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RESUMO 

Este trabalho apresenta-se na forma de três artigos publicados em revistas 

internacionais indexadas. Cada artigo está contido em um capítulo da parte de 

RESULTADOS. Cada capítulo apresenta seu resumo individualizado. Aqui, faremos a 

descrição do conteúdo de cada capítulo: 

O primeiro artigo (Artigo 1 – The novel metalloproteinase atroxlysin-I from 

Peruvian Bothrops atrox (Jergón) snake venom acts both on blood vessel ECM and 

platelets) descreve a caracterização bioquímica da primeira metaloprotease de classe P-I 

do veneno de Bothrops atrox a ser purificada.  

No segundo capítulo dos RESULTADOS (Artigo 2 – Use of a Synthetic Biosensor 

for Neutralizing Activity-Biased Selection of Monoclonal Antibodies Against 

Atroxlysin-I, an Hemorrhagic Metalloproteinase from Bothrops atrox Snake Venom), 

descrevemos a produção de anticorpos monoclonais anti-atroxlisina-I baseada em um 

novo método funcional de seleção de clones produtores de anticorpos monoclonais 

neutralizantes, assim como suas caracterizações imunoquímicas, além da identificação 

de epitopos lineares de atroxlisina-I utilizando o IgG policlonal anti-atr-I. 

Finalmente, o terceiro capítulo dos RESULTADOS (Artigo 3 – Mimotopes of 

mutalysin-II from Lachesis muta snake venom induce hemorrhage inhibitory antibodies 

upon vaccination of rabbits) descreve a caracterização dos epitopos conformacionais 

reconhecidos pelo anticorpo monoclonal LmmAbB2D4. A identificação de mimotopos 

de Mutalisina-II foi feita a partir da técnica de phage display aliada à técnica de SPOT 

síntese.  

Cada artigo apresenta sua discussão em separado. Ao final do terceiro artigo uma 

discussão ampla e integrada dos três artigos é apresentada. 
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ABSTRACT 

This work is presented in format of three published manuscripts in indexed 

international journals. Each article is located in one separated chapter within RESULTS. 

Once each paper presents its own ABSTRACT, here we briefly describe the content of 

the chapters: 

The first article (Artigo 1 – The novel metalloproteinase atroxlysin-I from Peruvian 

Bothrops atrox (Jergón) snake venom acts both on blood vessel ECM and platelets) 

describes for the first time the purification and biochemical characterization of a P-I 

class metalloproteinase from Bothrops atrox venom. 

In the second chapter of our RESULTS (Artigo 2 – Use of a Synthetic Biosensor for 

Neutralizing Activity-Biased Selection of Monoclonal Antibodies Against Atroxlysin-I, 

an Hemorrhagic Metalloproteinase from Bothrops atrox Snake Venom), we produce 

monoclonal antibodies against atroxlysin-I using a new functional method for the 

selection of clones able to produce neutralizing monoclonal antibodies, as well as their 

immunochemical characterization and the identification of continuous epitopes of 

atroxlysin-I. 

Finally, the third manuscript presented in our RESULTS (Artigo 3 – Mimotopes of 

mutalysin-II from Lachesis muta snake venom induce hemorrhage inhibitory antibodies 

upon vaccination of rabbits) characterizes conformational epitopes recognized by the 

monoclonal antibody LmmAbB2D4 against mutalysin-II. Mimotopes of mutalysin-II 

was identified using the phage display and SPOT synthesis techniques.  

Every article presents an individual discussion. At the end of the last manuscript a 

comprehensive and integrative discussion of the three papers is presented.  
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1. Introdução 

1.1.  Filogenia das serpentes e o surgimento do veneno 

Os répteis da Ordem Squamata estão entre os animais de maior sucesso adaptativo, 

estando presente em praticamente todo o globo. Apesar da sistemática e da filogenia dos 

Squamatas não estar totalmente esclarecida, estudos morfológicos e moleculares recentes 

sugerem que dentro de Squamata o clado monofilético Toxicofera abranja as Subordens das 

Serpentes, Anguimorpha e Iguania (Figura 1) [1-11].  

 

Figura 1. Filogenia dos Squamata. Fonte: Adaptado de Figuras suplementares de Fry, et al. (2006) [11]. 

O veneno surge cedo na história evolutiva das Squamatas – cerca de 200 milhões de anos 

atrás [11-13] – e, apesar de ser uma característica comum e ancestral para todos os 

representantes Toxicofera, é, principalmente, no grupo das Serpentes que o veneno torna-se 

mais complexo e passa a ter papel chave na evolução e diversificação deste grupo [1,11-15].  

Evolutivamente, o veneno é uma secreção produzida em uma glândula especializada de 

um animal e injetada em outro, promovendo distúrbios em processos fisiológicos e/ou 

bioquímicos de modo a facilitar o processo de alimentação e defesa do animal produtor [16]. 

A peçonha pode atuar pela ação de substâncias que auxiliam nas funções enzimáticas da 

digestão, assim como na imobilização e captura das presas [11,12,16].  
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Aparentemente, proteínas ancestrais secretadas com diferentes atividades biológicas e 

envolvidas em processos fisiológicos comuns de diversos tecidos originaram as toxinas dos 

venenos dos Toxicofera. A duplicação gênica destas moléculas ancestrais, aliada à 

subsequente expressão específica destas moléculas em um novo tecido, resultou na criação de 

famílias multigênicas específicas das glândulas de veneno [12,15,17]. A repetição de novos 

processos de duplicação gênica seguidos de intensa diversificação destes genes (via mutação 

randômica, conversão gênica e crossing-over desigual, por exemplo) acarretou no processo de 

neofuncionalização das toxinas, com surgimento de atividades biológicas derivadas e 

manutenção do gene original da proteína ancestral [12-15,17]. A surpreendente variabilidade 

inter e intraespecífica encontrada na composição dos venenos de serpentes [18-21] é resultado 

de forte seleção natural positiva e adaptação a dietas específicas de cada 

grupo/espécie/população de serpente [22]. 

A diversificação do veneno teve papel central na impressionante evolução ocorrida na 

subordem das Serpentes durante a Era Cenozoica [13,14]. Atualmente, a subordem das 

Serpentes é formada por aproximadamente 3.400 espécies [9], encontradas em todos os 

continentes, exceto na Antártica e nos oceanos Pacífico e Índico [10].  

Mais de 80% das espécies viventes de serpentes (~ 2720 espécies) formam o clado 

Caenophidia (sensu [5]), o qual inclui todas as espécies de serpentes peçonhentas conhecidas 

[1]. Os representantes dos Caenophidia são conhecidos como “serpentes modernas” e a 

grande maioria de representantes deste grupo utiliza o veneno em conjunto com a constrição 

para abater suas presas [4,5]. De acordo Pyron e colaboradores (2011)[23], as serpentes 

modernas podem ser divididas em sete famílias: Colubridae, Elapidae, Homalopsidae, 

Lamprophiidae, Pareatidae, Viperidae, e Xenodermatidae.  

Nessas famílias, associados à glândula produtora de veneno podem existir dentes 

modificados (presas) especializados na inoculação do veneno [14,24,25]. Quando existentes, 

o par de presas inoculadoras de veneno fixa-se na maxila (uma presa de cada lado da maxila) 

e pode localizar-se rostral (anterior) ou caudalmente (posteriormente) (Figura 2) [14,15,24].   

Serpentes com dentição áglifa não possuem qualquer tipo de dentição especializada na 

inoculação de veneno [14,15]. Nas serpentes opistóglifas, as presas inoculadoras de veneno se 

localizam caudalmente na maxila e a dentição especializada em inocular o veneno é fixa e de 

pequeno porte (Figura 2). As presas caudais podem, ou não, apresentar um canal/sulco para a 

passagem do veneno. As serpentes que possuem os tipos de dentição áglifa e opistóglifa são 

consideradas não peçonhentas (do ponto de vista antropocêntrico) e não representam interesse 

médico. 
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Nas serpentes que possuem o sistema de injeção de veneno rostral, as presas inoculadoras 

são ocas, possuindo um canal central por onde o veneno passa antes de ser injetado no alvo da 

serpente. As presas inoculadoras rostrais podem ser fixas e de pequeno tamanho (dentição 

proteróglifa, típica da família Elapidae - e.g. corais verdadeiras, gênero Micrurus) ou retráteis 

e de maior tamanho (dentição solenóglifa, típica da família Viperidae - e.g. jararacas, 

cascavéis, e surucucus – família Viperídae) (Figura 2) [14,15]. Estas serpentes são 

consideradas de importância médica, sendo responsáveis por quase a totalidade de acidentes 

acometendo humanos. 

 

Figura 2. Posições das presas inoculadoras de veneno. (a) Filogenia sugerida por Vidal et al. (2007)[5]; (b) 

Vista lateral de crânios de serpentes; (c) Vista ventral esquemática do palato (maxila em vermelha, presas 

circuladas) (Tipos de dentição - de cima para baixo: dentição do tipo proteróglifa; opistóglifa, solenóglifa e 

áglifa, respectivamente). As apomorfias estão indicadas pelos números nos nodos da árvore filogenética: (1) 

Lâmina dental maxilar contínua, sem regiões especializadas – condição ancestral dos Caenophidia; (2) Evolução 

da lâmina dental maxilar rostral – desenvolvimento independente da dentição rostral e caudal; (3) Começo da 

diferenciação da dentição caudal juntamente com a glândula de veneno; (4) Perda da lâmina dental rostral e 

desenvolvimento das presas rostrais. Fonte: Adaptado de Vonk et al. (2008)[24]. 

1.2. As serpentes Bothrops atrox e Lachesis muta muta 

A família Viperidae é composta por três subfamílias: Azemiopinae, Viperinae e 

Crotalinae, sendo os representantes da última subfamília os viperídeos encontrados nas 

Américas [10,23]. 

Bothrops atrox é um viperídeo vivíparo da subfamília Crotalinae facilmente encontrada 

nas florestas equatoriais de terras baixas em toda a América do Sul a leste da cordilheira dos 
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Andes (Figura 3) [26-28]. Esta serpente de hábitos terrestre e, preferencialmente, noturnos 

pode chegar a 1,80 metros de comprimento. De coloração acinzentada com tons marrons e 

oliva, indivíduos desta espécie se camuflam facilmente no solo das florestas tropicais. Possui 

uma cabeça triangular em formato de lança, típica dos viperídeos (Figura 3) [26]. O indivíduo 

jovem se alimenta de lagartos e artrópodes, enquanto o adulto caça, preferencialmente, 

pequenos mamíferos. Jovem e adulto forrageiam utilizando a tática “senta e espera” 

(emboscada) [26]. 

 

Figura 3. Bothrops atrox e Lachesis muta muta e suas distribuições  geográficas. À esquerda, as regiões 

habitadas pelas serpentes B. atrox (em vermelho) e por Lachesis muta muta (losangos verdes). À direita acima B. 

atrox e à direita abaixo L. muta muta. Fonte: Adaptado de http://www.toxinology.com 

Coabitando a mesma região amazônica da América do Sul que Bothrops atrox, 

encontram-se indivíduos da subespécie Lachesis muta muta, considerado o maior viperídeo 

do mundo, podendo chegar a mais de 3,5 metros. De coloração que varia do amarelado ao 

verde escuro, estas serpentes apresentam um padrão típico de triângulos laterais invertidos de 

coloração escura em seu dorso (Figura 3). A serpente L. muta muta vibra sua cauda quando 

em estado de alerta, mas não possui guizo. Apresenta hábitos diurnos, e é encontrada em 

matas primárias, secundárias, ou ainda em campos abertos. Estes animais não se adaptam bem 

ao cativeiro, sendo de difícil manutenção o que ocasiona escassez de veneno para a produção 

de antissoros específicos para esta serpente [29,30]. 
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Assim como todos os viperídeos sul-americanos, ambos apresentam dentição solenóglifa, 

sendo de grande importância médica na América do Sul, onde, juntos, pode representar até 

95% dos acidentes ofídicos [31-34].  

1.3. Os acidentes ofídicos 

1.3.1. Epidemiologia 

Acidentes causados por animais peçonhentos são um grave problema de saúde pública 

[35]. A incidência destes acidentes varia de país para país e, dentro de um mesmo país, entre 

suas regiões, sendo influenciada por fatores como clima, parâmetros ecológicos e 

biodiversidade das espécies envolvidas, distribuição das serpentes peçonhentas, densidade 

populacional humana, atividades econômicas exercidas, tipo de habitação da população 

humana, entre outros [36]. A mortalidade e morbidade associadas aos acidentes ofídicos estão 

diretamente relacionadas à falta de investimentos públicos em saúde [37]. 

