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RESUMO 

Os peptídeos potenciadores de bradicinina (BPPs) presentes na fração de baixo 

peso molecular (FBP) do veneno da serpente Bothropoides jararaca (Bj) foram 

os primeiros inibidores da enzima conversora de angiotensina descritos. 

Recentes estudos demonstram que estes peptídeos promovem a ativação da 

enzima argininosuccinato sintetase, aumentando a disponibilidade de L-arginina 

e consequentemente a síntese de óxido nítrico, poliaminas e agmatina, 

essenciais para o crescimento, diferenciação celular e neuroproteção. 

Considerando os possíveis efeitos farmacológicos da FBP, o presente estudo 

tem como objetivo avaliar a atividade citoprotetora da FBP do veneno da 

serpente Bj em cultura primária de células do hipocampo. Os resultados sugerem 

que a FBP não é citotóxica nas condições experimentais avaliadas. Evidências 

demonstram que as células tratadas com FBP 0,1 μg/mL e posteriormente com 

peróxido de hidrogênio H2O2 50μM apresentam maior viabilidade e menor 

expressão de caspase 3 clivada que as células tratadas apenas com H2O2 50μM, 

também é possível observar que as células previamente tratadas com FBP 

apresentam morfologia normal, caracterizada pela presença de neuritos, já ás 

células tratadas apenas com H2O2 50μM apresentam morfologia compatível com 

processos de morte celular. Em síntese os resultados sugerem que a FBP 

apresenta atividade citoprotetora contra o estresse oxidativo promovido por H2O2 

50μM. O presente estudo abre novas perspectivas da aplicação dos BPPs 

presentes na FBP da Bj para o desenvolvimento de novas pesquisas na área de 

neurociência, com foco no desenvolvimento de fármacos aplicados ao 

tratamento de doenças neurodegenerativas. 

 
 
Palavras-chave: Bothropoides jararaca; Peptídeos potenciadores de bradicinina 
Citoproteção; Estresse oxidativo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ABSTRACT 

The bradykinin potentiating peptides (BPPs) in the low molecular weight fraction 

(LMWF) from the venom of the Bothropoides jararaca (Bj) were the first 

angiotensin-converting enzyme inhibitors described. Recent studies have 

demonstrated that these peptides promote the activation of the enzyme 

argininosuccinate synthetase, increasing the availability of L-arginine and 

therefore the synthesis of agmatine, nitric oxide, polyamines essential for the 

growth, cell differentiation and neuroprotection. Considering the possible 

pharmacological effects of the LMWF, the present study aims to evaluate the 

cytoprotective activity of LMWF from Bj in primary cultured hippocampal cells. 

The results suggest that the LMWF is not cytotoxic in all experimental conditions. 

Evidence has shown that cells treated with LMWF 0.1 μg/mL and then with 

hydrogen peroxide H2O2 (50μM) show higher viability and lower expression of 

cleaved caspase 3 cells than the treated just with H2O2 (50μM). Is also observed 

that cells pretreated with LMWF have normal morphology characterized by the 

presence of neurites, cells treated with H2O2 (50μM) showed morphology 

compatible with cell death processes. In summary the results suggest that LMWF 

has cytoprotective activity against oxidative stress caused by H2O2 (50μM). This 

study opens new perspectives of application of BPPs present in the LMWF from 

Bj for the development of new research in neuroscience, focusing on the 

development of drugs applied to the treatment of neurodegenerative diseases. 
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Animais venenosos é o termo utilizado para identificar animais capazes de 

produzir peçonha ou secreções venenosas, como por exemplo: aranhas, escorpiões 

e serpentes [1]. Distribuídos amplamente no mundo, são causadores de acidentes 

envolvendo seres humanos, principalmente nas regiões tropicais e subtropicais, onde 

sua abundância é maior [2]. As serpentes compreendem o grupo de animais 

venenosos que ocasionam os mais graves acidentes, resultando em sequelas 

irreversíveis e frequentemente levando a vítima ao óbito. Existem no mundo cerca de 

2.700 espécies de serpentes, das quais apenas um quinto é venenosa [3]. As 

serpentes venenosas encontram-se distribuídas em quatro famílias: Viperidae; 

Hidrophiidae; Elapidae e Colubridae [3].  

No Brasil existem cerca de 260 espécies de serpentes, mas apenas duas 

famílias são venenosas: a Elapidae, compreendendo o gênero Micrucus, ao qual 

pertencem às corais; a grande família Viperidae é representada pelos gêneros 

Crotalus o qual pertence a cascavel, Lachesis contendo apenas uma espécie a 

L.muta, popularmente conhecida por surucucu [4-8]; e, o gênero Bothrops que 

recentemente sofreu alterações taxonômicas, em decorrência da reclassificação 

filogenética aplicada a serpentes pertencentes a este grupo. Estudos moleculares tem 

demonstrado que o gênero Bothrops era parafilético sendo redefinido em cinco 

gêneros: Bothriopsis, Bothrocophias, Bothrops, Rhinocerophis e Bothropoides, sendo 

este último gênero representado pela Bothropoides jararaca (denominada 

anteriormente de Bothrops jararaca), popularmente conhecida apenas como jararaca 

[9, 10].   

Devido à distribuição geográfica e ao grande número de espécies peçonhentas 

no Brasil, os acidentes ofídicos representam um sério problema de saúde pública pela 

frequência com que ocorrem e pela morbimortalidade que ocasionam [6]. De acordo 
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com o último levantamento realizado pelo Ministério da Saúde em 2008, foram 

notificados 26.905 casos de acidentes ofídicos [11], sendo as serpentes do antigo 

gênero Bothrops as maiores responsáveis pelos casos de ofidismo registrados no país 

(73,5%), seguidos do crotálico (7,5%), laquético (3,0%) e elapídico (0,7%) [11]. 

A Bothropoides jararaca (Bj) (Figura.1), responsável pela maior proporção dos 

acidentes ofídicos notificados no país, é uma serpente peçonhenta, distribuída 

geograficamente da região sul do Estado da Bahia até a Argentina [12]. Essas 

serpentes possuem um aparato bucal altamente especializado com glândulas 

produtoras de veneno e um complexo sistema de estocagem. Além disso, possuem 

dentes móveis e caniculados na porção anterior do maxilar, facilitando a injeção de 

veneno na presa ou vítima do acidente botrópico [13-15]. 

  

 

Figura 1. Características fenotípicas da Bothropoides jararaca: Corpo marrom com manchas 

triangulares escuras, faixa horizontal preta atrás do olho, e região ao redor da boca com escamas de 

cor ocre uniforme. Fonte: Centro de informações toxicológicas/SC. 

 

O veneno dos viperídeos são misturas únicas e complexas de proteínas, 

enzimas e peptídeos bioativos com características físico-químicas e propriedades 
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biológicas resultantes do processo evolutivo das espécies, dotando tais indivíduos de 

eficientes mecanismos de proteção para defesa e alimentação [2, 16-19].  

Metaloproteinases, disintegrinas, serinoproteinases, fosfolipases A2, lectinas 

tipo C, peptídeos potenciadores de bradicinina (BPPs), proteínas secretadas ricas em 

cisteínas (CRISPs), fatores de crescimento como o svVEGF (snake venom Vascular 

Endothelium Growth Factor) e svNGF (snake venom Nerve Growth Factor) são os 

componentes frequentemente encontrados no proteoma dos venenos das serpentes 

viperídeas neotropicais [18-21]. Essas toxinas quando injetadas na corrente 

sanguínea das presas ou vítimas de acidentes ofídicos, promovem desestabilização 

do sistema hemostático, caracterizado por distúrbios na coagulação sanguínea, 

hemólise, hemorragia local e sistêmica. Ainda, são observadas necrose tecidual, 

efeitos citotóxicos, efeitos neurotóxicos e hipotensão arterial [22-26].  

Apesar das toxinas terem sido geradas para fins como imobilização e/ou 

digestão de presas, estas vêm sendo utilizadas como modelo estrutural para o 

desenvolvimento de fármacos no tratamento de diversas disfunções de órgãos e 

sistemas biológicos [27-29]. Os estudos dos mecanismos fisiopatológicos do 

envenenamento e a caracterização molecular de toxinas do veneno da serpente Bj 

resultaram em muitas contribuições cientificas de grande relevância e dentre elas 

destacam-se: a descoberta da bradicinina e a descoberta dos primeiros peptídeos 

potenciadores da bradicinina (do inglês Bradykinin Potentiating Peptides – BPP) com 

ação sinérgica e capaz de promover acentuada diminuição na pressão arterial das 

presas [29, 30]. 

A primeira explicação apresentada para o efeito da potenciação da bradicinina 

(BK) pelos BPPs foi sugerida quando Jonh Vane e colaboradores [31] identificaram a 

Enzima Conversora de Angiotensina I (ECA) como alvo dos BPPs purificados do 
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veneno da serpente Bj [31-33]. Os BPPs foram os primeiros inibidores naturais da 

ECA descritos, apresentando efeitos anti-hipertensivos em animais e humanos [32].  

