al., 1995. Uma 

suspensão de células VERO E6 (≈2,0x105 células/ml) em meio Leibovitz (L-15) (Cultilab, 

Campinas, São Paulo, Brasil) suplementado com 10% Soro Fetal Bovino – SFB (Cultilab, 

Campinas, São Paulo, Brasil) e 1% de PSA (10.000 UI de penicilina, 10.000µg de 

estreptomicina e 25µg de anfotericina B - Cultilab, Campinas, São Paulo, Brasil) foi distribuída 

em uma placa de 96 cavidades (100L/cavidade). A placa foi incubada por 24h a 37ºC. Após 

esse período, o meio foi removido e substituído por 200µl de meio L-15 com 2% de SFB e 1% 

de PSA contendo concentrações das proteínas recombinantes (50µg/µl) e tampão contendo 

0.5% de CHAPS (diluições seriadas, razão 1:2). A placa foi incubada por 7 dias a 37ºC. O meio 

foi então removido, e adicionou-se 50L de MTT diluído em L-15 (1mg/ml) e a placa foi 

novamente incubada por 4h a 37ºC. O meio com MTT foi removido e substituído por 100L 

de dimetilsulfóxido (DMSO - Merck, Alemanha)/cavidade. A placa foi agitada por 2 minutos 

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

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

monocamadas celulares tratadas com as proteínas recombinantes/tampão de 0,5% de CHAPS 

comparadas com as obtidas para as células não tratadas utilizando a seguinte fórmula: 

 

Viabilidade Celular =  
DOmt

DOcc
 × 100 
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Em que:  

DOmt = densidade óptica das monocamadas celulares tratadas com as proteínas 

recombinantes/tampão 0,5% de CHAPS; 

DOcc = média da densidade óptica das monocamadas celulares não tratadas. 

Em seguida, os percentuais referentes às diferentes concentrações das proteínas 

recombinantes/tampão 0,5% CHAPS foram inseridos em um gráfico (Graphpad Prism 7, EUA), 

e através da análise de regressão foi calculada a concentração de cada amostra teste capaz de 

reduzir em 50% a viabilidade celular da monocamada de células (CC50). Os valores de CC50 

calculados representam a média de dois experimentos independentes  desvio padrão da média. 

3.10. ESTOQUES VIRAIS 

Para a preparação dos estoques virais foram utilizadas células C6/36. Essas células 

foram preparadas em frascos de cultura de 75cm2, 24 horas antes da infecção, utilizando-se para 

o crescimento celular L-15 (Cultilab, Campinas, São Paulo, Brasil) suplementado com 10% 

SFB (Cultilab, Campinas, São Paulo, Brasil) e 1% de PSA (Cultilab, Campinas, São Paulo, 

Brasil). O meio de cultura do frasco foi descartado e a monocamada celular foi lavada por duas 

vezes com solução de tampão fosfato-salino (PBS, pH ≈ 7,4), com o objetivo de retirar células 

mortas e resquícios de SFB. Em seguida, a monocamada celular foi inoculada com 300µl da 

semente viral e o frasco incubado por 1 hora a 28ºC, com agitação moderada de 15 em 15 

minutos, para que o vírus fosse adsorvido. Em seguida, adicionou-se meio L-15 com 2% de 

SFB e 1% de PSA e as células foram incubadas a 28ºC por até 7 dias. Após esse período, o 

fluido celular foi colhido e centrifugado a 2.000rpm por 3 minutos a 4ºC. O sobrenadante foi 

completado com 20% de SFB, aliquotado em tubos estéreis (≈300µl) e armazenados a -80ºC 

até sua utilização. Após confirmação da infecção viral, realizou-se a titulação dos estoques 

virais conforme descrito no item 3.11. 

3.11. DETERMINAÇÃO DOS TÍTULOS VIRAIS  

Os estoques virais foram titulados pelo método das placas de lise (Burlenson et al., 

1992). Células VERO E6 (≈2x105 células/ml/cavidade), em meio L-15 suplementado com 10% 

SFB e 1% PSA, foram cultivadas em placas de 24 cavidades e incubadas a 37ºC. Após 

confluência (24h), essas células foram infectadas com 400l de diluições decimais seriadas dos 

estoques virais, em meio L-15 sem SFB (duplicata para cada diluição) e foram incubadas 

durante 1h a 37ºC. Após esse tempo, a suspensão viral foi aspirada e foi adicionado a cada 

cavidade 1ml de uma solução de 1,8% de carboximetilcelulose (CMC; Sigma-Aldrich, 
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Alemanha) em meio L-15 2X acrescido de 2% de SFB. As placas foram incubadas por 5-7 dias 

a 37ºC. Após este período, o meio foi aspirado e as células fixadas e coradas pela adição de 

≈300l do corante preto de naftaleno em solução ácida (pH ≈ 2,4) por 40 minutos à temperatura 

ambiente. Após este tempo, o corante foi aspirado e as placas foram quantificadas através da 

visualização direta. Para calcular o título, as placas da última diluição que apresentou placas de 

lise foram contadas. O título viral foi expresso em unidades formadoras de placas/ml (UFP/ml) 

e, portanto, de partículas virais viáveis, já que teoricamente cada placa é iniciada pela infecção 

de uma única partícula viral infectante.  

 O título viral foi calculado através da fórmula: 

Título Viral = P ×  
1

D
 ×  

1

V
 

Em que:  

P = média do número de placas formadas na última diluição que apresenta placas de lise; 

D = última diluição viral que apresenta placas (10-x); 

V = volume da diluição usada para infectar a monocamada celular (ml). 

3.12. ENSAIO ANTIVIRAL VIRUCIDA  

O ensaio de atividade virucida foi realizado de acordo com García et al., 2003 com 

pequenas modificações. Foram utilizados como material teste diluições seriadas (razão 1:2) das 

proteínas recombinantes (100µg/µl CB1+6xHis_opt ou 100µg/µlCB2+6xHis_opt ou 

50µg/µlCB1+6xHis_opt + 50µg/µlCB2+6xHis_opt), da PLA2-CB in natura (8ng/µl) e do 

tampão contendo 0.5% de CHAPS. Cinquenta microlitros da suspensão viral (10000UFP de 

DENV-2 ou YFV ou CHIKV ou ZIKV) foram misturados com 50L das diluições das proteínas 

recombinantes separadas ou pool, ou do tampão 0,5% CHAPS ou da PLA2-CB ou de meio L-

15 sem SFB (controle viral). As misturas foram homogeneizadas e incubadas a 37ºC por 1 hora. 

Decorrido este período, as misturas foram diluídas na razão 1:100 e 400L dessas diluições 

foram aplicados a cada poço (50-100 UFP/ cavidade) de placas de 24 cavidades contendo uma 

monocamada celular confluente (24h) de células VERO E6 e a placa foi incubada a 37ºC por 1 

hora. As misturas foram diluídas a fim de evitar um possível tratamento celular pelas proteínas 

recombinantes. Após a incubação para adsorção viral, as misturas foram removidas por 

aspiração e uma solução de CMC em L-15 suplementado de 2% de soro fetal bovino e 1% de 

antibióticos foi adicionada e as placas foram incubadas por 7 dias a 37ºC. Passado esse período, 

o meio foi aspirado e as células foram coradas e fixadas com 300l de preto de naftaleno em 
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solução ácida (pH ≈ 2,4) por 40 minutos à temperatura ambiente. Posteriormente, o corante foi 

aspirado e as placas de lise foram contadas por visualização direta.  

A percentagem de inibição da replicação viral foi calculada através da seguinte fórmula: 

 

Percentagem de Inibição = (1 −  
Pmt

Pcv
) × 100 

Em que: 

Pmt = número de placas de lise da monocamada celular infectada tratada com o material teste; 

Pcv = número de placas de lise da monocamada celular infectada não tratada com o material 

teste. 

Com os valores de CC50 e CE50 foi possível calcular o índice de seletividade (IS) de 

cada amostra, que demonstra quão promissora é determinada substância, ou seja, quanto maior 

a concentração não tóxica e menor a concentração efetiva, mais promissor é o material teste.  

 Os índices de seletividade foram calculados pela seguinte fórmula: 

 

Índice de Seletividade =  
CC50

CE50
 

Em que:  

CC50 = concentração de cada material teste capaz de reduzir em 50% a viabilidade celular; 

CE50 = concentração efetiva de cada material teste capaz de reduzir em 50% a infecção viral. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. CLONAGEM E EXPRESSÃO DAS ISOFORMAS DA PLA2-CB EM SISTEMA 

PROCARIÓTICO 

O sistema procariótico foi escolhido para a expressão das isoformas da PLA2-CB devido 

ao seu baixo custo, a praticidade do processamento em larga escala, elevado rendimento da 

expressão da proteína de interesse e à fácil manipulação e extensa caracterização genética das 

bactérias E. coli. E também pelo fato das PLA2s não sofrerem mudanças pós-traducionais, tais 

como glicosilação, já que procariotos não possuem essa maquinaria celular (Baeshen et al., 

2015). Entretanto, muitas proteínas extracelulares como as PLA2s possuem sua conformação 

estrutural estabilizada por pontes dissulfeto. As pontes dissulfeto são formadas em uma reação 

oxidativa entre os grupos laterais tiol (-SH) de duas cisteínas. O citoplasma de células 

procarióticas e eucarióticas possui um meio redutor. Assim, a formação das pontes dissulfeto, 

em células eucarióticas, ocorre no lúmen do retículo endoplasmático rugoso, o qual possui um 

meio mais oxidativo. Células E. coli não possuem um compartimento subcelular similar para a 

correta formação dessas pontes dissulfeto; dessa forma, proteínas recombinantes expressas 

nesses sistemas tendem a acumular em corpos de inclusão devido a exposição de sítios 

hidrofóbicos já que a proteína produzida não possui um correto enovelamento (Prinz et al., 

1997; De Marco, 2009; Baeshen et al., 2015). Ambas as isoformas da PLA2-CB possuem sete 

pontes dissulfeto estabilizando o correto enovelamento dessas proteínas.  