Apesar do sistema de notificações de acidentes ofídicos ser deficitário, estima-se que em 

2007 mais de 1,8 milhões de casos de acidentes ofídicos tenham acontecido em todo o mundo 

[38]. A grande maioria destes acidentes acomete regiões tropicais e em desenvolvimento ao 

redor do globo (Figura 4), afetando principalmente trabalhadores rurais de comunidades 

subsistentes
 
(80-90% dos casos) e fazendo com que possa ser considerado como um risco 

laboral diário para esses trabalhadores [31,36-39]. Desta forma, desde 2009 a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) considera o acidente ofídico como uma Condição Tropical 

Negligenciada [38,39].  

A mortalidade também pode variar muito entre países e/ou entre regiões de um país. Entre 

os principais fatores que influenciam as diferenças de taxas de mortalidade, podemos citar: (1) 

a espécie envolvida no acidente; (2) variabilidade intraespecífica na composição dos venenos 

– relacionados a parâmetros como idade, tamanho, sexo, dieta e habitat do espécime; (3) 

tempo entre o acidente e a transferência do paciente para um centro médico; (4) 

disponibilidade de recursos terapêuticos e de soros antiofídicos apropriados; e (5) fatores 

etnoantropológicos – e.g. procura por tratamentos tradicionais, típicos de certas comunidades 

[36].  

No Brasil, cerca de 30 mil acidentes ocorrem anualmente, o que representa uma incidência 

de aproximadamente 16 casos/100 mil habitantes/ano, número muito similar àqueles 

encontrados em diversos países latino-americanos [36,38,40-42]. No entanto, se levarmos em 

consideração somente a região norte do país, onde se encontra a Amazônia brasileira, mais de 
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nove mil casos de acidentes ofídicos ocorrem anualmente, com incidência de até 57 casos/100 

mil habitantes/ano, número três vezes e meia maior que aquele encontrado quando 

consideramos o Brasil como um todo [40]
 
( Tabela 1). Em algumas áreas remotas do estado 

do Amazonas, uma em cada duas residências de comunidades ribeirinhas possui histórico de 

acidentes com serpentes [34].  

 

Figura 4. Estimativa global de acidentes ofídicos por região. Fonte: Adaptado de Kasturiratne, et al (2008) 

[38]. 

 Tabela 1. Acidentes ofídicos por regiões brasileiras em 2011. 

Região Nº de casos Incidência Mortes Mortalidade 

  
(100.000 hab) 

 
(%) 

Região Norte 9.309 57,8 48 0.52 

Região Nordeste 8.081 15,1 44 0.54 

Região Sudeste 7.439 9,3 24 0.32 

Região Sul 2.668 9,7 7 0.26 

Região Centro-Oeste 3.285 23,1 20 0.61 

Brasil 30.836 16,0 143 0.46 

Fonte: Adaptado de Sinan/SVS/MS - atualizado em 21/06/2012 

Em todo o Brasil, as serpentes do gênero Bothrops são as principais responsáveis pelos 

acidentes ofídicos [33,40]. Na região amazônica, a serpente Bothrops atrox é a serpente mais 

comumente envolvida nos envenenamentos, respondendo por até 80% do total de casos 

registrados nos quais a serpente envolvida é identificada. Por outro lado, a serpente Lachesis 

muta muta corresponde a aproximadamente 15% dos casos nessa mesma região [31-34]. 
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Apesar de apresentar baixa mortalidade (0,3-0,4%) [36,40], na região norte do Brasil o 

envenenamento botrópico e laquético pode apresentar complicações com sequelas em até 40% 

dos casos, tendo  alto impacto para a saúde pública [43]. 

1.3.2.  Quadro clínico do acidente botrópico e laquético 

O envenenamento causado por serpentes possui diversos efeitos potenciais, os quais 

dependem do tipo de serpente envolvida no acidente, bem como do paciente acometido pelo 

envenenamento. Os quadros clínicos resultantes dos efeitos de envenenamentos podem ser 

divididos em seis categorias: (1) paralisia flácida; (2) miólise sistêmica; (3) coagulopatia e 

hemorragia; (4) falência/insuficiência renal; (5) cardiotoxicidade; (6) dano tecidual local 

[44,45].  

O envenenamento botrópico induz reações locais severas nas vítimas humanas, incluindo 

formação de edema e inchaço (~95% dos casos), equimose, inflamação e dor. Contudo, os 

sintomas locais mais graves são a hemorragia (~34%) e dano tecidual local, podendo acarretar 

em necrose (dermo e mionecrose – ~10%) (Figura 5) [36,44].  

Em relação aos sinais locais, a progressão e a extensão do edema, bem como a presença 

de tecido necrosado, definem a gravidade do envenenamento [36,40] (Tabela 2). 

Complicações relacionadas ao quadro local podem acontecer em até 40% dos casos, nos quais 

o frequente dano permanente pode levar à necessidade de amputação de membros [43].  

 

Figura 5. Sintomas locais e sistêmicos típicos do envenenamento botrópico. À esquerda, extensa necrose 

tecidual após o envenenamento do paciente de 11 anos por B. asper no México. À direita no alto, sangramento 

persistente no local da mordida em paciente apresentando incoagulabilidade sanguínea. À direita abaixo, 

formação de edema e inchaço em paciente mordido por B. atrox no Equador. Fontes: Adaptado de Gutierrez et 

al. (2006) [31]; White (2005) [44]; e Warrell (2010) [45]. 
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Tabela 2. Classificação da gravidade do acidente botrópico. 

Classificação do 

quadro clínico 

Sinais Locais Sinais sistêmicos 

Envenenamento Leve Inchaço envolvendo um ou dois 

segmentos do membro mordido; 

sangramento leve ou ausente no local da 

mordida; necrose ausente. 

Sangue normal ou incoagulável; 

hemorragia sistêmica ausente; sem 

alterações hemodinâmicas. 

Envenenamento 

Moderado 

Inchaço de dois ou três segmentos do 

membro mordido; sangramento local; 

necrose ausente; bolhas em alguns casos. 

Sangue incoagulável; hemorragia 

sistêmica, alterações hemodinâmicas e 

renais ausentes. 

Envenenamento Grave Inchaço extrapolando o membro mordido; 

bolhas; sangramento local; necrose. 

Sangue incoagulável, hemorragias 

sistêmicas múltiplas, hipotensão ou 

choque; coagulação intravascular 

disseminada; falência renal; hemorragia 

cerebral; falência sistêmica múltipla. 

Fonte: Adaptado de Otero-Patiño (2009) [36]. 

Sistemicamente, pode haver hemorragias (25-30% dos casos – sendo a cerebral, sua 

manifestação mais grave), coagulação intravascular disseminada, desfibrinogenemia (60-

70%) e trombocitopenia (15-30%) acarretando em incoagulabilidade sanguínea, choque 

hipovolêmico (10-14%) e falência renal [31,36,44-47]. Podem ocorrer ainda infecções de 

tecidos moles, síndrome compartimental e, em gestantes, aborto [36]. 

Em relação ao quadro sistêmico, alterações na coagulabilidade sanguínea, hemorragias, 

choque hipovolêmico e falência renal aguda definem a gravidade do envenenamento (Tabela 

2) [36,40]. Aparentemente, o grau de severidade do envenenamento relaciona-se com a 

quantidade de veneno-antígeno presente no soro dos pacientes – os quais podem variar de oito 

a 200 ng/mL [36,48]. Somente pacientes com quadro grave de envenenamento apresentam 

risco de morte ou de desenvolvimento de sequelas [36]. 

O quadro clínico dos acidentados por serpentes Lachesis muta muta é indistinguível dos 

acidentados por B. atrox. Na região Norte do Brasil, é extremamente difícil diferenciar estes 

dois acidentes sem a captura da serpente responsável pela mordida. Isto dificulta a tomada de 

decisão dos clínicos em relação a qual soro antiofídico aplicar no paciente, os quais escolhem 

o soro biespecífico antibotrópico-laquético, reduzindo a eficácia neutralizante do tratamento.  

1.4. O veneno de Bothrops atrox 

Venenos de serpentes são misturas ricas e complexas de peptídeos e proteínas com 

diferentes propriedades biológicas, os quais correspondem a aproximadamente 90% do peso 
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seco do veneno [18,28,49-51]. A extensa diversidade de proteínas e peptídeos encontrados 

nos venenos de serpentes é, no entanto, classificada em algumas poucas famílias proteicas que 

variam de espécie para espécie [12,17,19,52,53].  

Entre os indivíduos de uma mesma espécie, a variabilidade na composição do veneno é 

um fenômeno já documentado, podendo ser influenciado por idade, sexo, dieta, tamanho dos 

indivíduos e distribuição geográfica (Figura 6) [18,21,28,36,54,55]. 

Estudos recentes demonstram uma ampla variação intraespecífica na composição do 

veneno de B. atrox (Figura 6) [18,20,28,55,56]. Apesar desta variabilidade, o veneno de B. 

atrox caracteriza-se, assim como em outros venenos botrópicos, por ser rico em famílias de 

proteínas com importantes atividades tóxicas no envenenamento, como as fosfolipases A2 

(PLA2), metaloproteases de venenos de serpentes (SVMPs), L-aminoácido oxidases (LAOs), 

serinoproteases (SerPro), desintegrinas, proteínas semelhantes a lectinas do tipo C (CTLs) e 

proteínas secretadas ricas em cisternas (CRISP) (Figura 6) [18,20,28,52,55-62].  

 

Figura 6. Composição geral por famílias de proteínas de venenos de B. atrox de diferentes localidades 

amazônicas. Fosfolipases A2 (PLA2), Metaloproteases de venenos de serpentes de classe P-I e P-III (PI-SVMP, 

PIII-SVMP), L-aminoácido oxidases (LAO), serinoproteases (SerPro), proteínas semelhantes a lectinas do tipo C 

(CTL) e proteínas secretadas ricas em cisteínas (CRISP). Fonte: Traduzido de Calvete (2011) [20]. 

Dentre essas famílias de proteínas, destacam-se as SVMPs, as quais podem corresponder a 

mais de 80% do conteúdo proteico do veneno de B. atrox [20,28,55,56]. A relação entre os 
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conteúdos de diferentes classes de SVMPs (classe P-I e classe P-III) é importante na 

caracterização dos venenos de B. atrox [20,28]. 

 Indivíduos jovens possuem veneno com maior letalidade, atividade hemorrágica, 

edematogênica e procoagulante em relação a indivíduos adultos, os quais possuem maior 

atividade hemolítica indireta. Estes perfis tóxicos diferentes relacionam-se a diferenças 

quantitativas e qualitativas de toxinas entre os venenos de indivíduos jovens e adultos. A 

presença predominante de PIII-SVMPs em relação a SVMPs de classe P-I  é característica de 

indivíduos juvenis, enquanto o perfil oposto é encontrado em adultos [20,28,63].  

Esta variação ontogenética é presente em indivíduos presentes na região norte da América do 

Sul, incluindo Venezuela e Colômbia. Por outro lado, a ocupação de novos habitats ao longo 

dos Andes e da Floresta Amazônica (no sentido da foz do rio Amazonas) parece relacionar-se 

à retenção de traços juvenis na composição dos venenos de indivíduos adultos. Espécimes da 

Amazônia brasileira, do Peru e do Equador apresentam este traço pedomórfico (Figura 6) 

[20,28,63].  

Independentemente das variações intraespecíficas, o envenenamento causado por B. atrox 

caracteriza-se por causar coagulopatias e hemorragias, como dito anteriormente 

[33,36,44,57,64]. Assim, o sistema hemostático parece ser seu principal alvo, com diversas 

toxinas capazes de afetar diferentes partes deste sistema, causando, principalmente, (1) 

consumo de fatores de coagulação e inibição não enzimática de agonistas da cascata de 

coagulação; e (2) hemorragias pela ação proteolítica direta das SVMPs (Figura 7) [36,44-

46,65-69]. Os efeitos nocivos locais (e.g. hemorragia e necrose) são causados, principalmente, 

pela ação das metaloproteases de venenos de serpentes [44,65-70].  