No início da década de 70, Ferreira e colaboradores [32, 34-36] observaram 

que o veneno da Bj era capaz de potenciar os efeitos da BK mediante ao que 

chamavam fator de potenciação. A BK é um nonapeptídeo gerado a partir da clivagem 

do cininogênio de alto peso molecular pela calicreína plasmática [27]. Entre as 

principais ações fisiológicas da bradicinina está a sua participação nos mecanismos 

de controle do tônus vascular [22, 37]. A ação vasodilatadora arterial da bradicinina 

deve-se principalmente à ativação de receptores B2 na superfície de células 

endoteliais, seguida pela liberação de óxido nítrico (NO) e prostaciclina [22, 37]. Com 

estas evidências, foi desenvolvido o Captopril®, um inibidor não peptídico da ECA, 

utilizado até os dias atuais para o tratamento da hipertensão arterial [22, 27, 29, 31, 

35-38]. 

Os BPPs são sintetizados como proteínas precursoras que, após o 

processamento proteolítico, geram o polipeptídeo, maduro ativo, como no caso dos 

BPPs presentes no veneno da serpente Bj [32, 35, 38-43]. O isolamento dos primeiros 

BPPs produzidos pela glândula de veneno da Bj ocorreu nos anos 60, mas apenas 

em 1970 foram caracterizados como moléculas peptídicas e nomeados como BPPs 

[32, 36-39, 42, 43]. Em 1997, a partir da clonagem do cDNA que codifica os BPPs na 

glândula de veneno foi possível observar que estes peptídeos são produtos do 

processamento da proteína precursora do peptídeo natriurético do tipo-C (Bj-CNP) 

[22, 30, 38]. A partir de então, outros peptídeos com característica estrutural de um 

BPP foram isolados da glândula de veneno e do cérebro desta serpente [22, 30, 44].  

Os BPPs são oligopeptídeos constituídos de 05 a 14 aminoácidos, e têm como 

características estruturais: alto conteúdo de prolina, um resíduo de ácido piroglutâmico 
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na posição N-terminal (<E) e um resíduo de prolina na posição C-terminal [31, 34, 41, 

42]. Os peptídeos contendo mais de sete resíduos de aminoácidos terminam com o 

tripeptídeo Ile-Pro-Pro na maioria e possuem vários resíduos de prolina nas suas 

regiões internas [31, 34, 38, 41, 42], o que lhes confere resistência à hidrólise por 

aminopeptidases, carboxipeptidades e endopeptidases [37]. A nomenclatura dos 

BPPs é baseada no tamanho (número de resíduos) e na ordem cronológica de 

descoberta [44], conforme demonstrado na Tabela 1. 

 

Sequência de 
aminoácidos 

Nomenclatura MW (Da) 
Potenciação da 

Bradicinina 

<EKWAP BPP-5a 611.7 +++ 

<EWPRP BPP-5b 665.8  + 

<ESWPGP BPP-6a 653.7  + 

<EDGPIPP BPP-7a 705.8  + 

<EWPRPQIPP BPP-9a 101.3 +++ 

<ESWPGPNIPP BPP-10a 1075.2 ++ 

<ENWPRPQIPP BPP-10b 1215.4 nd 

<ENWPHPQIPP BPP-10c 1196.3 +++ 

<EWPRPTPQIPP BPP-11a 1299.5 nd 

<EGRAPGPPIPP BPP-11b 1069.2 ++ 

<EGRAPHPPIPP BPP-11c 1149.3 ++ 

<EGRPPGPPIPP BPP-11d 1095.3 nd 

<EARPPHPPIPP BPP-11e 1189.4 ++ 

<EGWAWPRPQIPP BPP-12a 1415.6 +++ 

<EWGRPPGPPIPP BPP-12b 1281.5 +++ 

<EWAQWPRPQIPP BPP-12c 1485.8  nd 

<EGGWPRPGPEIPP BPP-13a 1370.5 +++ 

<EGGLPRPGPEIPP BPP-13b 1297.5 +++ 

<EWAQWPRPTPQIPP BPP-14a 1683.85 nd 

 

Tabela 1 - Peptídeos Potenciadores da Bradicinina da serpente B. jararaca apresentam como 

característica estrutural resíduo de ácido piroglutâmico na posição N-terminal (<E) e um resíduo de 

prolina (P) na posição C-terminal, nd – peptídeos que não potenciam a ação da bradicinina. 
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1.1 Efeito dos BPPs sobre a argininosuccinato sintetase (AsS) 

 

Em 2007, Ianzer e col. [37] demonstraram que o BPP-7a e o BPP-10c 

apresentam acentuada atividade anti-hipertensiva em ratos espontaneamente 

hipertensos, mas sem impedir a formação da angiotensina II pela ECA. Além disso, 

foi observado que o BPP-10c produz o efeito biológico com dose menor que a 

necessária para inibir a ação da ECA, levantando-se a hipótese de que outro 

mecanismo farmacológico além dos descritos [27, 31, 32, 38], estaria envolvido no 

controle da pressão arterial independente da inibição da ECA.  

Corroborando com os dados apresentados, Silva e colaboradores [45] 

realizaram um estudo de distribuição do BPP-10c marcado com I125, onde foi possível 

observar o acúmulo deste peptídeo em órgãos como o fígado, cérebro, testículos e 

principalmente nos rins, mesmo após a saturação da ECA com o Captopril, um inibidor 

específico desta enzima. Apesar disso, só foi evidenciado outro mecanismo de ação 

em 2009 quando Guerreiro e colaboradores [30] demonstraram que a vasodilatação 

promovida pelo BPP-10c em ratos espontaneamente hipertensos não resulta somente 

da diminuição da concentração da angiotensina II ou aumento da disponibilidade da 

BK. Verificou-se que o efeito hipotensor do BPP-10c está relacionado ao aumento da 

disponibilidade de L-arginina com consequente produção de óxido nítrico e o aumento 

da atividade e níveis de expressão da enzima Argininosuccinato sintetase (AsS). A 

partir deste estudo, pode-se observar que o BPP-10c interage com a AsS, 

aumentando sua atividade catalítica e a disponibilidade de L-arginina no organismo 

[30, 46]. 

A AsS humana é um homotetrâmero, sendo cada subunidade composta por 

412 resíduos de aminoácidos, apresentando alta similaridade com a de outros 
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mamíferos [46]. Sua localização e distribuição celular estão relacionadas com a 

função desempenhada, podendo ser encontrada no citoplasma, mitocôndria e 

membrana plasmática [46]. Nos mamíferos, a AsS participa em conjunto com a 

Argininosuccinato liase (AsL) do ciclo da ureia no fígado e do ciclo da citrulina-óxido 

nítrico nos rins e células endoteliais [46]. 

A AsS é uma enzima que catalisa a formação do argininosuccinato, através da 

conjugação do aspartato com a citrulina. O argininosuccinato é clivado pela enzima 

AsL em fumarato e arginina [46]. A arginina, por sua vez, é um aminoácido semi-

essencial, capaz de estimular a secreção de vários hormônios, incluindo o hormônio 

do crescimento, além de desempenhar um papel fundamental na resposta imune. 

Ainda, aumenta a proliferação dos linfócitos e a atividade das células Natural Killers 

(NK) [47]. Além disso, a arginina é considerada um dos aminoácidos mais versáteis 

por atuar em várias vias metabólicas (Figura. 2), podendo dar origem a citrulina, 

ornitina, ureia, óxido nítrico, creatina, glutamato, poliaminas, agmatina e prolina [48-

51]. 

Quando metabolizada pela arginase, a L-arginina origina a L-ornitina e ureia 

[46, 47, 50, 51]. Evidências demonstram que a L-ornitina é descarboxilada pela 

Ornitina descarboxilase, levando a formação de poliaminas (espermina, espermidina 

e a putrescina) [49, 52-54], essenciais para o crescimento e proliferação celular [49, 

52, 53]. 

Na presença de oxigênio molecular, o terminal guanidino nitrogenado da L-

arginina produz o radical livre gasoso, NO e L-citrulina em um processo catalisado 

pela enzima óxido nítrico-sintase (NOS) [55]. A formação de NO a partir da L-arginina 

ocorre em várias células de diferentes tecidos, porém de forma mais expressiva em 
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células neuronais, macrófagos e principalmente nas células do tecido endotelial 

vascular [55, 56]. 

 

 

 

Figura 2. Principais vias de metabolismo da L-arginina, adaptado de Morris (2004) [48]. 

Abreviaturas: ADC, arginina descarboxilase; AGAT, arginina: glicina amidinotransferase; ARG, 

arginase; ASL, argininosuccinato liase; ASS, Argininosuccinato sintetase; NOS, óxido nítrico sintase; 

OAT, ornitina aminotransferase; OTC, ornitina transcarbamoilase; P5C, pirrolina-5-carboxilato. 

 

Nos mamíferos, a descarboxilação da L-arginina pela enzima mitocondrial 

Arginina descarboxilase leva a formação de agmatina [50, 52, 57], metabólito 

intermediário encontrado em vários órgãos, como o estômago, intestino, coração e 

encéfalo [58]. No sistema nervoso central a agmatina é distribuída no córtex frontal, 

mesencéfalo, tronco encefálico, hipotálamo e principalmente nas células piramidais 

do hipocampo [58]. 
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1.2 Ação dos BPPs em células neuronais e da glia 

 

O sistema nervoso (SN) é composto basicamente por dois tipos celulares, os 

neurônios e as células da glia [59]. As células da glia foram descritas inicialmente 

como um componente de função estruturante do SN. Atualmente propõe-se que as 

células da glia possam desempenhar juntamente com os neurônios, uma série de 

funções relevantes ao processamento das informações garantindo o desenvolvimento 

e a funcionalidade do SN [59]. As células da glia representam o grupo mais numeroso 

de células do encéfalo e têm função estrutural, metabólica e de apoio trófico aos 

neurônios, além de regular a neurogênese, sobrevivência, proliferação, migração, 

crescimento, direcionamento neurítico, estabilidade sináptica e mielinização [59]. 