A cepa BL21(DE3) foi selecionada por ter sido especificamente construída para 

expressão de proteínas recombinantes em larga escala utilizando o sistema de expressão 

baseado no promotor do bacteriófago T7 (Studier e Moffatt, 1986), o mesmo promotor do vetor 

pGs21. A cepa Origami B(DE3) possui mutações nos genes que codificam para as enzimas 

tioredoxina redutase (trxB) e glutationa redutase (gor). Essas são enzimas envolvidas na 

proteção antioxidante celular que utiliza o nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato reduzido 

(NADPH) na redução de pontes dissulfeto mantendo o ambiente citoplasmático mais redutor. 

Dessa forma, o silenciamento dessas enzimas torna o ambiente citoplasmático destas bactérias 

menos redutor e, portanto, favorável à formação de pontes dissulfeto, permitindo um correto 

enovelamento de proteínas com pontes dissulfeto e aumentando a sua solubilidade (Sørensen e 

Mortensen, 2005a; b; Abram et al., 2010; Baeshen et al., 2015). Já a cepa ArcticExpress (DE3) 

co-expressa duas chaperoninas “cold-adapted”: Cpn10 e Cpn60, provenientes de Oleispira 

antarctica. Dessa forma, quando uma cultura de ArcticExpress (DE3) é induzida à expressar 

proteínas recombinantes em baixas temperaturas (10-15ºC), essas chaperoninas melhoram o 
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processamento das proteínas aumentando potencialmente a expressão de proteínas 

recombinantes solúveis e enzimaticamente ativas (Ferrer et al., 2003). 

As sequências genômicas que codificam as proteínas CB1 e CB2 foram otimizadas 

(introdução de mutações nucleotídicas sem modificação das sequências de aminoácidos 

codificadas), substituindo-se os códons raros para expressão em sistema procariótico visando a 

manutenção da uniformidade temporal na cinética de tradução a fim de evitar consequências 

negativas tais como uma maior probabilidade de incorporações errôneas e uma diminuição na 

taxa de tradução (Elena et al., 2014).  

Desta forma, os fragmentos dos genes das isoformas PLA2-CB1 e PLA2-CB2 (366pb) 

foram inseridos no plasmídeo pG-s21a (6169pb) (GenScript, EUA). Assim, cada plasmídeo 

(pGS-21a-CB1-6xHis_opt e pGS-21a-CB2-6xHis_opt, 5740pb - Figura 8) codifica a isoforma 

correspondente marcada com uma cauda 6xHis na sua porção C-terminal (apêndice 3), de forma 

que a proteína recombinante possui peso molecular de aproximadamente ≈16kDa (≈14,3 kDa 

PLA2; ≈0,84kDa 6xHis; ≈0,13kDa Met e Glu, ≈0,11kDa Leu). Os plasmídeos foram utilizados 

para transformar células competentes de E. coli cepa BL21(DE3), Origami B(DE3) e 

ArcticExpress (DE3). As colônias geradas na transformação foram inoculadas em meio líquido 

LB contendo 50μg/ml de Ampicilina e quantidades de antibiótico apropriado para cada cepa. 

Os plasmídeos foram extraídos usando a técnica da lise alcalina e submetidos à eletroforese em 

gel de agarose a 1% como exemplificado para BL21(DE3) na Figura 8. As colônias contendo 

os plasmídeos de tamanho esperado foram reinoculadas em meio LB para análise da expressão 

das proteínas de interesse. 

 

Figura 8. Os plasmídeos pGS-21a-CB1-6xHis_opt e pGS-21a-CB2-6xHis_opt. A. Eletroforese em gel de 

agarose 1% mostrando os plasmídeos purificados por lise alcalina de colônias da cepa BL21(DE3) transformas 

por pGS-21a-CB1-6xHis_opt ou pGS-21a-CB2-6xHis_opt. M. GeneRuler 1kb DNA Ladder (Life Technologies, 

EUA); 1. pGS-21a-CB1-6xHis_opt, 5740pb; 2. pGS-21a-CB2-6xHis_opt, 5740pb.  
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Duas colônias obtidas após transformação com pGS-21a-CB1-6xHis_opt ou pGS-21a-

CB2-6xHis_opt foram amplificadas em meio LB líquido contendo 50μg/ml de Ampicilina e 

demais antibióticos apropriados para cada cepa (ArcticExpress (DE3): 20μg/ml de 

Gentamicina; Origami B(DE3): 15μg/ml de Kanamicina e 12,5μg/ml de Tetraciclina) e a 

expressão das proteínas recombinantes foi induzida por 4h ou 24h pela adição de 1mM de IPTG. 

A análise da expressão das proteínas realizada por SDS-PAGE 15% mostrou a indução da 

expressão de proteínas de tamanho esperado para a CB1-6xHis_opt (≈16kDa) e para a CB2-

6xHis_opt (≈16kDa) nas cepas BL21(DE3) (Figura 9), Origami B(DE3) (Figura 10) e 

ArcticExpress (DE3) (Figura 11). 

 
  

 
Figura 9. Expressão das isoformas da PLA2-CB recombinantes. A. Expressão da CB1-6xHis_opt. B. Expressão 

da CB2-6xHis_opt. M. BenchMark Protein Ladder (Invitrogen, EUA); 1. colônia 1 não induzida 2ª hora; 2. colônia 

1 não induzida 4ª hora; 3. colônia 1 induzida 2ª hora; 4. colônia 1 induzida 4ª hora; 5. colônia 2 não induzida 2ª 

hora; 6. colônia 2 não induzida 4ª hora; 7. colônia 2 induzida 2ª hora; 8. colônia 2 induzida 4ª hora. 
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Figura 10. Expressão das isoformas da PLA2-CB recombinantes em Origami B(DE3). A. Expressão da CB1-

6xHis_opt. B. Expressão da CB2-6xHis_opt. M. BenchMark Protein Ladder (Invitrogen [EUA]); 1. colônia 1 não 

induzida 2ª hora; 2. colônia 1 não induzida 4ª hora; 3. colônia 1 induzida 2ª hora; 4. colônia 1 induzida 4ª hora; 5. 

colônia 2 não induzida 2ª hora; 6. colônia 2 não induzida 4ª hora; 7. colônia 2 induzida 2ª hora; 8. colônia 2 

induzida 4ª hora. 

 

 
Figura 11. Expressão de CB1-6xHis_opt e CB2-6xHis_opt em ArcticExpress (DE3). Expressão da CB1-

6xHis_opt e CB2-6xHis_opt após 24h de indução. M. PageRuler Prestained Protein Ladder (Thermo Fisher 

Scientific Inc., EUA); 1. colônia 1 não induzida de CB1-6xHis_opt; 2. colônia 1 induzida de CB1-6xHis_opt; 3. 

colônia 2 não induzida de CB1-6xHis_opt; 4. Colônia 2 induzida de CB1-6xHis_opt; 5. colônia 1 não induzida de 

CB2-6xHis_opt; 6. colônia 1 induzida de CB2-6xHis_opt; 7. colônia 2 não induzida de CB2-6xHis_opt; 8. colônia 

2 induzida de CB2-6xHis_opt. 

4.2. DETECÇÃO DAS ISOFORMAS DA PLA2-CB  

A expressão das proteínas recombinantes foi analisada por Western Blot utilizando 

anticorpos policlonais obtidos de camundongos imunizados com a PLA2-CB in natura como 
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anticorpos primários (Figura 12). As proteínas recombinantes expressas nas cepas BL21(DE3), 

Origami B(DE3) e ArcticExpress (DE3) foram reconhecidas pelos anticorpos policlonais 

produzidos contra a proteína nativa, sugerindo a correta expressão da mesma. Podemos 

ressaltar, na altura de ≈32kDa, o reconhecimento da formação de dímeros entre as isoformas. 

 

 
Figura 12. Detecção das isoformas da PLA2-CB recombinantes por Western blot. A. SDS-PAGE 15% da 

colônia 1 das isoformas recombinantes de PLA2-CB expressas em BL21(DE3), Origami B(DE3) e ArcticExpress 

(DE3). B. Ensaio utilizando soro imune contra PLA2-CB. M. PageRuler Prestained Protein Ladder (Thermo Fisher 

Scientific Inc., EUA); 1. CB1-6xHis_opt expressa em BL21(DE3); 2. CB2-6xHis_opt expressa em BL21(DE3); 

3. CB1-6xHis_opt expressa em Origami B(DE3); 4. CB2-6xHis_opt expressa em Origami B(DE3); 5. CB1-

6xHis_opt expressa em ArcticExpress (DE3); 6. CB2-6xHis_opt expressa em ArcticExpress (DE3); 7. PLA2-CB 

nativa. Setas vermelhas indicam a detecção de oligômeros. 