Apesar da grande importância médico-epidemiológica dos acidentes causados por B. atrox 

e embora sejam muitos os estudos sobre seu veneno, poucos foram os trabalhos direcionados 

à purificação e caracterização de suas toxinas. Até o momento, somente 11 peptídeos/toxinas 

do veneno de B. atrox foram descritas com sequências depositadas na base de dados 

UniProtKB/Swiss-Prot – sendo elas: (1) batroxobin, uma enzima semelhante a trombina 

(acesso UniProtKB/Swiss-Prot P04971) [71]; (2) enzima ativadora de protrombina 

(UniProtKB/Swiss-Prot B3A0N1); (3) B. atrox miotoxina I, uma  PLA2(Lys49) secretada 

(UniProtKB/Swiss-Prot Q6JK69) [72]; (4) BatroxLAAO, uma LAO (UniProtKB/Swiss-Prot 

P0CC17) [58]; (5) Batroxostatin, um peptídeo semelhante a desintegrina (UniProKB/Swiss-

Prot P18618) [73]; (6) Bax12a, um peptídeo potenciador de bradicinina (UniProtKB/Swiss-

Prot P86721); (7-9) batroxstatina-1, -2 e -3, três PIII-SVMPs (UniProtKB/Swiss-Prot 

C5H5D2, C5H5D3 e C5H5D4, respectivamente) [74]; (10) Atroxlisina-I (UniProtKB/Swiss-
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Prot P85420) [61]; e (11) Batx-I (UniProtKB/Swiss-Prot P0DJE1) [60]. Além delas, uma 

décima segunda toxina, nomeada Batroxase, foi descrita recentemente, no entanto sua 

sequência não foi depositada na base de dados UniProtKB/Swiss-Prot [59].  

 

Figura 7. Toxinas de venenos de serpentes atuantes sobre o sistema hemostático. Fonte: Adaptado de White 

(2005) [44]. 

As três últimas toxinas (Atroxlisina-I, Batx-I e Batroxase) são metaloproteases de classe 

P-I isoladas de venenos de B. atrox da região amazônica do Peru, Colômbia e Brasil, 

respectivamente. Mesmo sendo de grande importância na sintomatologia do envenenamento, 

as primeiras SVMPs de classe P-I só foram isoladas do veneno de B. atrox a partir da década 
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de 2010. A primeira PI-SVMP do veneno de B. atrox a ser isolada e caracterizada foi 

Atroxlisina-I (Atr-I). Ainda em 2010 e depois em 2012, Batx-I e Batroxase foram purificadas 

caracterizadas. Até o momento, nenhuma PIII-SVMP foi sequenciada nível proteico – 

batroxstatina-1, -2 e -3 foram caracterizadas a partir de estudos de transcriptômica [59-61,74]. 

No ano 2000, as atividades edematogênica, proteolítica e hemorrágica de uma PIII-SVMPs de 

Bothrops atrox foram caracterizadas [75]. 

1.5. O veneno de Lachesis muta muta 

Assim como o veneno de B. atrox, o veneno de Lachesis muta muta é rico em toxinas das 

famílias das fosfolipases A2 (PLA2), metaloproteases de venenos de serpentes (SVMPs), L-

aminoácido oxidases (LAOs), serinoproteases (SerPro), proteínas semelhantes a lectinas do 

tipo C (CTLs) e proteínas secretadas ricas em cisternas (CRISP). Além destas, o veneno de L. 

muta muta é rico em peptídeos potenciadores de bradicinina e fatores de crescimento neuronal 

(Figura 8)[76].   

 

Figura 8. Composição do veneno de Lachesis muta. Principais famílias de toxinas  do veneno de Lachesis 

muta analisados por proteômica. Adaptado de Sanz et al., 2008 [76]. 

Juntamente com as serinoproteases, as metaloproteases de venenos de serpentes são as 

toxinas mais abundantes do veneno de L. muta muta, correspondendo por cerca de 32% do 

peso seco do conteúdo do veneno cada [76]. Desta forma, os envenenamentos causados pelas 

serpentes do gênero Bothrops e Lachesis apresentam sinais e sintomas muito semelhantes 

entre si [40].  

Do veneno de L. muta muta, já foram isoladas diversas toxinas, sendo que 12 delas 

tiveram suas sequências depositadas na base de dados UniProtKB/Swiss-Prot. Dentre elas, a 

metaloprotease de classe P-I mutalisina-II (mut-II) já foi caracterizada. Mut-II é uma PI-
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SVMP de cadeia simples não glicosilada, fibrino(geno)lítica e não-hemorrágica de massa 

molecular de 22.300 [77,78].  

1.6. As Metaloproteases de Venenos de Serpentes 

Desde a segunda metade do século XIX, observou-se que o sangue de pacientes vítimas de 

envenenamentos de serpentes tornava-se incoagulável, o que levou à hipótese que os venenos 

de serpentes possuíam atividades proteolíticas sobre o fibrinogênio. Um século mais tarde, 

novos estudos comprovaram que proteases presentes nos venenos de serpentes eram as 

responsáveis pela atividade anticoalugante dos venenos [79,80]. 

No começo da década de 1960, com a purificação das primeiras proteases de venenos de 

serpentes e a descoberta de que suas atividades proteolíticas poderiam ser inibidas por agentes 

quelantes (i.e. EDTA), sugeriu-se que se tratavam de metaloproteases de venenos de 

serpentes. Durante a década seguinte, mostrou-se que estas proteases possuíam íons de zinco 

(Zn
+2

) em suas moléculas na proporção de 1:1 (proteína:Zn
+2

) e que a presença do íon era 

essencial para a atividade enzimática das toxinas. Além disso, verificou-se que a inibição da 

atividade proteolíticas das SVMPs levava à supressão da hemorragia causada pelo 

envenenamento [79,80]. 

Nos últimos anos, centenas de trabalhos a respeito das SVMPs foram publicados com 

diversas abordagens, os quais ampliaram e enriqueceram, consideravelmente, nosso 

conhecimento sobre esta família de toxinas, bem como nosso entendimento dos quadros 

clínicos dos acidentes ofídicos. Atualmente, sabe-se que as SVMPs possuem múltiplas 

funções no envenenamento, exercendo atividades hemorrágica, fibrino(geno)lítica, ativadora 

de protrombina,  inibidora de agregação plaquetária, pró-inflamatória, necrosante, apoptótica, 

ativadora de complemento, de cininogenase, entre outras [27,59-61,65-67,70,79,81-89].  

Como dito anteriormente, as metaloproteases dos venenos de serpentes são 

metaloendopeptidases dependentes de Zn
+2 

pertencentes à família M12B das reprolisinas (EC 

3.4.24) [79-81,90,91]. Com o advento da transcriptômica, a classificação das SVMPs foi 

revisada recentemente [79,82]. Hoje em dia são reconhecidas três classes (PI a PIII - Figura 9) 

e diversas subclasses de SVMPs, as quais são categorizadas de acordo com os domínios 

apresentados em suas estruturas  [79,80,82].  
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Figura 9. Esquema simplificado da classificação das SVMPs de acordo com os motivos apresentados em 

suas estruturas. (Des) Domínio desintegrina em PII-SVMPs ou semelhante a desintegrina em PIII-SVMPs, 

(Cis) domínio rico em cisteína, (Lec) domínio semelhante a lectina do tipo C. Fonte: Adaptado de Fox & Serrano 

(2008) [82].  

PI-SVMPs apresentam unicamente o domínio catalítico dependente de zinco, enquanto as 

PII-SVMPs apresentam um domínio desintegrina em C-terminal do domínio protease. As 

PIII-SVMPs possuem um domínio protease e um domínio semelhante à desintegrina ligados a 

um domínio rico em cisteína (Figura 9) [79-82].  

Estas estruturas básicas das PII e PIII-SVMPs podem sofrer modificações pós-

traducionais com adição ou remoção de domínios, ou ainda, multimerização de estruturas via 

pontes dissulfeto, contribuindo para o aumento significativo da complexidade dos venenos e 

das atividades biológicas das metaloproteases de venenos de serpentes [82]. Estas 

modificações pós-traducionais determinam as subclasses às quais as SVMPs pertencem. As 

PII e PIII-SVMPs estão presentes nos venenos de diversas famílias de serpentes (e.g. 

Viperidae, Elapidae, Atractaspididae), enquanto as PI-SVMPs só foram encontradas em 

venenos viperídeos[67]. As SVMPs de classe P-II são raramente encontradas intactas em 

nível proteico, sendo preferencialmente processadas proteoliticamente [81]. 

Independentemente da classe à qual pertençam, as SVMPs apresentam a sequência 

consenso do sítio ativo das metaloproteases dependentes de zinco HEXXHXXGXXH (Figura 

10). Esta sequência é caracterizada pela presença de três resíduos de histidina (H) 

responsáveis manutenção e coordenação do íon Zn
2+

 no sítio catalítico na molécula; e um 

resíduo de ácido glutâmico (E), o qual fixa uma molécula de água responsável pelo ataque 

nucleofílico nas ligações peptídicas dos substratos. O resíduo Glu age como base catalítica 

recebendo transitoriamente o próton da molécula de água durante a proteólise [81,92,93].  
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Figura 10. Sítio ativo das SMVPs. À esquerda, figura esquemática do sítio ativo das SMVPs mostrando seus 

resíduos conservados (HEXXHXXGXXH) e o motivo “Met-Turn” (Adaptado de Stöcker et al. (2005)[92] ). À 

direita, modelo tridimensional de atroxlisina-I construído por modelagem. As setas localizam os resíduos 

conservados no modelo tridimensional. As setas vermelhas localizam as Histidinas, a seta amarela o Ácido 

glutâmico e a seta verde localiza os resíduos (CIM) que formam o “Met-Turn. 

Os dois primeiros resíduos de His e o resíduo de Glu situam-se em uma α-hélice, enquanto 

a terceira His situa-se em um “loop” adjacente (Figura 10). A glicina conservada (G) exerce 

importante papel estrutural, pois permite que, ao final da α-hélice, a cadeia peptídica sofra 

uma abrupta mudança de direção e, assim, a cadeia lateral do terceiro resíduo de His seja 

direcionada para a α-hélice anterior, contribuindo para a manutenção do Zn
+2 

catalítico 

[83,92-94].   

Ao final do motivo catalítico, as SVMPs apresentam uma região bastante variável 

envolvida na interação com diferentes substratos, a qual termina se reaproximando do sítio 

ativo em um “loop” característico e conservado conhecido como “Met-turn”. Este motivo é 

formado por três resíduos: (1) cisteína (C); (2) isoleucina (I)/valina (V); e (3) metionina (M). 

Esta região é essencial para a manutenção da integridade do sítio catalítico ativo desta família 

de proteases, pois forma a base hidrofóbica para o íon zinco e as três histidinas do sítio ativo, 

bem como para a interação com os substratos [92]. 

Apesar de apresentarem especificidades semelhantes em relação às ligações peptídicas 

hidrolisadas em seus substratos in vivo e in vitro, com clara preferência para resíduos de Leu 

na posição P1’ [95], as PIII-SVMPs são, geralmente, hemorraginas mais potentes que as PI-

SVMPs [27,59-61,65,79,85,87,96]. Diversos estudos foram realizados na tentativa de se 

elucidar as determinantes estruturais da hemorragia causada pelas SVMPs (e.g. padrão de 

pontes dissulfeto, modificações pós-traducionais, hidrofobicidade/hidrofilicidade, 

presença/ausência de motivos estruturais na sequência primária) [50]. 
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Neste sentido, os domínios adicionais das PIII-SVMPS (semelhante à desintegrina e rico 

em cisteína) parecem ser importantes por direcionar estas proteases a seus alvos moleculares 

in vivo (e.g. colágenos do tipo IV e tipo I, lamininas, integrinas, nidogênio, perlecano, dentre 

outros - Figura 6), servindo como potenciais interfaces adesivas proteína-proteína e facilitando 

a degradação de componentes essenciais à integridade dos endotélios [65-69,97]. A 

capacidade de se ligarem e hidrolisarem componentes específicos da membrana basal (BM) e 

da matriz extracelular (ECM) parece, também, determinar a capacidade das PI-SVMPs de 

causar hemorragia, embora não possuam os domínios adicionais das PIII-SVMPs [67].  

Aparentemente, a hidrólise seletiva de proteínas importantes na estabilidade de vasos 

sanguíneos, encontradas nas BMs de endotélios (e.g. colágeno do tipo IV e perlecano), assim 

como de alguns substratos presentes na ECM que a circunda (e.g. colágenos do tipo VI e XV), 

ou ainda de integrinas presentes nas membranas plasmáticas de células endoteliais, levaria ao 

enfraquecimento da estabilidade mecânica dos capilares, os quais, submetidos às forças 

biofísicas hemodinâmicas ocasionadas pelo fluxo sanguíneo, poderiam causar o rompimento 

da integridade do endotélio, culminando no extravasamento de sangue [67]. Além disso, a 

hidrólise de fatores de coagulação, como o fibrinogênio e a fibrina, e a inibição não 

enzimática da agregação plaquetária podem possuir ação potencializadora no quadro 

hemorrágico [67]. 