Evidências sugerem que o BPP-10c é capaz de estimular a atividade da AsS 

em células da glia. No sistema nervoso central, a AsS pode ser encontrada em 

interneurônios, apresentando função neuromodulatória e fornecendo substrato (L-

arginina) para produção do mensageiro químico NO [55]. Além disso, a AsS participa 

de processos inflamatórios e da resposta ao estresse oxidativo, apresentado maior 

expressão em células da glia ativadas por citocinas ou agentes oxidantes [60]. Em 

doenças neurodegenerativas, como na Doença de Alzheimer (DA), observa-se que 

placas amiloides formadas no tecido cerebral, induzem uma resposta inflamatória, 

envolvendo a superexpressão de AsS e NOS em neurônios e glias, para remoção 

dessas placas, caracterizando a participação da AsS também para neuroproteção [60, 

61]. 

Com o aumento da atividade e da expressão da enzima AsS na presença do 

BPP-10c, pode-se observar o aumento dos níveis de L-arginina e, consequentemente 

maior produção de NO [62]. Desde que foi descoberto como mensageiro químico 

neuronal, o NO possui importante papel na plasticidade sináptica, e isto é associado 
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a sua capacidade de modulação das sinapses para transmissão do impulso nervoso 

[63].  

Além disso, o NO induz a mudanças neuronais, sinalizando funções através da 

ativação da enzima guanilato ciclase (sGC), aumento da formação de 3’-5’ guanosina 

monofosfato cíclico (cGMP) e ativação de proteínas quinases dependentes de cGMP 

[64]. Apesar do NO modificar a atividade neuronal em diversas áreas do cérebro via 

ativação de enzimas quinases dependentes de cGMP, este mensageiro químico pode 

modular a função neuronal de forma independente ao cGMP [64]. Este fenômeno 

ocorre de reações diretas sobre proteínas (nitrosilação) e/ou reações com o radical 

superóxido formando o peroxinitrito e, subsequente nitrosilação e oxidação de 

proteínas [63, 64]. Evidências indicam que a deficiência de NO no SN está relacionada 

a apoptose das células neuronais e da glia devido à ausência de formação do cGMP 

[62].  

Além de alterar o metabolismo da L-arginina nas células neuronais e da glia, 

favorecendo a formação de NO, provavelmente os BPPs também podem favorecer a 

síntese de poliaminas. Em um recente estudo Yamashita e col. (2013) demonstraram 

que a deficiência de poliaminas diminui a citocinese devido à inibição da formação do 

anel contráctil por filamentos de actina e formação de fibras do fuso por α-tubulina 

durante a fase G2/M do ciclo celular em um sistema de cultura de células HeLa. Ainda, 

as poliaminas interagem com diferentes canais iônicos, modulando a plasticidade 

sináptica [65] e são responsáveis pela sinaptogênese, axoniogênese, migração, 

replicação de células neuronais e regeneração de axônios após traumas [65].  

Em 2011, Liu e colaboradores observaram que animais tratados com peptídeo 

β-amiloide 25-35 com alterações comportamentais compatíveis com a DA 

apresentavam aumento na expressão de espermina, considerando que o aumento 
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dos níveis de espermina e espermidina estão relacionados ao bloqueio dos canais de 

N-metil-D-aspartato (NMDA), mantendo a excitabilidade neuronal em níveis 

fisiológicos. Sendo assim, é possível caracterizar a ação neuroproterora das 

poliaminas em relação a doença neurodegenerativa de Alzheimer [66].  

Ainda, o aumento da concentração de L-arginina pode proporcionar aumento 

na síntese de agmatina, uma amina policatiônica. A agmatina pode ser considerada 

um neurotransmissor, pois é sintetizada no encéfalo, estocada em vesículas 

sinápticas, liberada de forma dependente ao cálcio por despolarização da membrana 

plasmática e quando metabolizada e degradada, a putrescina pode ser recaptada por 

sinaptossomos [58, 67].  

A função biológica da agmatina é amplamente descrita, a agmatina interage 

com moderada afinidade aos receptores nicotínicos de acetilcolina, α-1 adrenérgicos 

e imidazolínicos do tipo I e II, promovendo redução da pressão arterial, natriurese e 

analgesia [58, 67-70]. A agmatina também mostrou ser neuroprotetora, reduzindo a 

perda de neurônios do hipocampo em modelos de isquemia em roedores e da 

toxicidade do glutamato em culturas de neurônios cerebelares [69]. Estes efeitos 

podem ser devido à capacidade da agmatina em bloquear os receptores 

glutamatérgicos do subtipo NMDA e outros canais iônicos ativados por receptor [68, 

71-73]. 

Corroborando com essas evidências, Wang e colaboradores [74] demonstrou 

que o tratamento com agmatina produz um efeito antidepressivo “in vivo” e 

neuroprotetor “in vitro”. O tratamento de células PC12 com agmatina protegeu da 

morte celular contra a toxicidade do NMDA. Após o tratamento com agmatina, os 

níveis de Ca2+ intracelular induzido pelo NMDA foram reduzidos, além de provocar a 
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diminuição do conteúdo de monoaminas (incluindo norepinefrina, epinefrina ou 

dopamina) [74].  

Conforme demonstrado por Anh e colaboradores [75], a agmatina é capaz de 

suprimir a expressão e atividade da iNOS por inibição do fator nuclear de transcrição 

NF-κB, diminuindo o processo inflamatório e a morte celular em cultura de células 

submetidas ao LPS. A agmatina também é capaz de promover neuroproteção por 

inibir o processo de apoptose induzido pelo Fator de Necrose Tumoral (TNF-α) [76].  

1.3 Doenças neurodegenerativas: perspectivas de ação dos componentes da 

FBP com propriedade neuroprotetora  

 

As doenças neurodegenerativas são caracterizadas pela perda progressiva e 

irreversível de neurônios em regiões específicas do sistema nervoso. 

Aproximadamente 10% da população mundial acima de 65 anos apresenta alguma 

doença neurodegenerativa [77]. O crescente avanço na medicina contribui para o 

aumento da expectativa de vida da população, de acordo com projeções da 

Organização Mundial de Saúde (OMS). Estima-se que entre 1950 e 2025 [78], o 

número de idosos no Brasil aumentará em torno de 15 vezes e será o sexto país 

quanto ao contingente de idosos em 2025, devendo ter cerca de 32 milhões de 

pessoas com mais de 60 anos [78]. Sendo assim, espera-se o aumento significativo 

na incidência das doenças neurodegenerativas, configurando um grave problema de 

saúde pública. 

Comparado a outros tecidos, o encéfalo é o mais vulnerável ao estresse 

oxidativo, e isto é associado ao alto conteúdo de ácidos graxos insaturados que 

podem ser facilmente oxidados, alta taxa de consumo de oxigênio e relativa escassez 

de enzimas antioxidantes [79, 80]. Apesar das doenças neurodegenerativas 

possuírem grande distinção quanto aos aspectos clínicos e bioquímicos, vários 
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autores destacam que a ocorrência do estresse oxidativo associado à disfunção 

mitocondrial como um evento chave para a morte neuronal por apoptose [81-84]. 

Várias evidências sugerem o comprometimento da função mitocondrial com a 

patogênese da DA [81, 82, 84, 85]. Células e camundongos que superexpressaram a 

proteína precursora amiloide, apresentavam redução do metabolismo energético e 

diminuição da atividade de enzimas mitocondriais [86, 87]. Além disso, em cérebros 

de pacientes com a DA e em modelos animais transgênicos foram observados que o 

peptídeo amiloide interage com a proteína álcool desidrogenase presente na matriz 

mitocondrial, aumentando a produção de espécies oxigeno reativas (EROs) e 

diminuindo a atividade dos complexos respiratórios [81, 82, 85, 88]. Ainda foi 

observado que o peptídeo β-amiloide pode inibir a atividade do citocromo-c oxidase e 

cetoglutarato desidrogenase [81, 82, 85]. Já na doença de Parkinson (DP), sugere-se 

que a α-sinucleina pode interagir com a NADPH desidrogenase, interferindo na função 

mitocondrial, aumentando o estresse oxidativo, levando o neurônio dopaminérgico a 

apoptose [83, 86, 87]. 

As alterações que ocorrem na mitocôndria em uma célula em apoptose incluem 

aumento na produção de radicais livres, transição de permeabilidade de membrana 

mitocondrial (TPMM), e liberação do citocromo-c [77, 84, 89, 90]. A TPMM é um evento 

mediado pela abertura de poros específicos (poros de transição de permeabilidade – 

PTP) na membrana mitocondrial. Esse fenômeno é induzido pelo aumento na 

concentração de EROs e Ca2+, caracterizado pelo intumescimento osmótico 

mitocondrial [86, 88-91]. A TPMM promove a difusão de solutos com peso molecular 

menor que 1500 Da através da membrana mitocondrial interna e a liberação de fatores 

pró-apoptóticos, como o citocromo-c para o citoplasma [86, 90-92].  
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Evidências experimentais tem demonstrado que a fração de baixo peso 

molecular (FBP) contendo apenas os componentes <14kDa do veneno da serpente 

Bothrops atrox é capaz de inibir a TPMM em mitocôndrias isoladas, mas não interfere 

na síntese de peróxido de hidrogênio. Desta forma, é proposto que esta fração seja 

capaz de inibir a TPMM por mecanismos que incluam o bloqueio de canais de Ca²+ 

na mitocôndria [77]. Considerando que este evento mitocondrial, precede a ativação 

da via intrínseca da apoptose, espera-se que esta fração apresente um efeito 

neuroprotetor, impedindo a apoptose das células neuronais. 