4.3. ANÁLISE DE SOLUBILIDADE DAS PROTEÍNAS RECOMBINANTES 

O principal objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade antiviral das isoformas da 

PLA2-CB expressas em sistema procariótico. Estudos prévios de nosso grupo sugerem que o 

sítio catalítico da PLA2-CB é importante para o efeito antiviral (Russo et al., 2014). Sendo 

assim, o ideal é que as células bacterianas expressem as proteínas recombinantes na sua forma 
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nativa (fração solúvel) a fim de potencializar o correto enovelamento das proteínas, preservando 

a sua atividade catalítica. 

O ponto de solubilidade mínimo de uma proteína é igual ou próximo ao ponto isoelétrico 

(pI) da mesma, ou seja, próximo ao valor de pH no qual a proteína possui carga global igual a 

zero (Nelson e Cox, 2014). Dessa forma, o pH do tampão de lise deve ser ±1 unidade do pI da 

proteína. O pI da PLA2-CB é 8,4-8,5 (Chiu e Jeng, 1980; Ponce-Soto et al., 2007) e a predição 

do pI das proteínas recombinantes indicam pI entre 8,5 e 9 (Figura 13). Para avaliar a possível 

influência do pH na solubilidade das proteínas recombinantes, as células BL21(DE3), Origami 

B(DE3) e ArcticExpress(DE3) foram lisadas com lisozima em solução com pH de 7,0 ou 8,0 

ou 10,0. Entretanto, como observado na Figura 14 exemplificando para CB1+6xHis_opt, a 

expressão das isoformas da PLA2-CB nas cepas em questão induzidas por 1mM de IPTG se 

deu nas frações insolúveis independente do pH da lise.  

 

Figura 13. Gráfico preditivo da carga elétrica das proteínas conforme o pH. Carga elétrica total da PLA2-CB1 

(-), PLA2-CB2 (-), CB1-6xHis_opt (-) e CB2-6xHis_opt (-) em diferentes valores de pH (CLC Main Workbench 

7). 
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Figura 14. Teste de solubilidade da CB1-6xHis_opt. Análise da solubilidade da CB1-6xHis_opt lisada em pH 

7,0; 8,0 e 10,0 por SDS-PAGE 15%. A. CB1-6xHis_opt expressa em BL21(DE3). B. CB1-6xHis_opt expressa em 

Origami B(DE3). C. CB1-6xHis_opt expressa em ArcticExpress (DE3) M. PageRuler Prestained Protein Ladder 

(Thermo Fisher Scientific Inc., EUA); I. fração insolúvel do lisado bacteriano; S. fração solúvel do lisado 

bacteriano. Setas vermelhas indicam a CB1-6xHis_opt. 

Alguns relatos da literatura, descrevem que uma alta concentração de IPTG (≈0,1-1mM) 

influencia negativamente a solubilidade das proteínas recombinantes por manter a taxa de 

expressão elevada (Meinander et al., 2001; San-Miguel et al., 2013). Em uma tentativa de 

minimizar esse efeito negativo, realizamos ensaios de expressão da proteína CB2+6xHis_opt 

nas cepas BL21(DE3) e Origami B(DE3) em baixas concentrações de IPTG (0,1-50µM por até 

24h). E ainda, diminuímos a temperatura da expressão para 25ºC, já que em uma temperatura 

mais baixa, as células bacterianas têm seu metabolismo reduzido, o que poderia também 

diminuir a taxa de expressão das proteínas recombinantes favorecendo a correta expressão das 

mesmas. Adicionamos ainda ao meio de cultura 5mM de CaCl2, já que a proteína nativa possui 

o íon cálcio (Ca2+) como cofator essencial da enzima, o que poderia auxiliar no correto 

enovelamento da proteína recombinante e, portanto, na solubilidade. A lise das células se deu 

em pH=7,0. Porém, como observado na Figura 15, mesmo em concentrações muito baixas de 

IPTG, temperatura mais baixa (25ºC) e na presença de Ca2+, a proteína recombinante continua 

insolúvel. Na cepa BL21(DE3), nas concentrações inferiores a 1µM de IPTG, não houve 

indução da expressão da proteína recombinante.  
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Figura 15. Teste de solubilidade da CB2-6xHis_opt. Análise da solubilidade por SDS-PAGE 15% da CB2-

6xHis_opt expressa a 25ºC com meio suplementado com 5mM de CaCl2 variando a concentração de IPTG (0,1; 

0,25; 0,5; 0,75; 1; 5; 25; 50µM) e o tempo de indução (3; 6; 24h). A e B mostram a análise da solubilidade da 

CB2-6xHis_opt expressa em BL21(DE3) enquanto que C e D, em Origami B(DE3). M. BenchMark™ Protein 

Ladder (Invitrogen, EUA). Setas vermelhas indicam a proteína recombinante.  

4.4. PURIFICAÇÃO DAS ISOFORMAS DA PLA2-CB  

Nenhuma das variáveis testadas influenciou positivamente na solubilidade das proteínas 

recombinantes em nenhuma das cepas testadas, já que em todas elas as proteínas foram 
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expressas em corpos de inclusão insolúveis. Entretanto, existem diversos trabalhos na literatura 

descrevendo a expressão de PLA2s recombinantes de venenos de serpentes em sistemas 

procarióticos em corpos de inclusão, mas que a purificação em condições desnaturantes seguida 

de processos de renaturação permitiram manter a atividade biológica das mesmas (Ward et al., 

2001; Chioato e Ward, 2003; Silveira et al., 2013). Com base nesses dados, decidimos purificar 

as isoformas da PLA2-CB recombinantes em condições desnaturantes e posteriormente 

renaturar as mesmas na tentativa de preservar sua atividade catalítica.   

4.4.1. PADRONIZAÇÃO DA QUANTIDADE DE CULTURA BACTERIANA A SER 

UTILIZADA PARA PURIFICAÇÃO DAS PROTEÍNAS 

As bactérias contendo o plasmídeo pGS-21a-CB1-6xHis_opt foram crescidas em 400ml 

de meio de cultura e, após indução com 1mM de IPTG por 4h foram lisadas. O lisado bacteriano 

foi centrifugado e o sobrenadante descartado. O tampão solubilizador, contendo ureia como 

agente desnaturante, foi adicionado a 1g sedimento insolúvel (5ml/grama de sedimento) e 

incubado a temperatura ambiente por 1h. As proteínas solubilizadas foram aplicadas em uma 

coluna contendo 1ml de Ni-NTA num fluxo de ligação de 0,4ml/min (0,5mPa - pressão máxima 

suportada pela coluna). Posteriormente, um gradiente de imidazol (0-0,5M) foi aplicado na 

coluna num fluxo de 1ml/min para identificar a melhor condição de eluição (Figura 16.A.). 

Muitas proteínas bacterianas se ligaram na resina e foram eluídas em concentrações de imidazol 

muito próximas àquelas que eluem a proteína recombinante de interesse, contaminado o 

produto purificado (frações 13 e 14 da Figura 16.B. e Figura 16.C.). Entretanto, as proteínas 

contaminantes foram completamente eluídas até uma concentração de 100mM de imidazol 

(20% do gradiente - Figura 16.B.) e a partir desse ponto, apenas as proteínas de interesse foram 

eluídas.  
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Figura 16. Purificação da CB1-6xHis_opt sob condições desnaturantes com gradiente de eluição. A. 

Cromatograma da purificação da CB1-6xHis_opt. B. Zoom do gradiente de eluição (0-0,5M imidazol) da 

purificação da CB1-6xHis_opt. C. SDS-PAGE 15% das frações das etapas de ligação e gradiente de eluição da 

purificação da CB1-6xHis_opt. Leitura da absorbância a 280nm da fase móvel (―); e variação da concentração 

da fase móvel ao longo do gradiente linear (―) [imidazol (0-0,5M – frações 4-46)]. No eixo x, os números em 

vermelho representam as frações coletadas pelo sistema de cromatografia líquida e os números em preto 

representam o volume (ml) da fase móvel que atravessou a coluna nesta corrida cromatográfica. M. BenchMark™ 

Protein Ladder (Invitrogen, EUA); 1. Corpos de inclusão solubilizados com ureia aplicado na coluna; 2. Fração 1; 

3. Fração 2; 4. Fração 8; 5. Fração 9; 6. Fração 10; 7. Fração 11; 8. Fração 12; 9. Fração 13; 10. Fração 14; 11. 

Fração 15; 12. Fração 16; 13. Fração 17; 14. Fração 18; 15. Fração 19; 16. Fração 20. 
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Na tentativa de eliminar as proteínas bacterianas contaminantes, uma nova purificação 

foi realizada em que após a aplicação da amostra (0,4ml/min), realizamos uma lavagem com 

100mM de imidazol, seguido da eluição com 1M de imidazol (Figura 17.A.). Pois 

acreditávamos que ao aplicar o valor de imidazol que eluiu os contaminantes no gradiente de 

forma “step-wise” eliminaria os contaminantes e nos permitiria eluir ao final apenas a proteína 

recombinante. Entretanto, mesmo com a lavagem, algumas proteínas bacterianas contaminantes 

permaneceram ligadas à resina (Figura 17.B.) desencorajando a utilização deste método.  