A hemorragia ocorre em poucos minutos após a injeção das SVMPs, sendo o principal 

sintoma local do envenenamento botrópico [67], o qual, juntamente com a necrose tecidual e 

a atividade pró-inflamatória, representam os principais desafios para os médicos, pois estes 

efeitos locais parecem não ser bem neutralizados pelo tratamento convencional, utilizando-se 

o soro comercial antibotrópico [98-101]. 

1.7. A Soroterapia 

Desenvolvida no final do século XIX por Phisalix, Bertrand e Calmette na Europa e 

trazida ao Brasil por Vital Brazil no ano de 1905, a soroterapia é, ainda hoje, o único 

tratamento eficaz aprovado pela OMS para os pacientes acometidos pelo envenenamento de 

serpentes [102]. Os antivenenos são administrados unicamente por profissionais em centros 

de saúde. Infelizmente, o suprimento de antivenenos é, muitas vezes, escasso, principalmente 

em áreas rurais remotas de países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Como 

consequência, em diversas regiões da América Latina, por exemplo, grande parte dos 

pacientes procura a medicina tradicional em um primeiro atendimento (e.g. extratos de 

plantas, benzedores, entre outros) [36]. 
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A primeira geração de antivenenos consistia na transferência de soro imune bruto para o 

acidentado. Posteriormente, a partir do começo da década de 1930, passou-se a purificar as 

imunoglobulinas do soro dos animais após as imunizações [102]. Atualmente, muitos 

laboratórios processam os anticorpos a serem utilizados na soroterapia e, assim, três tipos de 

antivenenos são produzidos em todo o mundo: (1) antivenenos compostos por moléculas 

inteiras de IgG de cavalo obtidos por meio de fracionamento de plasma; (2) fragmentos 

F(ab’)2 de IgG de cavalos derivados de sua digestão por pepsina; e (3) fragmentos Fab de 

origem ovina, obtidos pela digestão de moléculas de IgG com papaína [36,102]. 

A OMS preconiza que o soro antiofídico utilizado em cada país/região seja avaliado em 

estudos pré-clínicos e que sua capacidade neutralizante seja eficiente contra os principais 

efeitos tóxicos das serpentes de maior relevância epidemiológica nas regiões onde ele é 

utilizado [103,104]. 

 Como os soros antiofídicos são eficazes contra os venenos das espécies de serpentes 

contidos no pool antigênico, os produtores de antivenenos imunizam animais com misturas de 

venenos na preparação de soros poliespecíficos, garantindo a necessidade clínica neutralizante 

contra diversos venenos de importância epidemiológica. No entanto, este procedimento 

aumenta o volume de antiveneno requerido por paciente, aumentando o risco de reações 

adversas [105]. 

O pool antigênico utilizado para a produção do soro antibotrópico brasileiro é composto 

da seguinte maneira: 50% B. jararaca e 12,5% de cada um dos seguintes venenos de B. 

jararacussu, B. neuwiedi, B. alternatus e B. moojeni [106]. No Brasil, os soros antivenenos 

contendo fragmentos F(ab’)2 são produzidos pela hiperimunização de cavalos e reações 

alérgicas podem ocorrer em até 36% dos casos [36,104]. 

Além dos antivenenos, tratamentos paliativos auxiliares podem ser requeridos para o 

tratamento de acidentes envolvendo serpentes do gênero Bothrops (e.g. uso de antibióticos, 

correção da hipovolemia, procedimentos cirúrgicos, entre outros) [36]. 

Os antivenenos antibotrópicos são eficazes em relação à neutralização da sintomatologia 

sistêmica. Se administrados nas primeiras horas após o acidente, preferencialmente até duas 

horas após a mordedura, poucas complicações são observadas o que se reflete na taxa de 

mortalidade relativamente baixa (Tabela 1) [106,107]. O retardo no início do tratamento 

relaciona-se ao desenvolvimento de quadros de falência renal aguda e hemorragia no sistema 

nervoso central, podendo acarretar em morte do paciente [36]. 

Por outro lado, os sintomas locais não são completamente neutralizados pelos soros 

antibotrópicos, fazendo com que estes sejam clínica e socioeconomicamente de grande 
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importância, pois, como dito anteriormente, o percentual de pacientes que apresentam algum 

tipo de sequela nesse tipo de acidente pode chegar a 40% dos casos, sendo que diversas vezes 

o dano tecidual causado é permanente, com consequente amputação de membros [37,43,99-

101]. Estima-se que até 400 mil amputações sejam feitas todos os anos como decorrência de 

sequelas dos efeitos de envenenamentos de serpentes [108]. Surge-se então, a necessidade de 

se identificar/desenvolver novas terapias para os efeitos locais hemorrágicos e necrosantes 

oriundos dos acidentes com serpentes [105]. 

Além disso, o uso tradicional de venenos inteiros para a produção dos soros antivenenos 

na imunização de cavalos apresenta desafios para os pesquisadores, produtores de soro e 

profissionais da saúde, como por exemplo:  

 Animais imunizados podem sofrer com problemas de toxicidade, mimetizando o 

quadro de envenenamento e diminuindo suas expectativas de vida, o que eleva o custo da 

produção de antivenenos;  

 Os animais utilizados na produção de antivenenos vivem em campos abertos, na 

maioria das vezes, em contato com diversos agentes antigênicos naturais os quais 

estimulam o sistema imune dos animais produtores, provocando um efeito de diluição do 

soro – apenas 10% das imunoglobinas dos antisoros são direcionadas a proteínas dos 

venenos [105];  

 Além disso, os componentes não tóxicos, mas imunogênicos, presentes nos venenos, 

fazem com que dentre os 10% dos anticorpos presentes nos antivenenos dirigidos contra 

moléculas do veneno, vários possam ser dirigidos a moléculas inócuas dos venenos. 

Assim, estima-se que somente 5% das moléculas de IgGs que compõem os antivenenos 

sejam terapêuticos; 

 A extensa variabilidade inter e intraespecífica na composição bioquímica de venenos 

de serpentes pode afetar a eficácia neutralizante dos soros antiofídicos, uma vez que 

durante a produção de soros antivenenos não são incluídos os venenos de todas as espécies 

de importância médica.  

Sendo assim, é necessária a condução de pesquisas com o intuito de melhorar a eficácia, 

segurança/confiabilidade e a acessibilidade dos antivenenos. Para tal, torna-se importante a 

exclusão, ou a não produção de anticorpos obsoletos presentes nos soros antiofídicos, bem 

como a busca de imunógenos alternativos atóxicos a serem utilizados na produção de 

antivenenos em animais, como peptídeos sintéticos atóxicos mimetizando epitopos 

neutralizantes das principais toxinas de cada veneno, ou ainda, a produção de anticorpos 
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neutralizantes com mínima utilização de animais. Para o desenvolvimento destas novas 

alternativas de modo eficaz, a utilização de anticorpos monoclonais torna-se uma das 

ferramentas de extrema importância, assim como a obtenção de informações sobre a estrutura 

e antigenicidade das principais toxinas presentes nos venenos [105,109-112]. 

1.8.  Epitopos de Metaloproteases de Venenos de Serpentes 

Peptídeos realizam diversos papéis na imunologia, sendo o de direcionar a resposta imune 

adaptativa como os epitopos, o mais importante. Os epitopos peptídicos executam suas 

funções primárias via interações com complexos principais de histocompatibilidade, no caso 

de epitopos de células-T, ou via anticorpos, no caso de epitopos de células-B [113]. 

Por definição, o epitopo de células-B de uma proteína é a porção desta proteína antigênica 

reconhecida por uma molécula de anticorpo, o qual resulta na ativação da resposta imune 

[114].  

Epitopos podem ser classificados como contínuos/lineares, ou 

descontínuos/conformacionais. Epitopos contínuos, ou lineares, são aqueles nos quais os 

aminoácidos reconhecidos por um anticorpo gerado contra a proteína antigênica em sua forma 

nativa são contíguos na sequência primária do antígeno (Figura 11 A). Já os epitopos 

descontínuos, ou conformacionais, são aqueles formados por resíduos de aminoácidos não 

necessariamente adjacentes na estrutura primária do antígeno, mas que se reúnem 

espacialmente em estrutura terciária, sendo reconhecidos por um anticorpo. Vale ressaltar que 

epitopos conformacionais podem ser formados por pequenos segmentos de resíduos 

adjacentes separados por longos trechos na estrutura primária do antígeno (Figura 11 B)[114]. 

A maioria dos epítopos é do tipo descontínuo e a identificação dos epítopos é de grande 

importância para compreender e reconhecer molecularmente a proteína analisada. Esses epítopos 

podem ser úteis em desenvolvimento de testes para diagnóstico de doenças, na formulação de 

drogas, projetos de vacinas, entre outros [114]. 
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Figura 11. Representação esquemática dos diferentes tipos de epítopos. Cada círculo representa um 

aminoácido seguindo a seqüência primária da proteína. Os círculos destacados são os aminoácidos que fazem 

parte do epítopo. 3A mostra a representação esquemática de um epítopo linear e 3B a representação esquemática 

de um epítopo conformacional 

O estudo e a identificação dos principais epitopos de toxinas de venenos animais capazes 

de induzir a produção de anticorpos neutralizantes podem ser importantes na produção de 

soros antivenenos possuindo menor percentual de anticorpos obsoletos [105]. 

Diversas técnicas foram elaboradas para a identificação e predição de epitopos, incluindo: 

(1) cristalografia de complexos proteínas-anticorpos [115]; (2) phage display [116]; (3) 

mutagênese sítio-dirigida [117]; (4) ferramentas in silico [118,119]; (7) PEPSCAN, incluindo 

técnica de SPOT e peptídeos solúveis imobilizados em placas de ELISA [113,120,121]. 

Numerosos estudos de identificação de epitopos neutralizantes de toxinas presentes em 

venenos de aranhas e escorpiões já foram realizados [105,110,111,122]. Porém, apesar do 

papel exercido pelas PI-SVMPs no envenenamento botrópico, pouco se sabe sobre suas 

estruturas antigênicas. Escassos são os trabalhos de identificação de epitopos de células-B de 

metaloproteases de venenos de serpentes [123-125].  

1.9. Os anticorpos Monoclonais 

Diversos anticorpos monoclonais têm sido produzidos nas últimas décadas e utilizados 

com diversos propósitos, como, por exemplo, em estudos de estrutura-função de proteínas 

[126,127], desenvolvimento de ferramentas biotecnológicas em imunotoxinas [128], kits-

diagnóstico [129], ou ainda como agentes terapêuticos [130]. 

Tradicionalmente, a produção de anticorpos monoclonais utiliza ensaios de detecção de 

ligação antígeno-anticorpo (i.e. ensaio de ELISA) para a seleção dos clones produtores de 

anticorpos contra os antígenos de interesse [127,131,132]. No entanto, sabe-se que vários dos 
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anticorpos capazes de reconhecer seus antígenos não possuem atividade neutralizante frente 

às atividades tóxicas dos mesmos.  

A despeito da importância das PI-SVMPs nos venenos de viperídeos, poucos foram os 

trabalhos direcionados à produção de mAbs contra essas toxinas. Tanjoni e colaboradores 

(2003)[127], descrevem a produção de sete mAbs contra a metaloprotease de classe P-III 

purificada do veneno de Bothrops jararaca chamada Jararagina, dos quais somente um  

(MAJar 3) possui atividade neutralizante contra as atividades proteolítica e hemorrágica dessa 

toxina. De modo similar, Fernandes (2010) descreve a produção de seis mAbs anti-BaP1, uma 

SVMP de classe P-I do veneno de B. asper, dos quais três (MABaP1-3, 6 e 8) foram capazes 

de neutralizar a atividade hemorrágica induzida pela toxina purificada [132]. 

Além disso, a seleção de anticorpos baseada em ensaios de ELISA são processos 

demorados e laboriosos, os quais consomem uma grande quantidade de antígenos durante o 

processo de screening. 

 Dessa forma, a metodologia tradicional utilizada na obtenção de anticorpos monoclonais 

contra as metaloproteases de serpentes não direciona a seleção para os clones produtores de 

anticorpos neutralizantes, mas sim na obtenção de mAbs que sejam capazes de reconhecer o 

antígeno estudado.  