O acúmulo de agregados peptídicos observado em algumas doenças 

neurodegenerativas como nas DA e DP pode promover a neurodegeneração por 

mecanismos que incluem a ativação de células da micróglia e de astrócitos [49, 50, 

93-95]. Uma vez ativada, a micróglia libera uma série de mediadores pró-inflamatórios, 

incluindo citocinas, fatores complemento e NO, capazes de contribuir para disfunção 

e morte neuronal [93, 94, 96]. Assim, a FBP do veneno da serpente Bj, contendo um 

conjunto de BPPs, incluindo o BPP-10c, poderiam apresentar atividade neuroprotetora 

no SN, considerando que: 1) que NO possui a capacidade de modular e adaptar as 

sinapses para a transmissão do impulso nervoso, além de estimular o processo de 

aprendizado [55, 56, 59]; 2) que a L-arginina produzida pela AsS pode ser 

descarboxilada pela enzima Arginina descarboxilase [57, 67, 68, 70, 97], formando 

agmatina e que esta se relaciona a neuroproteção por diversos mecanismos que 

incluem, controle da síntese do NO por inibição da NOS [75], bloqueio de canais 

NMDA [74], diminuindo a exocitotoxicidade promovida pelo aumento de transmissão 

glutamatérgica e diminuição da taxa de apoptose estimulada pelo TNF-α [72-74]; 3) 

L-arginina pode ser metabolizada a poliaminas, e estas moléculas podem interagir 

com canais iônicos, modulando a plasticidade sináptica, além de participarem da 
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sinaptogênese, axoniogênese, migração, neurogênese e regeneração de axônios 

após trauma 4) que a FBP inibi a TPMM [77], evitando a difusão do citocromo-c para 

o citoplasma, inibindo a ativação de fatores pró-apoptóticos (caspase 9) [81-83, 86, 

87, 89, 90, 92].  

Com isso, torna-se justificável a busca e o estudo de novas moléculas que 

possam apresentar um caráter neuroprotetor, como possíveis componentes presentes 

na FBP do veneno da serpente Bj, de modo a evitar a progressão de doenças 

neurodegenerativas e as perdas cognitivas a qual o indivíduo é acometido, 

melhorando assim sua qualidade e expectativa de vida. 
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2 - OBJETIVOS 
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2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a propriedade citoprotetora da FBP do veneno da serpente Bj em cultura 

primária de células do hipocampo de ratos na presença e na ausência de estresse 

celular. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Obter a FBP a partir do veneno bruto da serpente Bj, utilizando um sistema de 

purificação de corte molecular (Amicon®); 

 

 Caracterizar o padrão espectral da FBP e do veneno bruto (VB) através da 

espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier e espectrometria 

de massas (Maldi-Tof), para verificar a sua composição bioquímica após os 

procedimentos de purificação;  

 

 Avaliar a citotoxicidade da FBP e VB em cultura de células do hipocampo; 

 

 Padronizar as condições de estresse celular utilizando o peróxido de 

hidrogênio;  

 

 Avaliar a atividade citoprotetora da FBP em relação ao estresse celular 

promovido pelo peróxido de hidrogênio.  
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3 – MATERIAL E MÉTODOS 
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3.1. Animais  

 

Foram utilizados ratos neonatos da linhagem Wistar, com idade entre 1 e 2 

dias, provenientes do Biotério Central do Instituto de Ciências Biomédicas da 

Universidade de São Paulo (ICB/USP). Os procedimentos experimentais adotados no 

trabalho atenderam todas as exigências da Comissão de Ética em Uso de Animais da 

Universidade Federal do ABC (CEUA – UFABC), estando registrada sob o número 

002/2013 (Anexo). 

 

3.2 Delineamento experimental 

 

1º Fase – Obtenção e caracterização da FBP 

 

A FBP foi obtida a partir do VB da Bj, utilizando a técnica de filtração molecular 

do VB em uma membrana de corte molecular de 10 kDa. Para verificar a presença 

apenas de componentes inferiores a 10 kDa, foi realizada a análise do perfil 

eletroforético da FBP e VB em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE). A FBP e o VB bruto 

também foram caracterizados através da Espectroscopia de Infravermelho por 

Transformada de Fourier, cujas alterações nos padrões espectrais permitem a 

identificação dos componentes constituintes das substâncias analisadas. Por último, 

para confirmar a ausência de componentes proteicos e enzimáticos na FBP, 

empregou-se a técnica de espectrometria de massas. 
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2º Fase – Obtenção da cultura de células e determinação da citotoxicidade da FBP e 

VB 

 

Para avaliar a atividade citotóxica da FBP e do veneno bruto em células do 

hipocampo, foram cultivadas células primárias do hipocampo de ratos Wistar 

neonatos. A cultura obtida foi caracterizada por técnica de imunocitoquímica, que 

permite avaliar quantitativamente a proporção de células neuronais e da glia 

existentes na cultura.  

As culturas obtidas foram tratadas ou não (grupo controle) com diferentes 

concentrações de FBP e VB por períodos de 06, 12, 24 e 48 horas conforme descrito 

no item 3.7. A citotoxicidade destes compostos foi avaliada pelo ensaio de viabilidade 

celular de redução do MTT (brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazólio). 

 

3º Fase - Promoção do estresse celular por peróxido de hidrogênio e avaliação da 

atividade citoprotetora da FBP 

 

O peróxido de hidrogênio (H2O2) foi utilizado para estabelecer as condições de 

estresse celular, sendo realizado um estudo dose-dependente. A cultura de células foi 

submetida ou não (grupo controle) a concentrações crescentes de H2O2 (50 – 600 µM) 

por 20 horas (Figura 4).  

Na avaliação da atividade citoprotetora da FBP, o grupo experimental foi 

submetido ao tratamento prévio com FBP 0,1 µg/mL e, após 4 horas, acrescentou-se 

H2O2 50 µM. O grupo controle não recebeu os tratamentos com FBP ou H2O2 e foram 

submetidas a análise de viabilidade celular pelo teste de MTT (Figura 4). Todos os 
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experimentos realizados neste trabalho foram realizados de forma independente (n = 

3) e em triplicatas.  

 

 

 

 

Figura 3. Representação esquemática do delineamento experimental adotado: A FBP foi obtida pela 

filtração do VB com membrana de corte molecular de 10 kDa, sendo caracterizada através das técnicas 

de Eletroforese em gel de poliacrilamida 12%, FT-IR e espectrometria de massas. Após foram 

realizados procedimentos para obtenção da cultura de células do hipocampo e posteriormente 

realização dos ensaios de viabilidade celular MTT. 



 

40 
 

 

Figura 4. Representação esquemática do delineamento experimental adotado para determinação da 

curva dose-dependente de peróxido de hidrogênio e ensaio de citoproteção contra o estresse oxidativo. 

 

3.3. Obtenção do veneno bruto da Bj 

 

O veneno bruto (VB) da Bj liofilizado foi fornecido pelo Laboratório de 

Herpetologia do Instituto Butantan (São Paulo – Brasil), permanecendo armazenado 

a temperatura de -20 ºC até o momento da utilização. 

 

3.4 Obtenção da FBP  

 

A FBP foi obtida com o sistema de filtração em membrana de corte molecular 

de 10 kDa (Amicon). O veneno bruto da serpente Bj liofilizado foi solubilizado em 

solução tampão (Tris-HCl 50mM, pH 7,0) e em seguida, aplicado ao sistema de 

filtração. As amostras foram centrifugadas de acordo com as orientações do fabricante 
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(Amicon) e o filtrado foi liofilizado. Em seguida, o material liofilizado foi pesado em 

uma balança analítica. O rendimento deste processo foi obtido pela diferença entre a 

massa inicial do VB e a massa de FBP obtida ao final do processo. 

 

3.5 Caracterização da FBP 

 

3.5.1 Eletroforese em gel SDS-PAGE 

 

A eletroforese em gel de poliacrilamida acrescida de dodecil sulfato de sódio 

(SDS) é um método amplamente utilizado para a análise de massas moleculares de 

proteínas oligomérica. Baseado no princípio da mobilidade eletroforética das 

proteínas, onde proteínas com diferentes pesos moleculares apresentam diferentes 

padrões de retenção na malha polimérica, permitindo assim sua caracterização em 

uma amostra complexa [98]. Assim, para identificar a presença ou a ausência de 

componentes proteicos ou enzimáticos com peso molecular superior a 10 kDa na FBP 

obtida, empregou-se a técnica de eletroforese em de gel de SDS-PAGE. 

Inicialmente, preparou-se o gel de SDS-PAGE (12%) contendo acrylamide mix 

30%, Tris-HCl 1,5M (pH 8,8), SDS 10%, persulfato de amônio 10% e TEMED 

(N,N,N’,N’ – tetrametil-etilenodiamina) 0,05% (v/v). Para a eletroforese, as amostras 

de VB (100 μg/mL), FBP (100 μg/mL) e padrão de peso molecular (Kasvi – K9) foram 

ressuspendidas em solução tampão (SDS 2%, Tris-HCl 65 mM pH 6,8, azul de 

bromofenol 0,05%, 2-mercaptoetanol 5% e glicerol 10%). Em seguida, as amostras 

foram aquecidas em chapa de aquecimento por quatro minutos à 100ºC e aplicadas 

às poços do gel. 
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A eletroforese foi realizada a 100V durante uma hora, sendo a corrida 

acompanhada pelo azul de bromofenol presente no tampão da amostra. O tampão de 

corrida continha Trizma base (250 mM), glicina (960 mM) 1% de SDS e água tipo 1 

(Mili-Q). 