 

 
Figura 17. Purificação da CB1-6xHis_opt sob condições desnaturantes com etapa de lavagem e eluição. A. 

Cromatograma da purificação da PLA2-CB1 B. SDS-PAGE 15% das frações das etapas de ligação, lavagem e 

eluição da purificação da CB1-6xHis_opt. Leitura da absorbância a 280nm da fase móvel (―); variação da 

concentração de imidazol (0; 0,1; 1M) na fase móvel (―). No eixo x, os números em vermelho representam as 

frações coletadas pelo sistema de cromatografia líquida e os números em preto representam o volume (ml) da fase 

móvel que atravessou a coluna nesta corrida cromatográfica. M. BenchMark™ Protein Ladder (Invitrogen, EUA); 

1. Corpos de inclusão solubilizados com ureia aplicado na coluna; 2. Fração 1; 3. Fração 4; 4. Fração 5; 5. Fração 

6; 6. Fração 9; 7. Fração 10; 8. Fração 11; 9. Fração 12. 

Uma nova abordagem de purificação com base na mudança de pH foi utilizada na 

tentativa de eliminar as proteínas contaminantes, já que em um pH mais ácido, as ligaçãos de 

afinidade são quebradas permitindo a eluição das proteínas imobilizadas na resina. Após a 

aplicação da amostra (pH=8,0), um tampão de lavagem (pH=6,3) foi adicionado à coluna e 
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posteriormente as proteínas foram eluídas com um tampão de eluição com pH=4,5 (Figura 18). 

Como mostrado na Figura 18.B, a eluição por mudança de pH foi ineficaz para eliminar as 

proteínas contaminantes e para eluir as proteínas recombinantes, já que a maior parte 

permaneceu adsorvida à resina, sendo eluída apenas após a lavagem com 0,5M de NaOH. 

 
 

 
Figura 18. Purificação da CB1-6xHis_opt sob condições desnaturantes com eluição por mudança de pH. A. 

Cromatograma da purificação da CB1-6xHis_opt B. SDS-PAGE 15% das frações das etapas de ligação, lavagem 

e eluição por pH da purificação da CB1-6xHis_opt. Leitura da absorbância a 280nm da fase móvel (―). Os 

números indicados pela chave vermelha indicam o pH da solução móvel. No eixo x, os números em vermelho 

representam as frações coletadas pelo sistema de cromatografia líquida e os números em preto representam o 

volume (ml) da fase móvel que atravessou a coluna nesta corrida cromatográfica. M. BenchMark™ Protein Ladder 

(Invitrogen, EUA); 1. Corpos de inclusão solubilizados com ureia aplicado na coluna; 2. Fração 1; 3. Fração 2; 4. 

Fração 4; 5. Fração 6; 6. Fração 7; 7. Fração 8; 8. Fração 9; 9. Fração 10. 

O excesso de proteínas bacterianas aderidas na coluna e posteriormente eluídas com a 

proteína recombinante poderia estar relacionada com o uso de uma concentração protéica 

elevada no solubilizado bacteriano utilizado na purificação. Em cromatografia por afinidade, 

muitos fatores influenciam na ligação das proteínas à resina da coluna. Tais como, afinidade 

pela resina, viscosidade da amostra e fluxo no sistema, por exemplo. Quanto maior a afinidade 

da proteína de interesse pela resina, maior será a sua taxa de ligação mesmo em fluxos elevados. 

Quanto maior a viscosidade da amostra (maior concentração protéica total) menor deverá ser o 
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fluxo, a fim de não gerar pressões elevadas no sistema devido à resistência. E quanto menor o 

fluxo, maiores são as chances de adsorção de proteínas contaminantes (bacterianas de não 

interesse) à resina (Majors, 2007).  

Para avaliar a hipótese de que o excesso de lisado bacteriano utilizado na purificação 

das proteínas recombinantes estaria influenciando a ligação de proteínas contaminantes na 

coluna, uma quantidade menor de bactérias foi utilizada para purificação das proteínas 

recombinantes. Em vez de 1g foi utilizada uma proporção de 0,25g de peso seco de corpos de 

inclusão em 5ml de tampão solubilizador. Esta proporção tornou a amostra menos viscosa, 

possibilitando um fluxo maior de aplicação no sistema de 0,4ml/min para 1ml/min (0,5mPa), 

favorecendo uma ligação mais especifica das proteínas recombinantes e não das proteínas 

bacterianas na resina (Figura 19). Desta forma, a proteína recombinante foi purificada sem 

proteínas contaminantes. 

 

 
Figura 19. Purificação da CB1-6xHis_opt utilizando uma menor concentração proteica no solubilizado 

bacteriano. A. Cromatograma da purificação da CB1-6xHis_opt B. SDS-PAGE 15% das frações das etapas de 

ligação e eluição com 1M de imidazol da purificação da CB1-6xHis_opt. Leitura da absorbância a 280nm da fase 

móvel (―). Os números indicados pela chave vermelha indicam o pH da solução móvel. No eixo x, os números 

em vermelho representam as frações coletadas pelo sistema de cromatografia líquida e os números em preto 

representam o volume (ml) da fase móvel que atravessou a coluna nesta corrida cromatográfica. M. BenchMark™ 

Protein Ladder (Invitrogen, EUA); 1. Corpos de inclusão solubilizados com ureia aplicado na coluna; 2. Fração 1; 

3. Fração 2; 4. Fração 3; 5. Fração 4; 6. Fração 5; 7. Fração 6; 8. Fração 7. 
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4.4.2. RENATURAÇÃO DAS PROTEÍNAS RECOMBINANTES POR DIÁLISE  

Não existe um protocolo universal para realizar a renaturação de uma proteína 

recombinante solubilizada de corpos de inclusão. A escolha do protocolo é um processo de 

tentativa e erro geralmente muito laborioso e demorado (Tsumoto et al., 2010). O método mais 

simples e mais barato para renaturar proteínas desnaturadas é a retirada do agente solubilizador 

através de diálise antes ou após a etapa de purificação. Uma etapa de diluição da amostra para 

diminuir a sua concentração pode acompanhar a diálise (Yamaguchi e Miyazaki, 2014). O uso 

de compostos estabilizadores (agentes redutores, agentes cosmotrópico, par redox, etc) é 

altamente recomendado, já que muitas proteínas possuem pontes dissulfeto estabilizando sua 

estrutura e durante o processo de diálise pode ocorrer agregação entre as moléculas de proteínas 

devido à formação de pontes dissulfeto intermoleculares (Tsumoto et al., 2003). A temperatura 

na qual ocorre a reação e a composição do tampão de renaturação (pH, quantidade de sais) 

também são fatores cruciais para garantir um protocolo no qual há maior recuperação possível 

de proteínas corretamente renaturadas (Vallejo e Rinas, 2004). 

Como as isoformas da PLA2-CB possuem sete pontes dissulfeto estabilizando suas 

moléculas (Faure et al., 2011), encontrar um método simples e barato para sua renaturação é 

um desafio. Em nossos ensaios avaliamos as variáveis resumidas na Tabela 1 para renaturação 

por diálise: temperatura, componentes do tampão de diálise e diluição da amostra. Assim, as 

proteínas recombinantes foram purificadas sob condições desnaturantes e após eluição foram 

dialisadas contra 2l de tampão de diálise. Todas as diálises foram realizas por “stepwise”, ou 

seja, a proteína foi dialisada contra tampões de reação contendo concentrações decrescente do 

agente desnaturante (6M, 4M, 3M, 2M, 1M, 0,5M, 0,25M, 0,125M e 0M de ureia) com trocas 

a cada 8h. A troca do último tampão, sem ureia, foi repetida duas vezes.  