Assim, a utilização de novas metodologia na seleção de clones produtores de mAbs 

neutralizantes contra as SVMPs torna-se necessária e útil. Como as principais atividades 

tóxicas das PI-SVMPS estão relacionadas às suas atividades proteolíticas, o monitoramento 

da inibição destas atividades por mAbs pode ser utilizado na seleção dos clones de interesse. 

Para tal, é necessário um método sensível, confiável, rápido e barato. Habitualmente, ensaios 

colorimétricos e/ou fluorimétricos são utilizados na detecção e determinação das atividades 

proteolíticas das PI-SVMPs. No entanto, ambos possuem limitações técnicas, como 

procedimentos laboriosos e baixa sensibilidade. Assim, substratos peptídicos com supressão 

intramolecular de fluorescência (FRET) tornam-se excelentes candidatos para tais análises. 

1.10.  Peptídeos FRET 

Conceitualmente, peptídeos FRET são aqueles que possuem um grupo doador 

fluorescente acoplado a uma extremidade de suas sequências de aminoácidos, o qual transfere 

energia a um aceptor (quencher) localizado na extremidade oposta, no processo denominado 

de ressonância. É importante destacar que os grupos doador e aceptor possuem o mesmo 

espectro de emissão e absorção, respectivamente. Os peptídeos FRET exibem absorção 

intramolecular de fluorescência, quando intactos, no entanto, a quebra de qualquer uma das 
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ligações peptídicas internas entre o par doador/aceptor proporciona emissão não absorvida de 

fluorescência, a qual pode ser detectada e quantificada continuamente, como medida da 

atividade proteolítica (Figura 12) [133,134].  

 

Figura 12. Emissão de fluorescência de peptídeos FRET após clivagem proteolítica dos mesmos. Em 

situação intacta, o grupo doador fluorescente transfere energia em um determinado comprimento de onda, o qual 

é absorvido pelo grupo aceptor. Nesta situação, nenhum sinal de fluorescência é detectado. Após a clivagem 

proteolítica do peptídeo FRET, o aceptor não absorve mais a energia emitida pelo fluorófo, a qual pode ser 

detectada por um fluorímetro.  

As novas gerações de peptídeos FRET, permitem a quantificação de atividade proteolítica 

de enzimas em concentrações nanomolares e são atualmente utilizados em estudos de 

determinação de subsítios de especificidade para enzimas [135], medição e detecção de 

enzimas proteolíticas clinicamente importantes em diagnósticos [136,137], estudos de cinética 

enzimática e estudos de inibição de atividade enzimática [138,139], os quais podem ser 

adaptados para a seleção de anticorpos neutralizantes. 

Substratos sintéticos utilizando a tecnologia FRET já foram utilizados para determinação 

da atividade proteolítica e sua inibição em SVMPs de classe P-I [88,89,132]. No entanto, 

novas abordagens nas quais os substratos peptídicos FRET sejam utilizados no processo 

funcional de seleção de clones produtores de mAbs nunca foram testadas.  



34 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

Identificar e caracterizar os epitopos lineares e conformacionais de metaloproteases de 

venenos de serpentes de classe P-I de Bothrops atrox e Lachesis muta muta 

2.2. Objetivos Específicos 

 Purificar e caracterizar a metaloprotease de classe P-I de Bothrops atrox, atroxlisina-I; 

 Produzir soros policlonais específicos contra atroxlisina-I e mutalisina-II; 

 Síntese química de substratos FRET específicos para SVMPs a serem utilizados no 

screening funcional de mAbs; 

 Produção de anticorpos monoclonais contra atr-I, utilizando o screening funcional; 

 Caracterização dos mAbs produzidos: 

o Purificação e isotipagem dos mAbs; 

o Avaliação do potencial neutralizante in vivo e in vitro dos mAbs produzidos; 

o Avaliação da afinidade dos mAbs produzidos; 

 Mapeamento de epitopos contínuos reconhecidos pelo soro policlonal anti-atroxlisina-I e 

e descontínuos pelo anticorpo monoclonal LmmAbB2D4, utilizando os métodos de SPOT e 

Phage Display; 

 Síntese química de peptídeos referentes aos epitopos identificados; 

 Produção de soros específicos contra os epitopos identificados; 

 Avaliação do potencial neutralizante e vacinal induzido pelos epitopos sintéticos 

produzidos; 
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3. RESULTADOS 

Neste capítulo estão incluídos três artigos, os quais abordam diferentes estudos de 

caracterização de duas metaloproteases de classe P-I de venenos de serpentes, incluindo a 

purificação e caracterização bioquímica de Atroxlisina-I (Artigo 1); o desenvolvimento de um 

novo método a ser utilizado na produção e seleções de anticorpos neutralizantes contra as 

SVMPs, assim como a caracterização dos anticorpos produzidos (Artigo 2); caracterização de 

epitopos conformacionais da metaloprotease de serpente Mutalisina-II (Artigo 3). 



36 

3.1. Artigo 1 – The novel metalloproteinase atroxlysin-I from Peruvian 

Bothrops atrox (Jergón) snake venom acts both on blood vessel ECM and 

platelets 

(2010) Eladio F. Sanchez, Francisco S. Schneider, Armando Yarleque, Marcia H. 

Borges, Michael Richardson, Suely G. Figueiredo, Karla S. Evangelista, Johannes A. 

Eble. 

Apesar da importância médico-epidemiológica da serpente Bothrops atrox, poucos 

estudos foram direcionados ao isolamento e caracterização de toxinas presentes em seu 

veneno. Este primeiro trabalho relata a purificação e caracterização estrutural e funcional da 

primeira metaloprotease a ser isolada da serpente Bothrops atrox.  

Atroxlisina-I, uma PI-SVMP de 23kDa de massa molecular, teve sequência de 

aminoácidos determinada, possuindo 202 resíduos de aminoácidos, os quais possuem alto 

grau de homologia em relação a outras PI-SVMPs (na descrição deste artigo, é dito que 

Atroxlysina-I possui 204 resíduos de aminoácidos, sendo que a região central de Atr-I não 

havia sido completamente sequenciada – resíduos 84 a 90 não foram identificados à época. 

Esta região foi sequenciada posteriormente e a estrutura primária completa foi depositada no 

base de dados UNIPROT com 202 resíduos de aminoácidos).  

Representando aproximadamente 5% do conteúdo proteico do veneno e possuindo 

diversas atividades biológicas in vivo e in vitro, Atroxlisina-I exerce papel importante no 

envenenamento causado por B. atrox. Atr-I é capaz de se ligar a componentes da matriz 

extracelular (e.g. colágeno do tipo I, fibronectina, laminina e fibrinogênio) e hidrolisar 

componentes importantes na manutenção da hemostase (e.g. fibrinogênio e fibronectina) e da 

integridade de vasos sanguíneos (e.g. colágeno do tipo I e IV e integrinas α7β1 e α1β1) o que, 

possivelmente, relaciona-se à sua atividade hemorrágica in vivo. Além disso, é interessante 

notar que Atr-I exibe inibição não-enzimática da agregação plaquetária, o que sugere a 

existência de regiões que interajam com receptores de plaquetas.  
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3.2. Artigo 2 – Use of a Synthetic Biosensor for Neutralizing Activity-Biased 

Selection of Monoclonal Antibodies Against Atroxlysin-I, an Hemorrhagic 

Metalloproteinase from Bothrops atrox Snake Venom 

(2014) Francisco S. Schneider, Dung Le Nguyen, Karen L. Castro, Sandra Cobo, 

Ricardo A. Machado de Avila, Nivia de A. Ferreira, Eladio F. Sanchez, Christophe 

Nguyen, Claude Granier, Pascale Galéa, Carlos Chávez-Olortegui, Franck Molina. 

Após a caracterização de Atr-I, propomos neste trabalho a produção de mAbs 

neutralizantes contra a PI-SVMPs do veneno de B. atrox selecionados por meio de uma nova 

estratégia de screening. Sabendo-se que as principais atividades tóxicas das SVMPs estão 

relacionadas às suas atividades enzimáticas, elaboramos um protocolo de seleção de 

hibridomas baseado na neutralização da hidrólise de um substrato peptídico FRET contendo a 

sequência LVEALYQ. A hidrólise deste substrato foi monitorada por fluorescência e os 

clones que apresentaram atividades inibitórias contra a atividade proteolítica de Atr-I foram 

selecionados.  

Baseado em nossa nova metodologia, produzimos e caracterizamos seis mAbs. Os três 

mAbs com maior potencial inibidor da atividade enzimática de Atr-I in vitro foram testados in 

vivo contra a atividade hemorrágica de Atr-I. Novamente, os três mAbs inibiram 

completamente a hemorragia induzida por Atr-I e parcialmente pela veneno bruto de B. atrox. 

Além disso, os mAbs anti-Atr-I mostraram-se extremamente específicos para proteases do 

veneno de Bothrops atrox, não reconhecendo nenhuma das SVMPs provenientes de outros 

venenos testados, assim como nenhum dos outros diversos venenos de viperídeos sul-

americanos. Assim, desenvolvemos uma ELISA sanduíche capaz de diferenciar o 

envenenamento experimental causado por Bothrops atrox de outros acidentes ofídicos. 

Esta é a primeira descrição da utilização de um screening funcional para a produção de 

anticorpos neutralizantes contra SVMPs. Vale ressaltar que, apesar de utilizarmos Atr-I como 

molécula alvo para a produção dos anticorpos monoclonais, esta metodologia pode ser 

aplicada a diversas SVMPs, tanto de classe P-I quanto de classe P-III, uma vez que várias 

SVMPs já se mostraram capazes de clivar a ligação peptídica entre Ala e Leu contida na 

sequência LVEALYQ, referente à cadeia B da insulina. 
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3.2.1. Resultados não publicados 

Além dos resultados publicados, testamos também a membrana de SPOT utilizada neste 

artigo incubando-a com o IgG de coelho anti-Atr-I purificado do soro policlonal produzido 

em coelho anti-Atr-I citado no capítulo anterior (Artigo 1 – The novel metalloproteinase 

atroxlysin-I from Peruvian Bothrops atrox (Jergón) snake venom acts both on blood vessel 

ECM and platelets) visando a caracterização dos epitopos lineares de Atr-I. O protocolo 

utilizado neste ensaio foi o mesmo descrito no Artigo 2 – Use of a Synthetic Biosensor for 

Neutralizing Activity-Biased Selection of Monoclonal Antibodies Against Atroxlysin-I, an 

Hemorrhagic Metalloproteinase from Bothrops atrox Snake Venom. 

Após a revelação, os SPOTs reativos foram analisados manualmente, sendo que duas 

regiões foram fortemente reconhecidas pelo IgG de coelho anti-atr-I (Spots 419 a 423 e 455 a 

457)(Figura 13). 

 

Figura 13. Reatividade do IgG de coelho anti-atr-I frente à sequência primária de atr-I por SPOT. Acima, 

os spots reativos tornam-se azulados após a revelação. Abaixo, a análise manual dos resíduos comuns 

encontrados em cada uma das regiões reativas. Os epitopos sugeridos para as regiões um (spots 419 a 423) e dois 

(spots 455 a 457) são, respectivamente, DKIR e NKDLIN. 

Foram identificadas, então, as sequências comuns dentro de cada uma dessas regiões 

como possíveis epitopos lineares de Atr-I, sendo o primeiro formado pelos resíduos 
27

DKIR
30

 

e o segundo pelos resíduos 
61

NKDLIN
66

.  

As regiões contendo estes resíduos foram identificadas em um modelo tridimensional de 

Atr-I. A sequência 
61

NKDLIN
66

 localiza-se em um loop entre a folha-β 2 e a terceira α-hélice;  

já a região 
27

DKIR
30 

 é encontrada no final de uma primeira α-hélice e seguindo em seu loop 

adjacente, anterior à segunda α-hélice. Ambas as regiões situam-se distantes dos resíduos 

conservados do sítio catalítico das SVMPs (HEXXHXXGXXH), assim como dos resíduos 

que formam o “met-turn” (Figura 14). 
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O IgG de coelho anti-atr-I é capaz de inibir a hidrólise de substratos macromoleculares in 

vitro, como a dimetil-caseína (DMC), e ainda a hemorragia induzida por Atr-I in vivo. No 

entanto, mostrou-se ineficaz na inibição da clivagem do peptídeo FRET Abz- LVEALYQ-

EDDnp (Tabela 3). A interação enzima-substrato é uma etapa prévia importante à quebra das 

ligações peptídicas dos substratos. Devido ao seu pequeno tamanho é provável que o peptídeo 

Abz-LVEALYQ-EDDnp interaja unicamente com resíduos presentes na região hidrofóbica 

presente na fenda catalítica de Atr-I. Desta forma, anticorpos que reconheçam epitopos 

localizados distantes espacialmente do sítio ativo podem ser incapazes de neutralizar a 

hidrólise do substrato FRET por Atr-I. No entanto, estes mesmos anticorpos podem gerar um 

impedimento estérico das etapas de interação entre atr-I e seus substratos, sendo capazes de 

inibir a hidrólise de substratos macromoleculares, como a DMC.  