Após a corrida, o gel foi incubado em micro-ondas (Electrolux – MEF33) durante 

30 segundos com uma solução fixadora contendo metanol (50% - P.A), ácido acético 

glacial (12% - P.A), 0,007 M de formaldeído. Logo após, a solução foi descartada e o 

gel lavado com uma solução contendo 30% de etanol sob agitação durante 2 min. 

Após, o gel foi incubado em forno micro-ondas por 30 seg em solução de tiossulfato 

de sódio (0,25%), seguida de agitação a temperatura ambiente por 2 min. Em seguida, 

o gel foi submetido a 2 lavagens com água destilada, com 30 seg de aquecimento em 

forno micro-ondas e seguida de agitação em temperatura ambiente por 2 min, cada 

uma. Após, o gel foi incubando em solução contendo nitrato de prata 20% e 

formaldeído 0,01 M por 30 segundos em forno micro-ondas, seguida   com uma 

solução contendo 20% de nitrato de prata e 0,01 M de formaldeído, em seguida o gel 

foi agitado por 5 min em temperatura ambiente e protegido da luz. Decorrido este 

período, a solução foi descartada e o gel lavado com água destilada durante 60 

segundos a temperatura ambiente. Para a revelação do gel, foi utilizado uma solução 

contendo carbonato de sódio (2,4 M), formaldeído (0,01 M) e 0,02% de tiossulfato de 

sódio, para interromper a reação foi acrescentada uma solução composta por metanol 

(50%) e ácido acético (12%). 
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3.5.2 Espectroscopia de absorção no infravermelho por transformada de Fourier 

(FTIR)  

 

Para a realização das medidas de FTIR, foi empregado o acessório de 

refletância total atenuada (ATR). Primeiramente foi realizada uma medida de 

referência denominada “Background” com o cristal vazio. Em seguida, a amostra de 

veneno bruto foi colocada de modo a preencher o cristal do acessório, sendo realizada 

uma nova medida. Após determinação da absorbância, o procedimento descrito foi 

repetido para análise da FBP. A determinação da absorbância da radiação no 

infravermelho foi feita por comparação da radiação que chega até o detector, após ter 

atravessado o prisma de cristal com e sem a amostra.  

Os espectros de FTIR/ATR foram adiquiridos na faixa de 4000 a 400 cm-1, com 

resolução de 4 cm-1 e 32 varreduras, utilizando o acessório de ATR com cristal de 

diamante  da Thermo (Estados Unidos), modelo 6700 , disponível no Laboratório de 

Biofotônica do Centro de Lasers e Aplicações (IPEN/USP) (Figura 5). 

 

Figura 5. Espectrômetro de infravermelho por transformada de Fourier Thermo (Estados Unidos), 

modelo 6700, disponível no Laboratório de Biofotônica do Centro de Lasers e Aplicações (IPEN/USP). 
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3.5.3 Espectrometria de massas 

 

A FBP também foi analisada por Q-TOF Ultima API (Micromass, UK), sob o 

modo de ionização positivo e/ou por espectrometria de massa MALDI-TOF num 

sistema Ettan MALDI-TOF/Pro (Amersham Biosciences, Suécia), utilizando como 

matriz o ácido cinâmico. As alíquotas anteriormente liofilizadas foram dissolvidas em 

uma fase móvel de 50/50 de ácido fórmico aquoso (0,1%) acetonitrila e injetados 5 

μL/min por uma bomba de infusão na fonte, ou injetado diretamente (10 mL), utilizando 

um circuito de amostra Rheodyne 7010 VP acoplado a bomba Shimadzu LC-10A a 

taxa de fluxo constante de 20µl/min. O controle dos instrumentos e aquisição de dados 

foi realizado pelo sistema de dados MassLynx (Micromass) e os experimentos foram 

realizados pela digitalização da razão de massa/carga (m/z) de 300 (ou 50) a 1800 

(ou 2000), utilizando um tempo de verificação de 5s (ou 2s) aplicado durante todo o 

processo cromatográfico. Os espectros de massa correspondente a cada sinal da 

corrente total de íons (TIC) geraram o cromatograma, permitindo uma determinação 

precisa da massa molecular de algumas moléculas. A calibração externa da escala 

de massa foi realizada com mioglobina de coração de cavalo (Sigma Aldrich®) ou NaI 

(Fluka®). Para a análise MS/MS no Q-TOF, a energia de colisão variou de 18 a 45 e 

os íons precursores foram selecionados em uma janela de 1m/z. 
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3.6 Cultura de células  

 

3.6.1 Cultura primária de células neuronais do hipocampo 

 

Ratos neonatos com até dois dias de idade (n=12) foram eutanasiados por 

decapitação e seus encéfalos foram coletados para o estabelecimento da cultura 

primária de células do hipocampo. Os crânios foram dissecados, os encéfalos 

coletados e incubados em solução tampão gelada (solução A), pH 7,4 (NaCl 120 mM, 

KCl 5 mM, KH2PO4 1,2 mM, MgSO4 1,2 mM e NaHCO3 25 mM). Os dois hemisférios 

cerebrais foram separados por um corte sagital e a área, contendo o hipocampo, 

cuidadosamente dissecada e separada.  

Os tecidos foram transferidos para um tubo cônico de 15 mL contendo solução 

tampão gelada conforme descrito acima, acrescida de tripsina (0,05%) e incubado por 

40 min com agitação (100 ciclos por min) a 37ºC. Em seguida, adicionou-se o inibidor 

de tripsina tipo I-S (0,006% - Sigma®). O tecido foi mecanicamente dissociado com 

uma pipeta Pasteur até homogeneização completa e, em seguida, a solução foi 

mantida em repouso para o tecido não dissociado decantar. O sobrenadante coletado 

foi centrifugado a 240 g por 5 min a 25ºC. Após, descartou-se o sobrenadante e o 

precipitado de células foi homogeneizado novamente com meio de crescimento 

Neurobasal A (Gibco®) contendo suplemento B27 2%, L-glutamina 0,25 mM, 

Glutamax 0,25 mM e Gentamicina 40 mg/L. A porcentagem de células viáveis foi 

determinada por contagem de células viáveis coradas com azul de tripano.  

As células foram plaqueadas em placa previamente tratada com poli-D-lisina, 

na concentração de 1800 células/mm2 e deixadas em uma estufa de CO2 5%, 95% ar 

a 37 ºC por aproximadamente 10 dias. Neste período, o meio de crescimento foi 
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substituído a cada dois dias. O procedimento simplificado para obtenção da cultura 

primária pode ser visualizado na figura 6. 

 

Figura 6. Fluxograma do procedimento simplificado para obtenção da cultura de células primárias do 

hipocampo. 

 

3.6.2 Caracterização da cultura celular por imunocitoquímica 

 

A cultura obtida foi analisada por ensaios de imunocitoquímica para caracterizar 

quantitativamente a relação entre células neuronais das células da glia. As células 

cultivadas sobre placas confocais de um único poço (LMP®) previamente tratadas com 

poli-D Lisina (BD®) e com confluência igual ou superior a 80% foram lavadas com 

tampão PBS, contendo NaCl (137 mM), fosfato de sódio (10 mM) e KCl (2,7 mM) (do 

inglês Phosphate-bufferid saline – PBS), em seguida foram fixadas com uma solução 

1:1 de acetona (P.A – Sigma Aldrich®) e metanol absoluto (Sigma Aldrich®) (v/v) por 
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10 min em banho de gelo. Após este período, as células foram lavadas três vezes 

durante 5 min com PBS gelado.  

Para marcação das células da glia foi utilizado o anticorpo primário anti-GFAP 

(Glial fibrillary acidic protein – Santa Cruz®) produzido em camundongo. O anticorpo 

foi diluído 1:500 em solução de PBS contendo NGS1%, BSA 2% e Triton 0,2% e 

adicionado nas células por um período de 24 h com agitação a 4ºC. 

Em seguida, as células foram lavadas três vezes com solução de PBS contendo 

Triton 0,2% e adicionou-se anticorpo secundário anti-IgG de camundongos acoplado 

a fluoresceína (ABCAM®), diluído em PBS contendo NGS 1%, BSA 2% e Triton 0,2% 

(1:40). Após incubação por 1 h no escuro, as células foram lavadas três vezes com 

PBS gelado para retirar o excesso de anticorpo que não se ligou a proteína ou os 

anticorpos que se ligaram com baixa avidez.  

Para marcação do núcleo celular, foi utilizado corante fluorescente DAPI (4',6-

diamidino-2-phenylindole – 0,03 mM/mL - Vector®) que possui alta afinidade pela 

ligação Adenina – Timina no DNA. As placas foram analisadas em microscópio de 

fluorescência (Leica®) e as imagens capturadas e sobrepostas utilizando o software 

Adobe Photoshop 6.1. 