Tabela 1. Variáveis da diálise. 
Diálise Diluição  Tampão da reação Temperatura  

1 
- 100mM NaH2PO4; 5mM CaCl2; 5mM cisteína; 1mM 

cistina; pH=7,4 
4ºC 

2 
-  100mM NaH2PO4; 50mM TrisCl; 5mM cisteína; 1mM 

cistina; pH=7,4 
4ºC 

3 
2V0  100mM NaH2PO4; 50mM TrisCl; 5mM cisteína; 1mM 

cistina; pH=7,4 
4ºC 

4 
2 V0 100mM NaH2PO4; 50mM TrisCl; 5mM cisteína; 1mM 

cistina; pH=7,4 
24ºC 

5 
5V0 + 10mM DTT 100mM NaH2PO4; 50mM TrisCl; 5mM cisteína; 1mM 

cistina; pH=7,4 
24ºC 

6 
2V0 + 10mM DTT 

→ 10V0 
500mM NaCl; 8mM cisteína; 1mM cistina; pH=3,5 24ºC 

7 
2V0 + 10mM DTT 

→ 40V0 
500mM NaCl; 8mM cisteína; 1mM cistina; pH=3,5 24ºC 
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A temperatura é um fator que influencia o processo de renaturação, em geral, baixas 

temperaturas reduzem a velocidade da reação o que diminui a agregação das proteínas (Vallejo 

e Rinas, 2004). O pH da reação também influencia na precipitação das proteínas durante a 

diálise, o mesmo deve ser ±1 unidade do pI da proteína a ser dialisada. O pI da PLA2-CB é 8,4-

8,5 (Chiu e Jeng, 1980; Ponce-Soto et al., 2007). Para potencializar a formação das pontes 

dissulfeto, o par redox cisteína e cistina foram utilizados no processo de renaturação. O par 

redox é empregado a fim de tornar o meio mais oxidativo e favorável à formação das pontes 

dissulfeto. Considerando que o pKa do tiol da cisteína é 8,5-9,0 (Wrathall et al., 1964; Britto et 

al., 2002), o pH=7,4 foi escolhido para a diálise, similar à condição utilizada para renaturação 

por diálise de uma PLA2 recombinante humana (Zhang et al., 2011). Outro parâmetro analisado 

foi o emprego de agente redutor na amostra a ser dialisada, neste caso escolhemos o DTT a fim 

de manter os resíduos de cisteína no estado reduzido no início da diálise prevenindo a formação 

de pontes dissulfeto não nativas inter- e intramoleculares (Jaenicke, 1982). Como a PLA2-CB 

nativa possui o íon Ca2+ como co-fator essencial da enzima, em um dos protocolos, adicionamos 

à amostra a ser dialisada 5mM de CaCl2, que poderia auxiliar no enovelamento da mesma. 

Analisamos ainda a renaturação em pH=3,5 com diluição e redução da amostra (DTT). Isto 

pois, a PLA2-CB não é encontrada na forma livre no veneno da Crotalus sp, a toxina forma um 

heterodímero com a crotapotina (Hendon e Fraenkel-Conrat, 1971). Um dos protocolos de 

separação da crotoxina nas duas toxinas livres envolve uma etapa de desnaturação com 6-7M 

de ureia e posterior diálise para retirada dos sais da amostra em pH=3.5 (Hendon e Fraenkel-

Conrat, 1971; Muller et al., 2012). Baseado no procedimento realizado para a toxina nativa, 

propusemos um protocolo para as PLA2-CB recombinantes realizando a purificação sob 

condições desnaturantes com posterior diálise para retirada gradual da ureia em tampão ácido 

(pH= 3.5). 

A renaturação por diálise se mostrou ineficiente em todos os protocolos testados. Nos 

ensaios avaliados ocorreu intensa agregação e precipitação da proteína recombinante. Embora 

há descrição na literatura da renaturação de fosfolipases A2 recombinantes através de diálise 

(Zhang et al., 2011), em nosso experimentos houve forte agregação e precipitação da proteína 

a partir da troca do tampão de reação contendo 3M de ureia se tornando mais intenso ao longo 

das demais trocas de tampão. Exemplos destes resultados podem ser observados nas Figura 20 

e Figura 21, que mostram os resultados das diálises 2 e 4, respectivamente; demonstrando que 

não houve recuperação da proteína após a centrifugação, ou seja, a taxa de agregação foi maior 

que a de renaturação. Apesar de ser um método simples e barato, a renaturação por diálise é um 

processo longo (vários dias) e utiliza-se um volume muito grande de tampões.   
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Figura 20. Purificação sob condições desnaturantes e renaturação do purificado por diálise a 4ºC. A. 

Cromatograma da purificação sob condições desnaturantes da CB1-6xHis_opt B. SDS-PAGE 15% das frações das 

etapas de ligação e eluição por 1M de imidazol da purificação da CB1-6xHis_opt. C. SDS-PAGE 15% da amostra 

que foi dialisada (frações 8 e 9 da purificação). Leitura da absorbância a 280nm da fase móvel (―). No eixo x, os 

números em vermelho representam as frações coletadas pelo sistema de cromatografia líquida e os números em 

preto representam o volume (ml) da fase móvel que atravessou a coluna nesta corrida cromatográfica. M. 

BenchMark™ Protein Ladder (Invitrogen, EUA); 1. Corpos de inclusão solubilizados com ureia aplicado na 

coluna; 2. Fração 1; 3. Fração 2; 4. Fração 3; 5. Fração 4; 6. Fração 5; 7. Fração 6; 8. Fração 7; 9. Fração 8; 10. 

Fração 9; 11. Fração 10; 12. Mistura das frações 8 e 9 antes da diálise; 13. Pellet do centrifugado após a diálise; 

14. Sobrenadante concentrado do centrifugado após a diálise. 
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Figura 21. Purificação sob condições desnaturantes e renaturação do purificado por diálise a 24ºC da 

amostra diluída (2V0). A. Cromatograma da purificação da CB1-6xHis_opt. B.  SDS-PAGE 15% das frações das 

etapas de ligação e eluição por 1M de imidazol da purificação da CB1-6xHis_opt. C. SDS-PAGE 15% da amostra 

que foi dialisada (frações 5 e 6 da purificação). Leitura da absorbância a 280nm da fase móvel (―). No eixo x, os 

números em vermelho representam as frações coletadas pelo sistema de cromatografia líquida e os números em 

preto representam o volume (ml) da fase móvel que atravessou a coluna nesta corrida cromatográfica. M. 

BenchMark™ Protein Ladder (Invitrogen, EUA); 1. Corpos de inclusão solubilizados com ureia aplicado na 

coluna; 2. Fração 1; 3. Fração 2; 4. Fração 3; 5. Fração 4; 6. Fração 5; 7. Fração 6; 8. Fração 7; 9. Mistura das 

frações 5 e 6; 10. Mistura das frações 5 e 6 diluídas (2V0) antes da diálise; 11. Pellet do centrifugado após a diálise; 

12. Sobrenadante concentrado do centrifugado após a diálise. 

4.4.3. RENATURAÇÃO DAS PROTEÍNAS RECOMBINANTES ON-COLUMN  

 Como a renaturação por diálise não se mostrou efetiva para as nossas proteínas 

recombinantes nos protocolos avaliados, optamos por padronizar a renaturação durante a 

purificação na coluna. Durante a renaturação de proteínas, moléculas insolúveis podem ser 

formadas como resultado de rearranjos inapropriados intra- e intermoleculares. Essas interações 

não nativas são resultado da exposição de sítios hidrofóbicos e/ou pontes dissulfeto 

intramoleculares (Ferré et al., 2005). As isoformas da PLA2-CB possuem sete pontes dissulfeto 

e a isoforma CB1 possui 41 resíduos aminoacídicos hidrofóbicos e a CB2 possui 40 resíduos 

aminoacídicos hidrofóbicos (Faure et al., 2011), fato que pode explicar a forte agregação nas 

tentativas de renaturação por diálise. Durante a diálise, a diluição do agente desnaturante é 

geralmente muito rápida e difícil de controlar, o que pode colaborar para a formação de 

interações moleculares não nativas e, consequentemente, com a precipitação das proteínas 
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(Jaenicke, 1982; Ferré et al., 2005). Por este motivo, decidimos realizar a renaturação no 

sistema de cromatografia líquido de alta eficiência (FPLC), onde a taxa de diluição do agente 

desnaturante pode ser controlada (gradiente linear decrescente) durante a renaturação da 

proteína recombinante. 

Três protocolos de purificação e renaturação foram avaliados (Tabela 2). O gradiente de 

remoção da ureia (6-0M - 120ml) se deu em um fluxo de 0,1ml/min na tentativa de diminuir a 

concentração de ureia numa velocidade menor que na diálise. A ureia possui um significativo 

efeito solubilizante em concentrações de 3 a 4M e, para proteínas globulares, 6-8M de ureia são 

suficientes para desnaturar completamente a proteína (Creighton, 1979). Baseado nisso, 

optamos por reduzir a concentração inicial de ureia de 8M para 6M no gradiente. Dessa forma, 

o gradiente de remoção da ureia (6-0M - 125ml) se deu em um fluxo de 0,1ml/min, na tentativa 

de diminuir a taxa de redução da ureia e favorecer a renaturação das proteínas recombinantes.  

Tabela 2. Composição dos tampões dos protocolos do gradiente de renaturação. 

Em todos os protocolos, utilizamos o detergente CHAPS a 0,5% (concentração máxima 

recomendada para uso na coluna cromatográfica é de 1%) como agente solubilizador a fim de 

promover a renaturação prevenindo a agregação (Alibolandi e Mirzahoseini, 2011). O CHAPS 

foi escolhido por ser um detergente zwitteriônico, não desnaturante, dialisável e capaz de evitar 

a agregação entre proteínas e preservar a atividade enzimática/propriedades das proteínas em 

solução (Hjelmeland, 1980).  

O DTT foi utilizado como agente redutor e como par redox utilizamos cisteína e cistina. 