 

Figura 14. Regiões reconhecidas de Atr-I pelo IgG de coelho anti-atr-I e sítio catalítico e “met-turn” de 

atr-I. Em verde são mostrados os resíduos 
27

DKIR
30

 e em vermelho os resíduos 
61

NKDLIN
66

 reconhecidos pelo 

IgG de coelho anti-Atr-I em SPOT. Em amarelo estão mostrados os resíduos conservados do sítio catalítico das 

SVMPs (HEXXHXXGXXH), assim como os resíduos que formam o “met-turn”. 

Tabela 3. Efeito do IgG de coelho  anti-Atr-I sobre diferentes substratos. 

Substrato Relação enzima:anticorpo (mol/mol) Inibição (%) 

DMC 1:1 100±0 

Abz-LVEALYQ-EDDnp 1:20 15,8±2,3 

 

Além disso, estes epitopos lineares reconhecidos podem não ser os responsáveis pela 

indução dos anticorpos neutralizantes frente à hidrólise de DMC, uma vez que é possível que 
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haja outros epitopos conformacionais reconhecidos por anticorpos presentes no IgG de coelho 

anti-Atr-I não identificados pelo método de SPOT. 

Ainda assim, quatro peptídeos contendo as sequências epitôpicas lineares de Atr-I foram 

sintetizados (i.e. KDLIN; WSNKDLINVQ; DKIR e NGNSDKIRRRIH). Os peptídeos 

KDLIN e DKIR não foram reconhecidos em ELISA pelo IgG de coelho anti-Atr-I e, por isso, 

nenhum outro ensaio adicional foi realizado com estes peptídeos. Por outro lado, os peptídeos 

WSNKDLINVQ e NGNSDKIRRRIH foram reconhecidos em ELISA pelo IgG anti-Atr-I e, 

desta maneira, foram usados em etapas subsequentes (Figura 15 A). Para se confirmar que o 

resultado de ELISA não se tratava de um reconhecimento inespecífico por parte do IgG anti-

Atr-I, uma nova ELISA de competição foi realizada (Figura 15 B).  

 

Figura 15. Reconhecimento dos epitopos lineares sintetizados pelo IgG anti-Atr-I. (A) Reconhecimento em 

ensaio de ELISA, no qual os quatro peptídeos sintetizados foram utilizados na sensibilização da placa (100 

µg/mL) e incubados com IgG de coelho anti-Atr-I. Somente os peptídeos WSNKDLINVQ e NGNSDKIRRRIH 

foram reconhecidos pelo IgG anti-Atr-I (20 µg/mL). (B) ELISA de competição entre os peptídeos reconhecidos 

pelo IgG anti-Atr-I e Atroxlisina-I. IgG de coelho anti-Atr-I (10 µg/mL) foi pré-incubado com cada um dos 

peptídeos isoladamente, ou com uma mistura dos dois peptídeos em diversas concentrações diferentes 

Neste ensaio, IgG anti-Atr-I (10 µg/mL) foi pré-incubado com diferentes concentrações de 

cada peptídeo isoladamente ou simultaneamente (0,78; 1.56; 3,13; 6,25; 12,5; 25,0 e 50,0 
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µg/mL). Em todos os casos testados houve redução dose-dependente do reconhecimento de 

Atroxlisina-I pelo IgG anti-Atr-I. Além disso, é possível observar o efeito cumulativo da 

competição na pré-incubação simultânea dos peptídeos WSNKDLINVQ e NGNSDKIRRRIH 

com o IgG anti-Atr-I, sugerindo que as regiões reconhecidas são reconhecidas 

especificamente pelo IgG anti-Atr-I, tratando-se, possivelmente, de epitopos de atroxlisina-I. 

Estes peptídeos sintetizados foram, também, utilizados como imunógenos em estudos de 

produção de soros neutralizantes. No entanto, até o momento nenhum protocolo testado foi 

capaz de gerar quantidades detectáveis de anticorpos. No momento, novos protocolos estão 

sendo utilizados na tentativa de gerar uma melhor resposta imune. 
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3.3. Artigo 3 – Mimotopes of mutalysin-II from Lachesis muta snake venom 

induce hemorrhage inhibitory antibodies upon vaccination of rabbits 

(2011) Ricardo A. Machado de Avila, Stephanie Stransky, Mariana Velloso, Paula 

Castanheira, Francisco S. Schneider, Evanguedes Kalapothakis, Eladio F. Sanchez, 

Christophe Nguyen, Franck Molina, Claude Granier, Carlos Chávez-Olórtegui. 

Mutalisina-II (mut-II), isolada do veneno de Lachesis muta muta, é uma PI-SVMP não 

hemorrágica. No entanto, o anticorpo monoclonal LmmAbB2D4 anti-mut-II,  produzido 

previamente por Estêvão-Costa e colaboradores [131], demonstrou ser capaz de reconhecer 

mutalisina-I (mut-I é uma PIII-SVMP hemorrágica purificada do mesmo veneno) inibindo a 

atividade hemorrágica desta enzima purificada, ou do veneno bruto de L. muta muta.  

É interessante notar que anticorpos produzidos contra uma SVMP não hemorrágica sejam 

capazes de neutralizar outras metaloproteases hemorrágicas. Outros grupos de trabalho 

sugerem que os domínios adicionais das PIII-SVMPs (e.g. semelhante a desintegrina) podem 

ser importantes na determinação da atividade hemorrágica das SVMPs [127]. Levando-se em 

consideração que mut-II apresenta somente o domínio catalítico, o estudo dos epitopos 

reconhecidos pelo anticorpo monoclonal LmmAbB2D4 torna-se importante no entendimento 

da relação estrutura-função das SVMPs.  

Além disso, é interessante notar que, comparado aos mAbs produzidos contra Atr-I 

(Artigo 2 – Use of a Synthetic Biosensor for Neutralizing Activity-Biased Selection of 

Monoclonal Antibodies Against Atroxlysin-I, an Hemorrhagic Metalloproteinase from 

Bothrops atrox Snake Venom), LmmAbB2D4 possui uma grande promiscuidade de 

reconhecimento de antígenos, o que torna útil o estudo do padrão de reconhecimento deste 

anticorpo monoclonal no intuito de se identificar regiões comuns entre as SVMPs importantes 

no exercício de suas atividades tóxicas.  

Tendo em vista a alta incidência de acidentes envolvendo as serpentes Bothrops atrox e 

Lachesis muta muta na região norte da Ámerica do Sul, aliado à falta de um diagnóstico 

laboratorial capaz de diferenciar estes acidentes, a comparação entre os epitopos reconhecidos 

pelos mAbAtrs (anti-Atroxlisina-I) e LmmAbB2D4 (anti-mut-II) pode elucidar determinantes 

antigênicas diferenciais entre Atr-I e mut-II eficientes no desenvolvimento de testes 

diagnósticos capazes de diferenciar os acidentes envolvendo essas serpentes. 

Assim, neste trabalho, utilizamos as técnicas de Phage Display e SPOT para determinar 

mimotopos conformacionais reconhecidos pelo LmmAbB2D4. Alguns dos mimotopos 

identificados foram capazes de induzir resposta imune em coelhos, os quais geraram 
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anticorpos capazes de neutralizar a atividade hemorrágica de mut-I isolada ou do veneno 

inteiro de Lachesis muta muta. 
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4. Discussão 

Neste capítulo serão abordados de maneira integrativa temas adicionais e complementares 

àqueles já discutidos em cada um dos artigos. 

Nas últimas décadas, centenas de trabalhos foram publicados acerca das metaloproteases 

de serpentes e estes estudos recentes permitiram muitos avanços em relação ao nosso 

entendimento sobre esta importante família de toxinas. No entanto, diversos desafios ainda se 

apresentam neste campo, incluindo, por exemplo: (1) o entendimento das determinantes 

estruturais que diferenciam as PI-SVMPs hemorrágicas e não hemorrágicas; (2) o mecanismo 

completo da hemorragia causada por essas toxinas; (3) o processo completo pós-traducional e 

processamento das pró-peptidases até a formação das formas maduras destas toxinas, bem 

com suas determinantes estruturais; (4) o papel sinergístico das SVMPs em estudos sistêmico-

integrativos do quadro do envenenamento; e, por último, (5) um entendimento detalhado dos 

determinantes antigênicos das SVMPs, no intuito de possibilitar o desenvolvimento de 

ferramentas diferenciais de diagnóstico, ou de melhorias na qualidade e eficiências dos soros 

antiofídicos produzidos. 

Outro desafio na área da toxinologia consiste no fato de diversas serpentes continuarem 

sem ter seus venenos caracterizados, mesmo que somente em nível de estudos pré-clínicos 

para a avaliação dos potenciais neutralizantes dos antivenenos comerciais disponíveis nos 

centros de saúde contra as principais atividades tóxicas destes venenos, como preconizado 

pela OMS [103,104,140-142].  

Até o ano de 2010, vários trabalhos haviam sido publicados em relação ao veneno de 

Bothrops atrox, os quais descrevem: variações ontogenéticas e geográficas na composição dos 

venenos de diferentes espécimes de B. atrox [28,55,63]; análise e avaliação da neutralização 

de efeitos tóxicos causados pelo veneno desta espécie, utilizando-se diferentes antivenenos 

[28,106,107,141,143]; desenvolvimento de testes na tentativa de diferenciar o envenenamento 

causado por Bothrops atrox daquele causado por Lachesis muta muta [144,145]; e descrição 

do isolamento de algumas toxinas [58,62,72,73,146]. Neste trabalho, descrevemos no Artigo 

1 – The novel metalloproteinase atroxlysin-I from Peruvian Bothrops atrox (Jergón) snake 

venom acts both on blood vessel ECM and platelets – a purificação e caracterização de uma 

metaloprotease do veneno da serpente Bothrops atrox, chamada Atroxlisina-I. 

Apesar da importância das SVMPs nos venenos de viperídeos, Atroxlisina-I foi a primeira 

SVMP do veneno de B. atrox a ser purificada e caracterizada. Outras duas PI-SVMPs, Batx-I 
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e Batroxase, foram isoladas subsequentemente por outros grupos [59,60]. Como dito 

anteriormente, até o momento, nenhuma PIII-SVMP foi isolada e estudada em nível proteico.  

Atr-I, Batx-I e Batroxase são PI-SVMPs hemorrágicas e fibrin(ogen)olíticas, sem 

atividade procoagulante, isoladas de venenos de espécimes de B. atrox da região amazônica 

do Peru, Colômbia e Brasil, respectivamente [59-61]. Atroxlisina e Batroxase são capazes de 

degradar componentes da matriz extracelular (incluindo fibronectina e colágeno tipo I e IV), 

contribuindo para a sintomatologia e dano tecidual local, bem como o quadro hemorrágico 

seguido ao envenenamento [59]. Além disso, as PI-SVMPs de Bothrops atrox podem exercer 

também papel sistêmico no envenenamento, agindo como miotoxinas [60] e inibidoras de 

agregação plaquetária [61], o que poderia contribuir e acentuar os efeitos hemorrágico e 

necrótico, bem como potencializar a incoagulabilidade sanguínea.  

Embora Batx-I possua somente um pequeno fragmento de 24 resíduos de aminoácidos 

sequenciado, Atr-I e Batroxase foram completamente sequenciadas, cada uma possuindo 202 

aminoácidos com 90% de identidade entre si (Figura 16).   

 

Figura 16. Alinhamento das sequências primárias de Atr-I e Batroxase. Resíduos são representados pela 

abreviatura padrão de uma letra. Resíduos em vermelhos são idênticos entre as sequências (*). 