 

3.7 Tratamento da cultura de células com o FBP e VB 

 

A FBP e o VB foram utilizados para o tratamento da cultura primária de células 

do hipocampo, em concentrações de 10, 01, 0,1, 0,01 e 0,001 μg/mL durante 6, 12, 

24 e 48 h de incubação para obtenção e análise de uma curva dose-resposta. Esses 

tratamentos tiveram como objetivo verificar a citotoxicidade dos compostos avaliados 

em função das diferentes doses. 
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3.8 Tratamento da cultura celular com peróxido de hidrogênio 

 

Para promoção do estresse celular utilizou-se o peróxido de hidrogênio (H2O2) 

conforme proposto por Chen; Cheng; Nomura e colaboradores [99-101]. O H2O2 (37% 

- Sigma Aldrich®) foi armazenado até o momento da utilização sob abrigo da luz e 

refrigerado conforme orientações do fabricante. Para o tratamento da cultura celular o 

H2O2 foi diluído em meio de cultura neurobasal A nas concentrações de 50, 100, 200, 

400 e 600 μM. As soluções de H2O2 foram incubadas com as células por período de 

20 horas [99-101], durante este período as células foram mantidas em estufa de CO2 

5%, 95% ar à temperatura de 37 ºC. 

 

3.9 Ensaio de citoproteção 

 

Para avaliar a atividade citoprotetora da FBP, a cultura de células foi incubada 

com 0,1 μg/mL de FBP, após 04 horas de tratamento acrescentou-se à cultura uma 

solução de 50 μM de H2O2, decorrido 20 horas do acréscimo do H2O2 as células foram 

submetidas ao ensaio de viabilidade celular. 

 

3.10 Ensaio de viabilidade celular (MTT) 

 

O brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio (MTT) é um sal 

amarelo que quando convertido a formazan em células viáveis apresenta cor púrpura. 

A quantidade de formazan pode ser medida espectrofotometricamente como um 

índice de sobrevida celular. Para o teste, células neuronais do hipocampo de ratos 
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neonatos, foram cultivadas em placas de 96 poços na proporção de 0,71x105 células 

por poço.  

Após os respectivos períodos de tratamento, o meio de cultura foi removido e 

adicionou-se 50 μL de de MTT (0,5 mg/mL – Sigma Aldrich®) por poço. A placa foi 

incubada por 2 h à 37oC. Em seguida, o MTT foi removido e acrescentou-se 150 μL 

de Dimetilsufóxido (DMSO - Anresco®) para a dissolução dos cristais de formazan 

[102]. Passado 15 min de homogenização, realizou-se a leitura da absorbância das 

amostras em 590 nm. em uma leitora de microplacas (Spectramax®). 

 

3.11 Avaliação dos níveis de expressão de caspase 3 clivada por Western Blot 

 

Após os tratamentos das culturas os meios foram retirados, as células lavadas 

com PBS gelado (3X2min) e incubadas com tampão Ripa (Triton X-100 1%, 

deoxicolato de sódio 0,5%, dodecil sulfato de sódio 0,1% (SDS), NaCl 150mM, Tris 

50mM pH 7,4) acrescido de inibidor de protease (100 mM) e PMSF (100 mM) para 

extração das proteínas por 15min a 4ºC. A solução contendo as células lisadas foi 

coletada, transferida para tubo e centrifugada a 13.000 x g por 10min a 4ºC. Em 

seguida, o sobrenadante contendo as proteínas em suspensão foi transferido para 

novo tubo e a concentração proteica analisada e ajustada para 1µg/µL utilizando o 

método de Bradford [103]. As amostras foram congeladas à -80ºC até o momento da 

utilização.  

O gel de SDS-PAGE (15%) e a eletroforese de proteínas foram realizados 

conforme descrito no item 3.5.1. As proteínas foram eletro-transferidas para 

membrana de nitrocelulose (Santa Cruz®) utilizando tampão de transferência gelado 

contendo Tris-HCl (25 mmol/L), glicina (0,2 mol/L) e metanol (10%) durante 1 hora a 

100V. Em seguida, a membrana foi incubada com TBS-T (Tris 50 mM, 150 mM NaCl 
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e Tween-20 0,05%) suplementada com 0,05% de leite durante 1 hora à temperatura 

ambiente. Após, as membranas foram incubadas com os respectivos anticorpos 

primários anti-caspase 3 (1:60 – Santa Cruz®) e anti-β-actina (1:2000 – Novus 

Biological®), diluídos na solução de bloqueio. O anticorpo para caspase 3 foi incubado 

durante 12 horas à 4ºC sob agitação constante e o anticorpo para β-actina foi incubado 

durante uma hora à temperatura ambiente. O anticorpo β-actina, será utilizado para 

normalizar os valores da marcação específica. 

Após os períodos de incubação a solução contendo o anticorpo foi retirada e 

as membranas lavadas 2 vezes com TBS-T por 10min cada. Após o anticorpo 

secundário anti-mouse (1:2000 –Jackson Immunoresearch®) foi acrescentado para 

marcação do anticorpo para β-actina e o para marcação do anti-caspase 3 foi utilizado 

o anticorpo secundário anti-rabbit (1:5000 –Jackson Immunoresearch®). Os anticorpos 

secundários foram incubados por 1 hora a temperatura ambiente. Em seguida, as 

membranas foram lavadas por duas vezes com TBS-T e uma vez com TBS durante 

10 minutos cada. As membranas foram incubadas com reagente quimioluminescente 

(Thermoscientific®) durante 3 minutos. Após este período as membranas foram 

imediatamente expostas a filme radiográfico durante 30 segundos e revelados 

conforme instruções do fabricante. As bandas proteicas visualizadas foram 

quantificadas por densitometria óptica usando um sistema de análise de imagens 

(ImageJ). Os valores foram corrigidos dividindo-se o valor da densidade das bandas 

das proteínas de estudo pelo valor da β-actina. 
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3.12 Análises estatísticas 

 

O presente trabalho foi constituído de ensaios que produzem resultados 

qualitativos e quantitativos. Os resultados quantitativos foram analisados pelo método 

de análise de variância (ANOVA) de uma ou duas vias seguidos respectivamente pelo 

pós-teste de Tukey e Bonferroni. As diferenças foram consideradas significativas 

quando p<0,05. Todos os valores foram expressos como média ± desvio padrão. Para 

análise estatística foi empregado o software GraphPad Prism 4®. 
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4 - RESULTADOS 
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4.1 Obtenção e caracterização da FBP 

 

A FBP foi obtida a partir do VB da serpente Bj utilizando o sistema de filtração 

de corte molecular de 10 kDa (Amicon). A diferença entre a massa de VB utilizada 

na purificação e massa obtida da fração liofilizada indicou que o rendimento de 

purificação foi de ~20% do VB (25,64 mg/mL).  

O perfil eletroforético da FBP obtida foi comparado com o VB por SDS-PAGE a 

12% corado com nitrato de prata e verificou-se a presença de diferenças entre as 

amostras analisadas (Figura 7). O VB apresentou várias bandas proteicas entre 100 

kDa e 10 kDa de acordo com o esperado. Por outro lado, não identificou-se bandas 

proteicas na FBP pelo método de coloração do gel adotado, levantando indícios de a 

FBP não possui bandas proteicas superiores a 10 kDa e de que o procedimento de 

purificação foi eficiente.  

 

Figura 7. Caracterização do perfil eletroforético da FBP obtida a partir do veneno bruto da 

serpente Bj por SDS-PAGE a 12%. MW: Marcador de peso molecular; VB: Veneno Bruto; FBP: fração 

de baixo peso molecular não retida na membrana. Gel SDS-PAGE 12%, Sistema de coloração: Nitrato 

de prata. 
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A composição do VB e FBP obtida também foi analisada pela identificação dos 

estiramentos referentes aos seus grupos funcionais encontrados, conforme figura 8. 

Na figura 8A podemos observar o padrão espectral do VB e destacam-se os picos 

referentes as bandas de amida I composta pelos estiramentos C=O, N-H e C-N; amida 

II formada pelos estiramentos C-N e N-H; amida III composta pela deformação N-H e 

O=C-N e estiramento C-O. Essas bandas são características de amostras de natureza 

proteica. Já na figura 8B, o padrão espectral da FBP demonstra alta similaridade com 

o do VB, apresentando bandas de amida II e III, porém não apresenta a banda de 

amida I. 

A análise qualitativa dos padrões espectrais (Figura 8C) indica que a FBP 

apresenta um pico na região de 1550 cm-1 (referente à amida II), já o VB apresentou 

um pico em torno de 1650 cm-1 (amida I) e outro na região de 1500 cm-1 (amida II). 

Ambas as amostras apresentaram bandas referente à amida III (1300-1220 cm-1). 

Além disso, as amostras apresentaram picos na região de 3200 cm-1, referente ao 

estiramento O-H e relacionado às ligações de hidrogênio. Também é possível 

observar nas duas amostras picos na região de 2350, esta região é caracterizada pela 

presença da deformação axial simétrica do CO2 e bandas menos específicas 

referentes às ligações C-H e P-O. 
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Figura 8. Análise dos espectros de infravermelho obtidos das amostras de VB (A) e FBP (B) e 

sobreposição dos dois padrões espectrais (C). Os números indicam os grupos funcionais. 1) O-H; 

2) CO2; 3) Amida I; 4) Amida II; 5) Amida III; 6) P-O; 7) C-H. 