Como mencionado acima, o pKa do radical (tiol) da cisteína é 8,5-9,0. Dessa forma, em um 

pH>9,0 a maior parte do tiol se encontra na forma desprotonada (-S-), a qual é mais reativa e 

propiciaria a reação oxidativa da formação das pontes dissulfeto. Entretanto, ao utilizar um pH 

abaixo do pKa do tiol, a maior parte do tiol se encontra na forma protonada (-SH), a qual é 

menos reativa e tornaria a reação da formação das pontes dissulfeto mais lenta, o que poderia 

ser favorável para a correta formação das pontes dissulfeto (Cowgill et al., 2007; Wall et al., 

2012). Assim, avaliamos as duas condições de pH para o tampão do gradiente sem par redox: 

um acima do pKa (pH=9,5) e outro abaixo do pKa (pH=7,0) do tiol. No primeiro protocolo, 

utilizamos um pH=7,0 e o par redox como potencializador da renaturação. A estratégia de 

 Tampão do gradiente 

1 

Inicial 6M ureia; 500mM NaCl; 20mM TrisCl; 5mM cisteína; 1mM cistina; 0,5% CHAPS; 10mM DTT; 

pH=7,0 

Final 500mM NaCl; 20mM TrisCl; 5mM cisteína; 1mM cistina; 0,5% CHAPS; pH=7,0 

2 
Inicial 6M ureia; 500mM NaCl; 20mM TrisCl; 0,5% CHAPS; 10mM DTT; pH=9,5 

Final 500mM NaCl; 20mM TrisCl; 0,5% CHAPS; pH=9,5 

3 
Inicial 6M ureia; 500mM NaCl; 20mM TrisCl; 0,5% CHAPS; 10mM DTT; pH=7,0 

Final 500mM NaCl; 20mM TrisCl; 0,5% CHAPS; pH=7,0 
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utilizar o par redox cisteína/cistina em uma coluna de afinidade por níquel não foi bem sucedida, 

como podemos observar pela Figura 22, a proteína recombinante foi eluída durante o gradiente 

de renaturação, principalmente na fração 7. O que pode ser explicado pelo fato de que resíduos 

de cisteína podem se ligar à resina da coluna cromatográfica, e no caso, mesmo em baixa 

concentração (5mM), a cisteína agiu como um competidor eluindo a proteína recombinante. 

 
Figura 22. Purificação e renaturação on-column da CB2-6xHis_opt - protocolo 1. A. Cromatograma da 

purificação da CB2-6xHis_opt B. SDS-PAGE 15% das frações das etapas de ligação, gradiente e lavagem com 

0,5M NaOH da purificação da CB2-6xHis_opt. Leitura da absorbância a 280nm da fase móvel (―); variação da 

concentração de uréia (6-0M) na fase móvel (―). No eixo x, os números em vermelho representam as frações 

coletadas pelo sistema de cromatografia líquida e os números em preto representam o volume (ml) da fase móvel 

que atravessou a coluna nesta corrida cromatográfica. M. PageRuler Prestained Protein Ladder (Thermo Fisher 

Scientific Inc., EUA); 1. Corpos de inclusão solubilizados com ureia aplicado na coluna; 2. Fração 1; 3. Fração 2; 

4. Fração 3; 5. Fração 4; 6. Fração 5; 7. Fração 6; 8. Fração 7; 9. Lavagem da coluna com 0,5M NaOH. 

No segundo protocolo (Figura 23), utilizamos apenas o CHAPS e o DTT em um pH 

alcalino (pH=9,5) a fim de propiciar a reação oxidativa da formação das pontes dissulfeto. 

Durante a eluição com imidazol, formas monoméricas da proteína foram eluídas nas frações 

17-19; entretanto, na observação macroscópica, agregados insolúveis de proteína foram 

observados claramente na fração 18. Por esse motivo, as frações 17 e 19 contendo as proteínas 

renaturadas foram selecionadas para retirada do imidazol e do CHAPS presentes não tampão 

de eluição por diálise (contra 2l de 300mM NaCl; 50mM Tris-Cl; pH=8,0). Após a diálise 

observamos novamente precipitação dentro da membrana da diálise, possivelmente devido à 
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retirada do detergente (Figura 23.D.). Após a lavagem da coluna com 0,5M de NaOH, mais 

proteínas foram retiradas da coluna, mostrando que a eluição da proteína com imidazol não foi 

completa. Por outro lado, multímeros da proteína foram eluídos durante o gradiente de ureia e 

após diálise.  

 

 
Figura 23. Purificação e renaturação on-column da CB2-6xHis_opt - protocolo 2. A. Cromatograma da 

purificação da CB2-6xHis_opt B. Zoom da etapa de eluição e lavagem da coluna com 0,5M NaOH do 

cromatograma da purificação da CB2-6xHis_opt. C. SDS-PAGE 15% das frações das etapas de ligação, gradiente 

e lavagem com 0,5M NaOH da purificação da CB2-6xHis_opt. D. SDS-PAGE 15% da diálise das frações 17 e 19 

da purificação da CB2-6xHis_opt. Leitura da absorbância a 280nm da fase móvel (―); variação da concentração 

de uréia (6-0M) na fase móvel (―). No eixo x, os números em vermelho representam as frações coletadas pelo 

sistema de cromatografia líquida e os números em preto representam o volume (ml) da fase móvel que atravessou 

a coluna nesta corrida cromatográfica. M. PageRuler Prestained Protein Ladder (Thermo Fisher Scientific Inc., 

EUA); 1. Corpos de inclusão solubilizados com ureia aplicado na coluna; 2. Fração 1; 3. Fração 2; 4. Fração 3; 5. 

Fração 4; 6. Fração 5; 7. Fração 6; 8. Fração 7; 9. Fração 8; 10. Fração 9; 11. Fração 10; 12. Fração 11; 13. Fração 

12; 14. Fração 13; 15. Fração 14; 16. Fração 17; 17. Fração 18; 18. Fração 19; 19. Fração 25 e 26 (lavagem da 

coluna com 0,5M NaOH); 20. Pellet da diálise; 21. Sobrenadante da diálise. Setas vermelhas de linha contínua 

indicam a proteína recombinante. Setas vermelhas hachuradas indicam a formação de oligômeros. 

No terceiro protocolo, utilizamos apenas o CHAPS e o DTT em um pH neutro (pH=7,0). 

Nesse pH, a reação da formação das pontes dissulfeto é mais lenta, o que poderia ser favorável 

para a correta formação das pontes dissulfeto. Como podemos observar nas Figura 24 e Figura 

25 que mostram a purificação e renaturação das isoformas CB1-6xHis_opt e CB2-6xHis_opt, 

respectivamente, o protocolo aplicado foi eficaz. Ao final da purificação, obtivemos as 

isoformas eluídas em sua forma monomérica em uma concentração variável de 10-50µg/µl. 
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Figura 24. Purificação e renaturação on-column da CB1-6xHis_opt - protocolo 3. A. Cromatograma da 

purificação da CB1-6xHis_opt. B. Zoom da etapa de eluição e lavagem da coluna com 0,5M NaOH do 

cromatograma da purificação da CB1-6xHis_opt. C. SDS-PAGE 15% das frações das etapas de ligação, gradiente 

e lavagem com 0,5M NaOH da purificação da PLA2-CB1. Leitura da absorbância a 280nm da fase móvel (―); 

variação da concentração de ureia (6-0M) na fase móvel (―). No eixo x, os números em vermelho representam as 

frações coletadas pelo sistema de cromatografia líquida e os números em preto representam o volume (ml) da fase 

móvel que atravessou a coluna nesta corrida cromatográfica. M. BenchMark™ Protein Ladder (Invitrogen, EUA); 

1. Corpos de inclusão solubilizados com ureia aplicado na coluna; 2. Fração 1; 3. Fração 16; 4. Fração 17; 5. 

Fração 18; 6. Fração 19; 7. Fração 20; 8. Fração 21; 9. Lavagem da coluna com 0,5M NaOH (fração 24). Setas 

vermelhas indicam a isoforma CB1 recombinante na forma monomérica. 
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Figura 25. Purificação e renaturação on-column da CB2-6xHis_opt - protocolo 3. A. Cromatograma da 

purificação da CB2-6xHis_opt. B. Zoom da etapa de eluição e lavagem da coluna com 0,5M NaOH do 

cromatograma da purificação da CB2-6xHis_opt. C. SDS-PAGE 15% das frações das etapas de ligação, gradiente 

e lavagem com 0,5M NaOH da purificação da CB2-6xHis_opt. Leitura da absorbância a 280nm da fase móvel 

(―); variação da concentração de ureia (6-0M) na fase móvel (―). No eixo x, os números em vermelho 

representam as frações coletadas pelo sistema de cromatografia líquida e os números em preto representam o 

volume (ml) da fase móvel que atravessou a coluna nesta corrida cromatográfica. M. BenchMark™ Protein Ladder 

(Invitrogen, EUA); 1. Corpos de inclusão solubilizados com ureia aplicado na coluna; 2. Fração 1; 3. Fração 2; 4. 

Fração 15; 5. Fração 16; 6. Fração 17; 7. Fração 18; 8. Fração 19; 9. Lavagem da coluna com 0,5M NaOH (fração 

24). Setas vermelhas indicam a isoforma CB2 recombinante na forma monomérica. 
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Neste trabalho foram produzidas as proteínas CB1-6xHis_opt e CB2-6xHis_opt com 

base nas sequências genômicas das isoformas CB1 e CB2, respectivamente. Todo o processo 

de obtenção das proteínas recombinantes se encontra resumido no fluxograma da Figura 26. 