Estudos de venômica e antivenômica sugerem que os venenos de serpentes da espécie B. 

atrox encontrados no Peru possuam perfis bioquímico e imunológico muito semelhantes aos 

de indivíduos encontrados em território brasileiro, enquanto espécimes colombianos partilham 

maior similaridade fenotípica com o veneno da espécie B. asper, encontrada na América 

Central e extremo norte da América do Sul. O fragmento sequenciado de Batx-I parece 

corroborar tal fato, uma vez que possui 100% de identidade com BaP1 (PI-SVMP isolada do 

veneno de B. asper) enquanto compartilha somente 54% e 53% com Atr-I e Batroxase, 

respectivamente [20,28,60]. Comparado com mutalisina-II – PI-SVMP de Lachesis muta 

muta, serpente que compartilha o habitat norte amazônico com B. atrox –, Atr-I apresenta 

66% de identidade em sua sequência primária, como discutido no Artigo 1 – The novel 

metalloproteinase atroxlysin-I from Peruvian Bothrops atrox (Jergón) snake venom acts both 

on blood vessel ECM and platelets. 
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Além disso, Atroxlisina-I apresenta habilidade de se ligar (i.e. fibrinogênio, fibronectina, 

laminina e colágeno do tipo I) e hidrolisar (i.e. colágenos do tipo I e IV, fibrinogênio, 

fibronectina, e as integrinas α7β1 e α1β1) componentes importantes na manutenção da 

hemostase e da integridade de vasos sanguíneos. Estas observações poderiam explicar a 

atividade hemorrágica exercida por Atr-I, uma vez que se ligando a certos componentes 

importantes da membrana basal de endotélios e da matriz extracelular, esta toxina se 

localizaria próximo às paredes de vasos sanguíneos e hidrolisaria proteínas mantenedoras da 

estabilidade dos capilares, os quais estariam sujeitos às forças biofísicas geradas pelo fluxo 

sanguíneo e resultaria em extravasamento de sangue, assim como proposto anteriormente [67-

69,147]. 

Por se tratar de uma PI-SVMP, Atr-I não apresenta os domínios semelhante a desintegrina 

e rico em cisteína. Portanto, regiões intrínsecas ao domínio protease podem exercer função de 

ligação a alvos moleculares importantes na indução da hemorragia e da inibição da agregação 

plaquetária (a qual ocorre mesmo sob ação da apo-atroxlisina-I). Sendo assim, estudos de 

estrutura-função da molécula de Atr-I podem servir como modelo para um melhor 

entendimento das PI-SVMPs.  

Além disso, a determinação de estruturas antigênicas de atroxlisina-I (e batroxase) pode 

ser importante no desenvolvimento de testes laboratoriais capazes de distinguir o 

envenenamento causado por B. atrox dos demais. Por último, a caracterização e 

desenvolvimento de novas de novas técnicas e ferramentas imunoquímicas podem ser úteis no 

aperfeiçoamento da soroterapia disponível atualmente.  

Sendo assim, desenvolvemos um novo método de seleção de hibridomas produtores de 

anticorpos neutralizantes contra SVMPs para produção de anticorpos monoclonais anti-atr-I, 

os quais serão chamados mAbatrs deste ponto em diante (Artigo 2 – Use of a Synthetic 

Biosensor for Neutralizing Activity-Biased Selection of Monoclonal Antibodies Against 

Atroxlysin-I, an Hemorrhagic Metalloproteinase from Bothrops atrox Snake Venom). 

Atroxlisina-I, assim como outras PI-SVMPs, hidrolisa a cadeia B da insulina 

preferencialmente entre as ligações peptídicas Ala
14

-Leu
15

 e Tyr
16

-Leu
15

, sendo a ligação 

Ala
14

-Leu
15

 rompida mais rapidamente e dentro de poucos minutos. Este padrão está de 

acordo com a especificidade de sequência de clivagem de substratos proposto para as SVMPs, 

onde, na sequência do substrato, o aminoácido na posição P1’ (P4-P3-P2-P1-P1’-P2’-P3’-P4’) 

normalmente é um aminoácido hidrofóbico (Leu ou Phe, preferencialmente) [79].  

Estudos anteriores demonstraram que peptídeos FRET apresentando a sequência 

LVEALYQ, contida na cadeia B da insulina e possuindo a ligação Ala
14

-Leu
15 

(numeração 
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referente à cadeia B da insulina), podem ser usados na avaliação da atividade proteolítica de 

SVMPs [132]. Como as atividades tóxicas mais pronunciadas das SVMPS, incluindo a 

hemorrágica, são dependentes das atividades proteolíticas das mesmas, decidimos sintetizar 

quimicamente o peptídeo Abz-LVEALYQ-EDDnp e usá-lo como biossensor da atividade 

neutralizante de anticorpos monoclonais anti-atr-I.  

Basicamente, nossa seleção de clones produtores de mAbs neutralizantes contra as 

SVMPs funcionou da seguinte maneira: o sobrenadante de cultura celular dos hibridomas foi 

pré-incubado com Atr-I por 30 minutos a 37ºC. Em seguida, o peptídeo Abz-LVEALYQ-

EDDnp foi adicionado à mistura em uma placa de 96 poços, a qual teve a emissão de 

fluorescência monitorada por uma hora. Presumimos que nos poços onde a emissão de 

fluorescência foi detectada, não havia a presença de anticorpos neutralizantes contra Atr-I, de 

tal maneira que os clones presentes nos poções de onde foram retirados estes sobrenadantes 

não foram selecionados. Por outro lado, assumimos que a ausência ou a diminuição de 

fluorescência detectável deu-se pela neutralização total/parcial da atividade proteolítica de 

Atr-I, ocasionada pela presença de mAbs neutralizantes. Sendo assim, os clones que 

produziram os sobrenadantes neutralizantes foram selecionados. 

Este processo mostrou-se eficiente na seleção de clones produtores de anticorpos 

neutralizantes contra as atividades tóxicas das SVMPs. Uma vez que nossa metodologia é 

composta por somente duas etapas (incubação do sobrenadante com a enzima de interesse, 

seguida pela adição do substrato), este processo mostrou-se extremamente rápido e menos 

laborioso, além de muito sensível (11ng de Atr-I foram utilizados para cada hibridoma 

testado) em relação ao processo de screening convencional por ELISA. 

Apesar da metodologia escolhida para a produção dos anticorpos monoclonais, os 

mAbatrs mostraram-se extremamente específicos para Atr-I e para o veneno de B. atrox em 

ELISA, não reconhecendo nenhum dos outros antígenos testados. 

Por outro lado, e como esperado, os mAbatrs purificados dos sobrenadantes de cultura 

celular foram capazes de neutralizar a atividade proteolítica de Atr-I sobre o substrato 

sintético Abz-LVEALYQ-EDDnp. Além disso, os mAbtrs com maior atividade neutralizante 

in  vitro (mAbatr1, 2 e 6) foram capazes de neutralizar a hemorragia induzida por Atroxlisina-

I in vivo.  

É importante ressaltar que a sequência dos subsítios dos substratos determinantes para a 

especificidade de clivagem das SVMPs de classe P-I não parece ser um fator determinante em 

relação à atividade hemorrágica, visto que enzimas com atividade não hemorrágica (e.g. 

leucurolisina-a) e enzimas com atividade hemorrágica (e.g. atroxlisina-I e BaP1) apresentam o 
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mesmo padrão de especificidade para a sequência de clivagem (X-Leu) [95]. Deve-se levar 

em consideração que, além da sequência de aminoácidos do substrato, a estrutura terciária dos 

substratos também influencia a especificidade enzimática das SVMPs, uma vez que interações 

moleculares prévias são requeridas para que ocorra quebra das ligações peptídicas dos 

substratos. 

Desta forma, e devido ao fato de nenhum dos mAbatrs ser capaz de reconhecer Atr-I 

desnaturada em western blot ou na sequência linear de Atr-I no ensaio de SPOT, sugerimos 

que os mAbatrs reconhecem epitopos conformacionais  localizados em regiões próximas ao 

sítio catalítico de Atr-I, pois estes mabs são capazes de inibir a hidrólise de pequenos 

substratos, como o peptídeo FRET, além de substratos macromoleculares, como aqueles 

envolvidos na indução da hemorragia in vivo.  

No entanto, o motivo consenso do sítio ativo (HEXXHXXGXXH) e o “Met-turn” das 

SVMPs são regiões altamente conservadas nas SVMPs, o que não explicaria a especificidade 

dos mAbatrs para atroxlisina-I. Sendo assim, propomos que os mAbatrs reconhecem epitopos 

localizados no “loop” posicionado entre as duas regiões supracitadas.  Este “loop” parece ser 

a região de maior variabilidade entre as PI-SVMPs e uma maior rigidez/flexibilidade nesta 

região parece ser um fator importante para a determinação da capacidade de induzir 

hemorragias in vivo nas PI-SVMPs [27,50,67,132]. 

Por outro lado, o IgG  anti-atr-I purificado do soro policlonal produzido em coelhos, capaz 

de inibir a hidrólise de DMC e a atividade hemorrágica de Atr-I, mas inócuo em relação à 

proteólise de atroxlisina sobre o peptídeo FRET, reconhece dois epitopos de Atroxlisina-I – 

59
WSNKDLINVQ

68
 e 

23
NGNSDKIRRRIH

34
. Estes epitopos localizam-se em regiões 

espacialmente distantes do sítio ativo de Atr-I, sendo o primeiro epitopo localizado em um 

loop entre a folha-β 2 e a terceira α-hélice; já o epitopo 
23

NGNSDKIRRRIH
34

 está 

posicionado no final da primeira α-hélice e segue em seu loop adjacente, anterior à segunda α-

hélice (Figura 14).  

Em 2006, Ferreira e colaboradores [125] identificaram várias regiões epitôpicas de 

mutalisina-II utilizando-se do soro policlonal de coelhos anti-Mut-II, previamente produzido 

[148]. Este soro anti-Mut-II possui ampla reatividade cruzada e potencial neutralizante contra 

a atividade hemorrágica de diversos venenos, incluindo os de Lachesis muta muta e Bothrops 

atrox [148].  

Das regiões identificadas por Ferreira (2006) [125], três delas foram sintetizadas e 

utilizadas em conjunto na imunização de coelhos (i.e. 
10

VVADHGMFTKYN
21

, 

73
LKTFGEWRERVL

84
 e 

168
SEGPSYEFSDCS

179 
– numeração referente à cadeia de 
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mutalisina-II). Apesar de estas regiões localizarem-se distantes do sítio ativo de mut-II, os 

IgGs anti-peptídeo purificados foram capazes de inibir a fibrinogenólise e a degradação de 

DMC induzida por mut-II, sugerindo um impedimento estérico que impossibilitaria o acesso 

dos resíduos catalíticos ao substrato [125].  

Além das três regiões sintetizadas por Ferreira (2006) [125], uma quarta região altamente 

reativa com o soro de coelho anti-Mut-II foi identificada (
25

NTIRTRVHEIVN
36

). Esta região 

é adjacente ao epitopo 
10

VVADHGMFTKYN
21 

e, em conjunto, se sobrepõem no alinhamento 

de mutalisina-II e atroxlisina-I ao epitopo linear de Atr-I (
23

NGNSDKIRRRIH
34

), identificado 

no capítulo 3.2.1 (Resultados não publicados). Estas regiões de mutalisina-II e Atr-I estão 

próximas à região identificada como possível epitopo de da PI-SVMP da Bothrops neuwiedi, 

Neuwiedase (
40

NTVNGFFRSMN
50

), por Cardoso e colaboradores (2009)[123] (Figura 17). 

 

Figura 17. Alinhamento entre Atroxlisina-I, Mutalisina-II e Neuwiedase, mostrando seus epitopos 

lineares. Na sequência de atroxlisina-I os epitopos identificados estão em vermelho. Em mutalisina-II, os 

epitopos identificados e sintetizados estão em verde e um terceiro epitopo identificado e não sintetizado 

encontra-se em laranja. Os epitopos identificados de Neuwiedase estão em azul. 

No Artigo 1 – The novel metalloproteinase atroxlysin-I from Peruvian Bothrops atrox 

(Jergón) snake venom acts both on blood vessel ECM and platelets – sugerimos que a 

sequência 
27

DKIRRRIHQ
35

 de Atr-I, presente no epitopo identificado, se assemelha às 

sequências TRKSHDNAQ e TRKRHDNAQ presente no domínio proteinase de HR1 e 

jararagina, PIII-SVMPs de Trimeresurus flavoviridis e Bothrops jararaca, respectivamente. 

Em HR1 e jararagina, estas regiões são responsáveis pela ligação ao domínio α2I da integrina 

α2β1, impedindo a interação entre o colágeno e seu receptor. Desta forma, a região localizada 
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entre o final da primeira α-hélice e o começo da segunda, incluindo o loop que as conecta, 

parece ser uma região importante para as atividades tóxicas das SVMPs, provavelmente 

direcionando estas toxinas a seus alvos moleculares. 