 

56 
 

A análise dos componentes da FBP obtida também foi realizada por 

espectrometria de massa por ionização por eletropulverização (ESI-MS). O perfil do 

espectrograma obtido apresentou sinais de massa entre 440 e 1371,71 m/z, mas não 

acima de 1500 m/z (Figura 9). Alguns íons dessa região foram selecionados para 

sequenciamento de peptídeos, como os íons 708,67 e 1096,44 e identificou-se o BPP-

12a e BPP-11d, respectivamente (Figura 10). A análise da região alargada dos 

espectros de massas de 900 a 400 m/z (Figura 8) foi analisada e os íons 1197,46 e 

1371,71 m/z foram identificados como BPP-10c e 13a-BPP (Figura 11).  

 Analisados em conjunto, os resultados da caracterização FBP demonstrou que 

a fração obtida a partir do veneno bruto contém apenas os componentes de baixo 

peso molecular, mas não proteínas ou enzimas proteolíticas com peso molecular 

acima de 10 kDa.  

 

Figura 9. Caracterização por ESI-MS da FBP. Ausência de componentes com massa molecular acima 

de 1500 m/z (#). Região alargada do espectro de massas representado na imagem B (*). 

#

*
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Figura 10. Perfil MS/MS da fragmentação ‘de novo’ e sequenciamento de íons 706,67 [a. BPP-

12b] e 1.096,44 [b. BPP-11d]. *Região alargada dos espectros de massa (900-1400) é demonstrada 

em C.  

 

  

Figura 11. Caracterização por ESI-MS da região alargada dos espectros de massa (900-1400 m 

/z). Perfil MS/MS da fragmentação ‘de novo’ e sequenciamento de íons 1.197,45 (a. BPP-10c) e 

1.371,71 (b. BPP-13a).  

a. BPP-12a (2+)

b. BPP-11d

a

b

*
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4.2 Obtenção e caracterização da cultura celular 

Os ratos Wistar neonatos providos pelo Biotério Central da Universidade de 

São Paulo foram destinados à obtenção da cultura primária de células do hipocampo. 

Para realizar a caracterização e quantificação da proporção entre neurônios e células 

da glia presentes na cultura foram realizados ensaios de imunocitoquímica (Figura 

12). Para marcação do núcleo das células foi empregado o DAPI (Figura 12B) e a 

marcação das células da glia foi realizada através do anticorpo GFAP que detecta 

proteínas presentes no citoesqueleto de células das glia (astrócitos) (Figura 12C). 

Com a sobreposição das imagens foi possível quantificar a proporção entre neurônios 

e células da glia presentes na cultura, sendo esta composta por 25 ± 3% de neurônios 

e 75 ± 3% de células da glia (Figura 12E). 

 

4.3 Ensaios de citotoxicidade 

 

4.3.1 Veneno bruto e FBP  

 

Os resultados dos ensaios de viabilidade demonstram que a FBP não 

apresentou citotoxicidade nas concentrações e tempos de testados em comparação 

ao grupo controle (Figura 13 A–E). Um dado muito interessante foi observar que o 

tratamento das células com 0,1 mg/mL de FBP induziu o aumento da viabilidade 

celular de aproximadamente 26 ± 14,55% (p<0,001) em relação ao controle (Figura 

13C). O VB por sua vez, não apresentou citotoxicidade nas concentrações de 0,001 e 

0,01 μg/mL em nenhum dos períodos de tratamento avaliados. No entanto, quando 

as concentrações de 0,1, 1,0 e 10,0 μg/mL foram testadas observou-se a redução 

estatisticamente significantes na viabilidade celular (p < 0,05, p < 0,01 e p < 0,001) 

(Figura 13 C-E). 
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Figura 12. Microscopia de campo claro e de fluorescência da cultura de células obtida a partir 

do hipocampo. Fotomicrografia da cultura de células em campo (A); Marcação nuclear realizada com 

o 4,6 –diamidino-2-fenil-indol (DAPI - 0,03 mM/mL - Vector®) (B); Células marcadas com anticorpo anti-

Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP - 1:500 – Abcam®) (C); Sobreposição das imagens B e C (D). 

Análise da composição celular da cultura mista obtida de células do hipocampo. Os resultados foram 

expressos em % total de células imunorreativas ao DAPI e não reativas ao GFAP (neurônios) e em 

células reativas ao DAPI e GFAP (células da glia). Os valores foram expressos como média ± desvio 

padrão (n=3) (E).  
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Figura 133. Ensaio de viabilidade celular (MTT) em cultura de células do hipocampo de rato da 

linhagem Wistar tratadas com FBP e VB. Células tratadas ou não com FBP ou VB na concentração 

de 0,001 µg/mL (A), 0,01 µg/mL (B), 0,1 µg/mL (C), 1 µg/mL (D) e 10 µg/mL (E) em diferentes tempos 

de incubação. Os valores foram comparados ao controle e expressos como média ± desvio padrão a 

partir de três experimentos independentes e analisados pelo teste estatístico ANOVA de duas vias 

seguido do pós-teste de Bonferroni; * p < 0,05; ** p < 0,01; e, *** p < 0,001.  
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4.4 Peróxido de hidrogênio  

 

Nos ensaios de indução de estresse oxidativo e em todas as condições 

experimentais testadas, o H2O2 foi citotóxico em função da redução da viabilidade 

celular (Figura 14 e 15). A análise morfológica das células do hipocampo em cultura 

submetidas ao estresse oxidativo induzido por H2O2 aponta que várias células 

sofreram alterações na morfologia celular caracterizada por perda de prolongamentos 

e alteração de volume citoplasmático. Além disso, os dados indicam que a redução 

do número de células parece ser dependente do aumento da concentração de H2O2 

(Figura14).  

As células do hipocampo tratadas com H2O2 50 μM apresentaram viabilidade 

de 82,95 ± 5,15%, mas com o aumento da concentração de peróxido é possível 

observar a redução da porcentagem de células viáveis. Desta forma, quando se tratou 

as células com H2O2 600 μM, observou-se apenas 14,64 ± 3,52% de células viáveis 

em relação ao grupo de células não tratada.  
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Figura 14. Aspectos morfológicos da cultura de células do hipocampo após indução ou não do 

estresse oxidativo: Células não tratadas com H2O2 (controle) (A); Células tratadas com 50 μM de 

H2O2 (B); 100 μM de H2O2 (C); Após o tratamento com 200 μM de H2O2 redução no número de célula 

(D); Após o tratamento com 400 μM de H2O2, observa-se redução no número de células por campo (E); 

Células tratadas com 600 μM de H2O2, observa-se a presença de restos celulares, resultantes de 

processo de morte celular (F); Nas setas observa-se a presença de grumos celulares, compatíveis com 

processos de morte celular. 
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Figura 15. Ensaio de citotoxicidade do H2O2 em cultura de células do hipocampo de rato da 

linhagem Wistar. Observar a diminuição da viabilidade celular em resposta ao estresse oxidativo 

promovido pelo peróxido de hidrogênio. Os valores foram expressos como média ± desvio padrão a 

partir de três experimentos independentes e analisados pelo teste estatístico ANOVA de uma via 

seguido do pós teste de Tukey ((*) valor de p siginificativo em relação ao controle, (a) valor significativo 

em relação ao tratamento com 50 μM, (b) valor de p significativo em relação a 100 μM e (c) valor de p 

significativo em relação a 100 μM. Foram considerados significativos p < 0,05))  

 

4.5 Propriedades de citoproteção da FBP em cultura de células induzidas ao 

estresse oxidativo por H2O2 

 

Células do hipocampo tratadas com FBP 0,1 μg/mL por 24 horas e submetidas 

às condições de estresse por H2O2 50 μM, apresentaram maior número de células no 

campo amostral e a manutenção da morfologia celular, caracterizada pela presença 

de neuritos em relação ás células submetidas ao tratamento com o H2O2. A cultura de 

células tratada apenas com H2O2 há um predomínio de grumos celulares, 

característicos de processos de morte celular (Figura 16). A quantificação do número 
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de células no campo amostral foi realizada através do software Image J e os 

resultados demonstram que as células previamente tratadas apresentam maior 

viabilidade que as células tratadas apenas com o H2O2, com diferenças 

estatisticamente significativas quando aplicado o teste ANOVA, seguido do pós-teste 

Tukey (p < 0,05) (Figura 17). Os ensaios de viabilidade celular MTT (Figura 18) 

corroboraram com os achados, indicando que ás células tratadas previamente com 

FBP 0,1 μg/mL e posteriormente com H2O2, 50 μM apresentam maior viabilidade 

comparadas ás células tratadas apenas com H2O2 50 μM. 

 

Figura 16. Efeitos da FBP em células do hipocampo em cultura induzida ou não ao estresse 

oxidativo por H2O2. Células não tratadas (controle) (A); Células tratadas com 0,1μg/mL de FBP por 24 

horas (B); Cultura de células tratadas com H2O2 50 μM (C); Células tratadas previamente com FBP 

0,1μg/mL e posteriormente com H2O2 50 μM (D). Nas setas observa-se a presença de grumos celulares 

característicos de processos de morte celular 
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Figura 17.  Avaliação da atividade citoprotetora da FBP mediante estresse oxidativo promovido 

pelo H2O2. Aumento do número de células no campo amostral após tratamento prévio com FBP e 

posterior tratamento com H2O2, comparado a células tratadas apenas com H2O2. Os valores foram 

expressos como média ± desvio padrão a partir de três experimentos independentes e analisados pelo 

teste estatístico ANOVA de uma via seguido do pós-teste de Tukey, (*) valores significativos de p em 

relacação ao controle, (a) em relação a FBP, (b) em relação a FBP e H2O2. Foram considerados 

significativos valores de p < 0,05. 