Foi protocolado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - I.N.P.I./S.P. o depósito 

do pedido de patente dessa metodologia (nº. BR 10 2017 021627-6). 

 
Figura 26. Fluxograma indicando as etapas do método de obtenção das proteínas CB1-6xHis_opt e CB2-

6xHis_opt. A fase I resume o processo de desenho do gene das proteínas recombinantes e clonagem em vetor de 

expressão. A fase II, o processo de expressão e solubilização das proteínas recombinantes. E a fase III, a 

purificação e a renaturação por gradiente de ureia das proteínas recombinantes imobilizadas em coluna de afinidade 

por níquel. 

4.5. ATIVIDADE FOSFOLIPÁSICA 

 A atividade fosfolipásica das CB1-6xHis_opt e CB2-6xHis_opt foi avaliada através do 

ensaio espectrofotométrico conforme descrito por Lôbo De Araújo e Radvanyi, 1987, com 

pequenas modificações propostas por Francischetti et al., 2000 e Ward et al., 2002. A hidrólise 

do fosfoslipídeo por uma PLA2 resulta na liberação de íons (H+) com consequente diminuição 

do pH da solução. Assim, em um ensaio colorimétrico é possível acompanhar a reação de 

hidrólise do fosfolipídeo através da leitura da absorbância da solução ao longo de um tempo 

determinado comparando a leitura ao longo do tempo com a leitura inicial. A Figura 27 mostra 

a reação de hidrólise de fosfatidilcolina, indicando que ambas as proteínas CB1-6xHis_opt e 

CB2-6xHis_opt foram capazes de hidrolisar o substrato, o qual foi corroborado por uma 

diminuição da absorbância ao decorrer do tempo. Interessantemente, quando as proteínas CB1-

6xHis_opt e CB2-6xHis_opt foram misturadas, não houve hidrólise da fosfatidilcolina.   
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Figura 27. Gráfico da atividade enzimática de PLA2-CB, CB1-6xHis_opt¸ CB2-6xHis_opt e Pool (CB1-

6xHis_opt + CB2-6xHis_opt). Diferença da absorbância a 558nm (eixo Y) por minuto (eixo X) da hidrólise de 

fosfatidilcolina por 1µg de CB1-6xHis_opt¸ 1µg CB2-6xHis_opt e Pool (0,5µg CB1-6xHis_opt + 0,5 µg CB2-

6xHis_opt) e 1µg de PLA2-CB. 

Embora nossos produtos finais, CB1+6xHis_opt e CB2+6xHis_opt, possuam sua 

estrutura aminoacídica baseada nas respectivas isoformas da PLA2-CB, as moléculas não são 

idênticas ao produto natural. As isoformas CB1 e CB2 naturais possuem 122 aminoácidos e 

diferem entre si em oito resíduos aminoacídicos nas posições 1, 18, 33, 65, 82, 105, 106, 117 

(Faure et al., 1994). Estas substituições resultam em modificações nas atividades enzimáticas e 

farmacológicas: a isoforma CB2 apresenta elevada atividade enzimática enquanto que CB1 

exerce baixa atividade enzimática quando comparadas entre si (Faure et al., 2011). Já os nossos 

produtos finais possuem 131 aminoácidos e sequência primária Met-CB1/CB2-Leu-Glu-His-

His-His-His-His-His. Apesar de parecidas, a adição de 9 aminoácidos modifica a carga geral 

dessas moléculas possivelmente alterando a estrutura quaternária das mesmas e 

consequentemente a afinidade pelos substratos enzimáticos. Esses dados nos ajudam a explicar 

a diferença na atividade das proteínas recombinantes quando comparadas ao produto natural, 

bem como, a atividade de CB2-6xHis_opt ser diferente à da CB1-6xHis_opt. O fato do pool de 

proteínas exercer tão baixa atividade fosfolipásica pode estar relacionado à formação em 

solução de tetrâmeros entre as isoformas CB1 e CB2, as quais carecem de atividade enzimática 

(Marchi-Salvador et al., 2008). 

 4.6. ENSAIO DE CITOTOXICIDADE 

A relação entre os efeitos farmacológicos e tóxicos de um composto é um importante 

requisito na previsão de sua aplicabilidade como agente terapêutico, já que é indispensável à 

avaliação prévia de sua possível toxicidade celular, em decorrência do fato de que um agente 

antiviral ideal deve inibir o ciclo de multiplicação viral, interferindo o mínimo na estrutura e 

metabolismo das células hospedeiras. Sendo assim, a citotoxicidade das amostras frente às 
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células VERO E6 foi determinada pela técnica de MTT utilizando concentrações de materiais 

teste que variaram entre 0,4 a 50µg/l por 7 dias. A porcentagem de viabilidade celular foi 

calculada por comparação da absorbância das células tratadas com o controle de células não 

tratadas, o que permitiu o cálculo das concentrações de cada amostra teste capaz de reduzir em 

50% a viabilidade celular da monocamada de células (CC50) (Graphpad Prism 7) como 

mostrado na Figura 28. 

 
Figura 28. Citotoxicidade das amostras frente às células VERO E6 por 7 dias. A partir das equações obtidas 

nos dois experimentos independentes foi possível determinar a concentração que reduz 50% da viabilidade da 

monocamada celular (CC50). 

As CC50 para cada amostra se encontram na Tabela 33. Assim, as concentrações das 

amostras em contato direto com as células nos experimentos antivirais foram abaixo (1µg/µl) 

dos valores encontrados para a CC50. 
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Tabela 3. Valores de CC50 das amostras frente as células VERO E6. 

 CC50 (µg/µl) 

CB1-6xHis_opt 10,03 ± 2,02 

CB2-6xHis_opt 14,74 ± 1,73 

Pool 12,19 ± 3,3 

CHAPS 0,3 ± 0,01 

 

4.7. ESTOQUES E TÍTULOS VIRAIS 

Para realização dos experimentos antivirais serão utilizadas sementes virais já 

confirmadas de CHIKV, DENV, a cepa vacinal de YFV e ZIKV. O estoque viral foi realizado 

em células C6/36 e a titulação viral, em VERO E6. Na Tabela 44, encontram-se as respectivas 

cepas e os títulos virais, expressos em unidades formadores de placa de lise/ml (UFP/ml), ou 

seja, partículas virais infectantes/ml; demonstrando que os vírus estão infectantes. 

Tabela 4. Estoques virais e seus respectivos títulos. 

Vírus Cepa Título Viral 

CHIKV S27 2,37 x 109 UFP/ml 

DENV-2 NGC 1,25 x 107 UFP/ml 

YF 17D 1,25 x 1010 UFP/ml 

ZIKV Isolado de placenta 3,00 x 108 UFP/ml 

4.8. ENSAIO ANTIVIRAL: VIRUCIDA 

 Estudos prévios do nosso grupo sugerem que a ação da PLA2-CB sobre DENV-2 e YFV 

ocorre diretamente sobre a partícula viral (Muller et al., 2014; Russo et al., 2014). Portanto, 

foram realizados apenas ensaios antivirais virucida das proteínas recombinantes contra DENV-

2, YFV e outros dois vírus envelopados: ZIKV (flavivírus) e CHIKV (alphavírus). Diluições 

duplas seriadas a partir de 100µg/µl das amostras de proteínas (CB1+6xHis_opt, 

CB2+6xHis_opt e pool), a PLA2-CB in natura (8µg/µl, controle positivo) e do tampão contendo 

0,5% CHAPS (controle negativo) foram incubadas com a suspensão de DENV-2, YFV, CHIKV 

e ZIKV (10000UFP de cada vírus) por 1h à 37ºC; logo as misturas foram diluídas na razão 

1:100 antes da inoculação em cultura celular. Esta diluição foi realizada a fim de diminuir um 

possível efeito das proteínas sobre as células. A Figura 29 mostra um exemplo de ensaio 

virucida utilizando a técnica de inibição das placas de lise com as amostras CB1+6xHis_opt, 

CB2+6xHis_opt e pool (50µg/µl de cada uma) das mesmas contra CHIKV, mostrando que as 
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proteínas individualmente e misturadas foram capazes de inibir a infecção viral, sendo que a 

CB2+6xHis_opt apresentou efeito antiviral até a concentração de 25µg/µl. 

  

Figura 29. Ensaio de inibição de placas de lise de CHIKV. Um exemplo de ensaio virucida de inibição das 

placas de lise com amostras CB1+6xHis_opt, CB2+6xHis_opt e pool contra CHIKV. CV: células infectadas não 

tratadas. 

A PLA2-CB in natura foi capaz de inibir 100% da infecção celular quando incubado 

com todos os vírus. O tampão contendo CHAPS não inibiu a infecção celular com os diferentes 

vírus (dados não mostrados). Na Tabela 55 encontram-se os valores de CE50 ± desvio padrão 

(DP) e IS de CB1+6xHis_opt, CB2+6xHis_opt e pool frente ao CHIKV, DENV-2, YFV e 

ZIKV. A proteína CB2+6xHis_opt apresentou ISs mais altos para todos os vírus, exceto ZIKV, 

se comparado a proteína CB1+6xHis_opt. O que pode ser explicado pelo fato da isoforma CB2 

apresentar elevada atividade enzimática enquanto que CB1 exerce baixa atividade enzimática 

quando comparadas entre si (Faure et al., 2011). O pool de proteínas (CB1+6xHis_opt + 

CB2+6xHis_opt) apresentou ISs mais baixos quando comparados com as proteínas isoladas, 

exceto para DENV-2.  