Além disso, a alta conservação desta região na molécula de mutalisina-II e Atr-I, pode 

explicar a promiscuidade de ambos IgGs (anti-Mut-II e anti-atr-I). Apesar da baixa 

similaridade entre mut-II, Atr-I e Neuwiedase na região epitôpica da identificada utilizando-se 

soro policlonal anti-Neuwiedase por Cardoso e colaboradores (2006) na metaloprotease de B. 

neuwiedi, o epitopo (
40

NTVNGFFRSMN
50

) parece corroborar a importância antigênica desta 

região para as SVMPs. 

Se, por um lado, a identificação de regiões específicas de interação antígeno-anticorpo 

pode ser útil no desenvolvimento de diagnósticos diferenciais entre envenenamentos, como 

dito anteriormente, por outro lado, a identificação de regiões comuns e importantes para a 

atividade tóxica das SVMPs é uma importante etapa para o desenvolvimento de novos 

imunógenos com potencial de induzir resposta imune de ampla reatividade cruzada. 

Desta forma, decidimos estudar o padrão de reconhecimento do anticorpo monoclonal 

LmmAbB2D4 anti-Mutalisina-II. 

No Artigo 3 – Mimotopes of mutalysin-II from Lachesis muta snake venom induce 

hemorrhage inhibitory antibodies upon vaccination of rabbits – utilizamos a técnica de SPOT 

associada à técnica de phage display para identificar epitopos de mutalisina-II. 

Primeiramente, a técnica de SPOT foi utilizada na avaliação de reconhecimento da 

estrutura primária de mut-II por LmmAbB2D4. No entanto, o anticorpo monoclonal 

LmmAbB2D4 reconhece unicamente epitopos conformacionais, uma vez que os peptídeos 

lineares cobrindo a sequência primária de mut-II não foram reconhecidos. 

Desta forma, a técnica de phage display foi utilizada na identificação dos mimotopos de 

mut-II. Mimotopos são sequências peptídicas que mimetizam epitopos de proteínas nativas 

reconhecidas por anticorpos específicos. Diversos trabalhos reportam o uso da técnica de 

phage display para a identificação de mimotopos de toxinas, incluindo a identificação dos 

epitopos lineares de Neuwiedase, descritos acima [123]. No entanto, esta é a primeira vez que 

a técnica de phage display é utilizada para a identificação de epitopos/mimotopos 

reconhecidos por um anticorpo monoclonal anti-SVMP. 

Das quatro bibliotecas de fagos testadas, somente peptídeos da biblioteca XCX8CX foram 

selecionados. Na superfície dos fagos, estes peptídeos estão, provavelmente, ciclizados, 

corroborando a importância da conformação dos antígenos para o reconhecimento de 

LmmAbB2D4.  



79 

 

Após a seleção de 17 sequências, somente cinco foram reativas em uma nova membrana 

sintetizada (QCTMDQGRLRCR, TCATDQGRLRCT, HCFHDQGRVRCA, 

HCTMDQGRLRCR e SCMLDQGRSRCR). Nenhuma das cinco sequências reativas possuiu 

homologia à sequência primária de mut-II. A análise do alinhamento dos mimotopos reativos 

permite, no entanto, visualizar que o motivo XCXXDQGRXRCX é conservado em todos os 

cinco mimotopos (Figura 18).  

 

Figura 18. Alinhamento dos mimotopos de mutalisina-II reconhecidos pelo anticorpo monoclonal 

LmmAbB2D4. 

É interessante notar que todos os resíduos conservados localizam-se entre as duas 

cisteínas, sugerindo que a ciclização dos peptídeos é uma característica realmente importante 

na interação LmmAbB2D4-mimotopos. Levando em consideração este traço dos mimotopos  

e sabendo que epitopos estão geralmente localizados em regiões flexíveis e expostos na 

superfície dos antígenos [149], sugerimos que na molécula nativa de mut-II, o epitopo 

reconhecido por LmmAbB2D4 pode estar localizado em um “loop” de mutalisina-II.  

Além disso, o programa de bioinformática MIMOP [118] foi utilizado na tentativa de 

localização dessas sequências no modelo tridimensional de mut-II. MIMOP é um programa 

que, a partir da sequência e estrutura 3D da proteína utiliza-se de metodologias diferentes para 

analisar os mimotopos, encontrando regiões de consensos entre eles. Estes consensos são 

então examinados na estrutura 3D da proteína, sugerindo-se, assim, os resíduos na proteína 

que foram mimetizados pelos mimotopos.  

De acordo com as análises feitas por MIMOP, diversos resíduos foram selecionados como 

possíveis regiões mimetizadas pelos peptídeos (Figura 19). 

A região com maior concentração de resíduos indicados por MIMOP (Figura 19), 

localiza-se na região N-terminal de mutalisina-II, entre a primeira e a segunda α-hélices, 

passando pelo “loop” que as conecta, se sobrepondo às regiões sugeridas anteriormente 

(
10

VVADHGMFTKYN
21 

e
 25

NTIRTRVHEIVN
36

). 
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Figura 19. Possíveis resíduos da LHF-II que são mimetizados pelos mimotopos do veneno da serpente 

Lachesis muta muta selecionados por Phage Display. Em destaques, os resíduos possivelmente mimetizados 

sugeridos por MIMOP. A região marcada pelo retângulo azul apresenta a maior concentração de resíduos 

identificados, sugerindo uma possível região epitôpica. 

Assim como os soros policlonais anti-mut-II, anti-atr-I e anti-Neuwiedase, o anticorpo 

monoclonal LmmAbB2D4 e o anticorpo monoclonal anti-BaP1(PI-SVMP de Bothrops asper) 

[132] apresentam alta reatividade cruzada com diversas SVMPs e diversos venenos. A 

duplicação gênica seguida de diversificação de sequências relaciona-se também à manutenção 

de certos motivos proteicos durante o processo evolutivo [12,16,17], o qual parece ter papel 

essencial na conservação de estruturas antigênicas que conferem alta promiscuidade aos 

anticorpos anti-toxinas [150].  

Vale ressaltar que os mAbatrs (anti-atr-I), apesar de específicos para o veneno de 

Bothrops atrox, também reconhecem bandas em torno de 55, 30, 23 e 15 kDa do veneno de B. 

atrox em western blot. Portanto, em relação às SVMPs, a alta similaridade entre suas 

sequências de aminoácidos e a manutenção da estrutura terciária típica, parece favorecer 

respostas imunes com amplo espectro de reconhecimento.  

Desta forma, novos trabalhos são requeridos para a caracterização dos epitopos 

conformacionais de Atr-I reconhecidos pelos mAbatrs, os quais poderiam clarificar os 

mecanismos envolvidos no reconhecimento específico destes anticorpos monoclonais. 



81 

5. Conclusões 

Este trabalho, dividido em três partes, descreve a caracterização bioquímica e 

imunoquímica da atroxlisina-I, purificada do veneno de Bothrops atrox. A molécula de 

atroxlisina-I é um ótimo modelo para estudos de estrutura-função das SVMPs, uma vez que 

possui diversas atividades biológicas, incluindo a atividade hemorrágica, inibitória da 

agregação plaquetária, além de conseguir se ligar a alguns de seus alvos moleculares.  

Sabendo da importância médico-epidemiológica de Bothrops atrox e do papel exercido 

pelas SVMPs em seu envenenamento, criamos um novo método funcional para a produção de 

anticorpos monoclonais neutralizantes. Este método mostrou-se confiável, rápido e pouco 

dispendioso, tanto economicamente quanto em relação ao consumo do antígeno alvo na 

produção dos mAbs. Os anticorpos monoclonais produzidos por esta metodologia mostraram-

se neutralizantes contra Atr-I e Bothrops atrox in vitro e in vivo. Além disso, apresentaram 

alta especificidade frente às SVMPs de Bothrops atrox, fato que nos permitiu desenvolver um 

ensaio capaz de diferenciar o envenenamento experimental de Bothrops atrox de todos os 

outros testados, incluindo Lachesis muta muta.  

No intuito de se entender melhor os mecanismos de ação de Atr-I, bem como o padrão de 

reconhecimento dos mAbatrs, decidimos entender a estrutura imunoquímica e antigênica de 

atroxlisina-I. Apesar de não termos identificado os epitopos conformacionais reconhecidos 

pelos mAbatrs, sugerimos que estes podem reconhecer o alça localizada entre a α-hélice que 

contém o sítio ativo das SVMPs e o motivo conservado “Met-turn”. O reconhecimento desta 

região satisfaria tanto a alta especificidade dos mAbatrs pelas SVMPs de Bothrops atrox, pois 

esta região apresenta a maior variabilidade no domínio protease das moléculas de SVMPs, 

quanto a capacidade neutralizante destes anticorpos monoclonais. 

Utilizando-se o IgG policlonal anti-atr-I, identificamos dois epitopos lineares. Apesar de 

se localizarem em regiões espacialmente distantes do sítio ativo de Atr-I, sendo o epitopo 

59
WSNKDLINVQ

68
 localizado em um loop entre a folha-β 2 e a terceira α-hélice; já o epitopo 

23
NGNSDKIRRRIH

34
 está posicionado no final da primeira α-hélice e segue em seu loop 

adjacente, anterior à segunda α-hélice. Este último parece representar uma região 

imunodominante das SVMPs, visto que tanto o soro policlonal anti-mut-II, quanto o soro anti-

Neuwiedase reconhecem regiões muito próximas ao identificado em nosso trabalho. 

Além disso, esta região parece ser importante para as atividades biológicas das SVMP, 

visto que resíduos localizados nesta região podem estar relacionados à interação entre estas 
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enzimas e seus alvos moleculares. Anticorpos produzidos contra epitopos desta região 

induzem resposta neutralizante contra as SVMPs.  

Da mesma forma, estudamos o padrão de reconhecimento do anticorpo neutralizante e 

inespecífico anti-mut-II, LmmAbB2D4. Pela primeira vez a técnica de phage display foi 

utilizada para a caracterização de mimotopos de SVMPs reconhecidos por um anticorpo 

monoclonal. LmmAbB2D4 reconhece cinco mimotopos de mutalisina-II, os quais foram 

usados como imunógenos e geraram resposta neutralizante anti-mut-II e anti-veneno total de 

L. muta muta. A sequência consenso destes mimotopos (XCXXDQGRXRCX) foi utilizada no 

programa MIMOP, o qual sugeriu diversos resíduos de aminoácidos como sendo possíveis 

resíduos mimetizados pelos mimotopos. De acordo com o MIMOP, a região localizada entre 

as duas primeiras α-hélices podem representar o epitopo reconhecido por LmmAbB2D4.  

Novos estudos são necessários para se avaliar a importância desta região nas atividades 

biológicas das SVMPs, assim como novos trabalhos serão feitos no intuito de se confirmar os 

epitopos reconhecidos pelas mAbatrs. 
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6. Perspectivas 

 

 Confirmar o papel das sequências 
27

DKIRRRIHQ
35

 e 
6
RYVD

10
 nas atividades 

biológicas exercidas por Atr-I por meio de estudos de mutagênese sítio-dirigida; 

 Identificar os epitopos conformacionais reconhecidos pelos mAbatrs por phage display 

ou cristalografia de proteínas e entender mecanismo responsável pela neutralização e 

pela especificidade destes anticorpos monoclonais; 

 Produzir anticorpos monoclonais contra outras SVMPs utilizando-se do método 

funcional desenvolvido no intuito de se confirmar sua ampla aplicabilidade;  

 Realizar ensaios de envenenamento experimental em outros modelos animais, visando 

o desenvolvimento de um kit diagnóstico para o envenenamento causado por Bothrops 

atrox; 

 Validar experimentalmente os epitopos lineares identificados em Atr-I 

(
59

WSNKDLINVQ
68

 e 
23

NGNSDKIRRRIH
34

) por meio da produção de anticorpos 

específicos contra estes peptídeos que reconheçam a molécula nativa de atroxlisina-I; 

 Desenvolver anticorpos específicos para a região localizada entre a primeira e a 

segunda α-hélices e utilizá-los em estudos futuros de estrutura-função das PI-SVMPs, 

buscando a compreensão da importância desta região na atividade das SVMPs; 

 Validar a região proposta pelo programa MIMOP como sendo mimetizada pelas 

mimotopos de mutalisina-II. 
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