Tabela 5. Valores de CE50 e IS das amostras frente ao CHIKV, DENV-2, YFV e ZIKV. 

 Amostra CE50 (µg/µl) IS 

DENV-2 

CB1+6xHis_opt 23,35 ± 2,62 0,4 

CB2+6xHis_opt 10,94 ± 1,47 1,34 

Pool 16,03 ± 1,7 0,76 

YFV 

CB1+6xHis_opt 15,26 ± 2,17 0,65 

CB2+6xHis_opt 17,38 ± 2,52 0,84 

Pool 74,83 ± 0,8 0,16 

CHIKV 

CB1+6xHis_opt 26,24 ± 5,9 0,38 

CB2+6xHis_opt 23,38 ± 4,0 0,63 

Pool 54,5 ± 0,5 0,22 

ZIKV 

CB1+6xHis_opt 19,81 ± 3,81 0,5 

CB2+6xHis_opt 29,08 ± 3,24 0,5 

Pool 35,02 ± 1,54 0,34 
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Nosso grupo demonstrou a atividade virucida anti-DENV e anti-YFV 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). Em que a PLA2-CB exibiu elevados índices de seletividade no ensaio virucida contra 

YFV (IS=135135) e DENV-2 (IS=16666666) (Muller et al., 2012). Em outro estudo 

evidenciamos que a ação antiviral da PLA2-CB se dá diretamente sobre a partícula viral, 

induzindo exposição parcial do RNA genômico (Muller et al., 2014), o que sugere que a ação 

enzimática da PLA2-CB se dá sobre os fosfolipídeos do envelope viral expostos a 37ºC 

(Fibriansah et al., 2013; Zhang et al., 2013; Kostyuchenko et al., 2014). Essa clivagem induziria 

a uma desestabilização do envelope viral e consequentemente das proteínas E na superfície 

viral, resultando em inativação do mesmo (Muller et al., 2014).  A PLA2-CB possui ação 

virucida contra outros vírus envelopados como DENV-1, DENV-3, DENV-4 (Russo et al., 

2014), vírus Rocio, vírus Mayaro e vírus Oropouche e não possui ação contra vírus não-

envelopados como o vírus Coxsackie (Muller et al., 2014), corroborando nosso achados de ação 

antiviral contra CHIKV e ZIKV. A ação enzimática da PLA2-CB tem um importante papel no 

alto desempenho antiviral, essa atividade virucida não é completamente abolida quando a 

atividade catalítica está inibida (Muller et al., 2014; Russo et al., 2014). Os índices de 

seletividade das proteínas recombinantes foram baixos quando comparados com o do produto 

natural (média 0,6). Entretanto, nós acreditamos que o principal fator que influenciou o baixo 

IS foi o uso do tampão contendo 0,5% CHAPS como estabilizador das moléculas e não o efeito 

citotóxico das proteínas recombinantes em si, já que o CHAPS possui uma CC50 de 0,3% e as 

PLA2s do grupo IIA possuem baixa afinidade por fosfolipídeos zwitteriônicos (Beers et al., 

2003) como os que compõem o folheto externo da camada bilipídica das células VERO E6 

(Van Meer e De Kroon, 2011). Dessa forma, acreditamos que a CC50 exibida pelas 

CB1+6xHis_opt e CB2+6xHis_opt seja devido ao uso do CHAPS e que talvez um novo tampão 

estabilizador possa melhorar os ISs dessas proteínas. CB1+6xHis_opt e CB2+6xHis_opt podem 

vir a ser um importante modelo na prospecção de novas drogas antivirais e/ou como ferramenta 

no estudo do mecanismo de replicação viral. 

4.9. APLICABILIDADE DAS PROTEÍNAS RECOMBINANTES  

CB1+6xHis_opt e CB2+6xHis_opt possuem uma adição de 9 aminoácidos quando 

comparados com os produtos naturais PLA2-CB1 e CB2 (apêndice 3). Essa adição se dá 

basicamente na porção C-terminal da molécula que é uma região bastante flexível das 

moléculas. Como nenhuma comparação da estrutura secundária das proteínas recombinantes 
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com o produto natural, tal como dicroísmo circular, foi realizada, não podemos afirmar com 

certeza se a estrutura terciária (enovelamento) das moléculas é idêntica. Possíveis alterações 

estruturais podem explicar uma diminuição pela metade da ação antiviral das proteínas 

recombinantes quando comparado com a PLA2-CB nativa. 

Um protocolo bem padronizado para obtenção das proteínas recombinantes abre um 

leque de possibilidades de estudos futuros para uma completa elucidação de como se dá a 

atividade antiviral, através de mutações sítio dirigidas, por exemplo. Já que a maioria das 

substituições dos resíduos aminoacídicos nas PLA2s de serpentes se dá na superfície da 

molécula, o que permite um rápido ajuste a novos substratos alvo (Kozminsky-Atias e 

Zilberberg, 2012). Dessa forma, um modelo de estudo utilizando proteínas recombinantes 

(CB1+6xHis_opt e CB2+6xHis_opt) possibilitam o desenvolvimento de antivirais que exerçam 

amplo espectro de atividade com a menor toxicidade possível. Por exemplo, estudos propõe 

substituições pelo aminoácido triptofanos nos resíduos 3 e 31 como um potencializador da ação 

enzimática em substratos fosfolípides zwitteriônicos (Beers et al., 2003).  

  A atividade catalítica das PLA2s pode ser influenciada por alguns fatores como a 

especificidade pelo substrato (diferentes classes de fosfolipídios) e o poder de penetração, em 

que uma PLA2 com maior penetração causa um dano mais significativo (Kini, 2003). A PLA2-

CB possui uma maior afinidade por fosfolipídeos aniônicos, como a fosfatidilserina, e uma 

baixa afinidade por fosfolipídeos zwitteriônicos, como a fosfatidilcolina (Dennis et al., 2011). 

Os fosfolipídeos zwitteriônicos são os principais constituintes do folheto externo membrana 

celular eucariótica (Van Meer e De Kroon, 2011). As células VERO não apresentam 

fosfolipídeos aniônicos no folheto externo da membrana bilipídica, já as células C6/36 

apresentam fosfatidilserina em seu folheto externo (Zaitseva et al., 2010). A baixa afinidade 

por fosfolipídeos zwitteriônicos pode explicar a baixa citotoxicidade da PLA2-CB frente as 

células VERO E6 (CC50: >500ng/µl) (Muller et al., 2012) e a alta citotoxicidade frente as 

células C6/36 (CC50: ≈10ng/µl) (dados não publicados). O folheto externo da membrana de 

flavivírus é rico na exposição de fosfolipídeos aniônicos como fosfatidilserina e 

fosfatidiletanolamina (Perera-Lecoin et al., 2013), este fato pode explicar a elevada atividade 

antiviral da PLA2-CB sobre esses vírus (Muller et al., 2012; Russo et al., 2014) devido a 

afinidade enzimática da proteína por esses substratos. Essa hipótese pode ser explorada e bem 

caracterizada com o uso das proteínas CB1+6xHis_opt e CB2+6xHis_opt, que possuem um tag 

(6xHis) para marcação que pode ser essencial nesses estudos. 

A ação virucida da PLA2-CB isolada do veneno de Crotalus durissus terrificus tem sido 

um importante impulsor e modelo para o estudo de antivirais de amplo espectro por nosso 
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grupo. A obtenção do produto PLA2-CB natural é extremamente laboriosa e onerosa, visto que 

um serpentário exige licenciamento ambiental e mão de obra qualificada para manutenção 

correta dos espécimes. Um indivíduo do gênero Crotalus rende apenas 50mg de veneno bruto 

em um mês, sendo assim, a possibilidade de obter esse produto em grande quantidade através 

de produção heteróloga é de grande interesse comercial, já que o preço médio da grama do 

veneno de Crotalus é U$100. O que evidencia a grande vantagem da nossa tecnologia de 

produção recombinante usando técnicas de otimização de sequências genéticas e processo de 

renaturação acoplado à purificação cromatográfica, o que torna o processo mais barato e mais 

rápido. O principal legado deste trabalho é fornecer essas ferramentas.  
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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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APÊNDICE 1 

Alinhamento das sequências codificadoras de PLA2-CB1 isoformas e de CB1+6xHis_opt 

mostrando as diferenças entre ambas. Foi utilizado o software CLC Main Workbench 7. 
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APÊNDICE 2 

Alinhamento das sequências codificadoras de PLA2-CB2 isoformas e de CB2+6xHis_opt 

mostrando as diferenças entre ambas. Foi utilizado o software CLC Main Workbench 7. 
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APÊNDICE 3 

Alinhamento das sequências aminoacídicas da PLA2-CB1, CB1+6xHis_opt, PLA2-CB2 e 

CB2+6xHis_opt mostrando a diferença entre as moléculas principalmente com a inserção de 

aminoácidos na porção c-terminal. Foi utilizado o software CLC Main Workbench 7. 

 