 

Figura 18. Ensaio de viabilidade celular para avaliação da atividade citoprotetora da FBP 

mediante estresse oxidativo promovido pelo H2O2. Células tratadas previamente com FBP 0,1 

μg/mL e posteriormente com H2O2 50 μM apresentam maior viabilidade em relação ás células tratadas 

apenas com H2O2 50 μM. Os valores foram expressos como média ± desvio padrão a partir de três 

experimentos independentes e analisados pelo teste estatístico ANOVA de uma via seguido do pós-

teste de Tukey, foram considerados significativos valores de p < 0,05 em relação ao controle (*) e em 

relação ao grupo tratado com FBP e H2O2 (a).  
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A análise dos níveis de expressão da caspase 3 em cultura tratada com H2O2 

50 μM demonstrou que a expressão da proteína foi maior em relação às células 

tratadas com FBP ou não. (Figura 19). Ainda, observou-se que as células previamente 

tratadas com FBP 0,1 μg/mL e posteriormente tratadas com H2O2 50 μM não 

apresentou alterações significativas na expressão da enzima apoptótica caspase 3, 

sugerindo que a FBP possui componentes com possíveis propriedades citoprotetoras.  

 

 

Figura 19. Avaliação da expressão de caspase 3 clivada por Western Blot. As células submetidas apenas ao 

tratamento com H2O2 50 μM apresentam aumento estatisticamente significativo na expressão de caspase 3 em 

relação aos demais grupos experimentais. Os valores foram expressos como média ± desvio padrão a partir 

de três experimentos independentes e analisados pelo teste estatístico ANOVA de uma via seguido do 

pós-teste de Tukey (**p < 0,01; F=8,419). 
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5 - DISCUSSÃO 
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O veneno da serpente Bj é uma mistura única e complexa de peptídeos 

bioativos, proteínas enzimáticas e não enzimáticas. Essas toxinas quando injetadas 

na vítima do acidente botrópico, atuam em sinergia, promovendo alteração no sistema 

hemostático, consumo de fatores de coagulação, alteração na permeabilidade 

vascular e, frequentemente, o choque hemorrágico [18-21]. Ainda pode-se observar 

que estas toxinas também são responsáveis pela paralisia das presas, hipotensão 

arterial e efeitos citotóxicos e neurotóxicos [22, 23, 104].  

O VB da Bj é composto por metaloproteinases (SVMPs), disintegrinas, 

serinoproteinases (SVSPs), fosfolipases A2 (PLA2), lectinas tipo C, peptídeos 

potenciadores de bradicinina (BPPs), proteínas secretadas ricas em cisteínas 

(CRISPs), fatores de crescimento como o svVEGF (snake venom Vascular 

Endothelium Growth Factor) e svNGF (snake venom Never Growth Factor). Para 

avaliar a atividade farmacológica da FBP contendo os BPPs, torna-se necessário o 

emprego de metodologias que possibilitem a obtenção de uma fração peptídica, sem 

a presença dos demais componentes do veneno, principalmente os componentes 

enzimáticos e suas respectivas atividades biológicas. Sendo assim, foi necessário 

avaliar a pureza da fração obtida através de diferentes técnicas, como a eletroforese, 

ATR/FT-IR e espectrometria de massas. 

A FBP do veneno da serpente B. jararaca contendo os BPPs foi obtida através 

da filtração do VB por uma membrana de corte molecular de 10 kDa. A análise do 

perfil eletroforético da FBP por SDS-PAGE indicou a ausência de bandas proteicas. 

Assim, considerando que os BPPs apresentam massa molecular inferior a 10 kDa, os 

resultados obtidos foram sugestivos que a fração obtida não apresentava 

componentes enzimáticos com massa molecular superior a 10 kDa. Por outro lado, o 



 

69 
 

VB apresentou diferentes bandas, provavelmente associadas aos componentes 

proteicos com massa molecular entre 110 e 10 kDa. 

Diante da complexidade e riqueza proteica do VB da Bj, observou-se em SDS-

PAGE que o VB apresentou grande diversidade de bandas proteicas com diferentes 

massas moleculares. Com isso, sugere-se que as bandas de peso molecular entre 50 

e 110 kDa podem ser associadas às SMVPs de classe P-II [17, 18, 28, 105]. Já a 

banda observada entre 20 e 27 kDa pode ser composta por SMVPs de classe P-I, 

SVSPs e CRISPs [17, 18, 28, 105, 106]. Já as bandas observadas entre 10 e 20 kDa, 

podem ser associadas as enzimas PLA2 e disintegrinas [107]. 

A espectroscopia de infravermelho é o estudo da interação de luz infravermelha 

com a matéria, fornecendo evidências da presença de grupos funcionais na estrutura 

orgânica devido a interação das moléculas ou átomos com a radiação eletromagnética 

no comprimento de onda do infravermelho (400 – 4000 cm-1) em um processo de 

vibração molecular [108].   

A espectroscopia de infravermelho por ATR é uma técnica amplamente 

empregada para caracterização de estruturas em pó ou pastas que não podem ser 

analisadas através do método de transmissão. Esta técnica baseia-se no princípio em 

que um feixe de radiação passa de um meio mais denso (cristal de diamante) para um 

meio menos denso (amostra), ocorrendo reflexão. A fração do feixe de luz incidente 

que é refletida aumenta de acordo com o ângulo de incidência. Quando o ângulo de 

incidência excede um determinado ângulo crítico a reflexão é completa. Neste ponto, 

o feixe atua como se penetrasse a uma pequena distância dentro da amostra. A 

radiação de penetração é chamada onda evanescente. Se a amostra absorve em 

certo comprimento de onda evanescente, há uma atenuação do feixe a comprimentos 

de onda correspondentes às bandas de absorção no infravermelho, originando o 
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espectro [108]. De acordo com Glassford e colaboradores [109], os espectros de 

infravermelho de uma proteína ou uma mistura proteica, apresentam 5 bandas 

características, das quais três são conhecidas como bandas de amida. Sendo assim, 

utilizando essa estratégia foi possível caracterizar a natureza proteica e peptídica das 

amostras de VB e FBP.  

Na região entre 3000 - 4000 cm-1 encontra-se o estiramento O-H e trata-se de 

uma banda larga relacionada às ligações de hidrogênio. Desta forma, a umidade do 

ar ou a presença de água na amostra pode influenciar e até mesmo encobrir 

importantes bandas que também encontram-se nesta região do espectro como, a 

amida A (~3300 cm-1) referente ao estiramento N-H e a amida B (~3100 cm-1) referente 

ao fenômeno de ressonância fermi do estiramento N-H com sobretons de amida II 

[108-110]. Nas amostras analisadas, esta região pode ser observada como uma 

banda larga, pois nota-se maior intensidade na FBP que no VB. Isto pode estar 

associado ao estado físico da FBP durante a análise, pois à temperatura ambiente a 

FBP torna-se pastosa à temperatura ambiente, ao contrário do VB liofilizado que 

permaneceu sobre a forma sólida. Assim, a hidratação da amostra justificaria a 

alteração desta banda na FBP em relação ao VB.  

Nas regiões entre 1750 – 1500 cm-1 encontra-se a banda referente a amida I e 

amida II, região frequentemente utilizada para avaliar a estrutura secundária de 

proteínas (folha-beta, hélice alfa, entre outras). Entre 1600 – 1500 cm-1 encontra-se a 

banda da amida II, resultante da combinação entre a ligação do estiramento C-N e a 

deformação angular do estiramento N-H, presentes em proteínas [108-111]. Já a 

banda da amida I pode ser encontrada em torno de 1710 – 1590 cm-1, formado pela 

vibração do estiramento C=O do grupo funcional amida acoplado a deformação 

angular N-H no plano e da ligação C-N [108, 110, 111]. A banda de amida I, não foi 
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observada no espectro da FBP, diferentemente do VB, que apresentou ambos os 

picos, visualizadas como bandas estreitas e de alta intensidade. 

Na região entre 1500 -1200 cm-1 encontram-se bandas menos intensas de 

deformação angular CH2 e deformação angular simétrica e assimétrica do estiramento 

CH3. Ainda, nesta região encontra-se um pico entre 1300 -1220 cm-1, relacionada à 

amida III e formada pela vibração C-N, deformação N-H e O=C-N e estiramento C-O. 

O alargamento desta região relaciona-se a presença de estruturas secundárias de 

proteínas e peptídeos [108-111]. A banda de amida III pode ser observada no padrão 

espectral de ambas as amostras, caracterizada por uma banda estreita e de baixa 

intensidade. Quando sobrepostos os espectros, observa-se que a banda referente ao 

VB apresenta maior intensidade do que na FBP e isto pode estar relacionado às 

diferenças na composição das amostras analisadas. 

De acordo com Glassford e colaboradores [109], embora todas as três bandas 

de amida possam ser úteis para elucidar a estrutura secundária de uma proteína, a 

banda de amida I é a mais sensível às mudanças estruturais, sendo esta a mais 

comumente utilizada para avaliação da estrutura. Dentre os principais fatores que 

favorecem a utilização da banda de amida para elucidar a estrutura de proteínas, 

destacam-se a presença de ligações de hidrogênio e o acoplamento entre os dipolos 

de transição, ambos inter e intramoleculares, impactando a maneira na qual uma 

molécula de proteína interage com a luz.  

Na análise do espectro de infravermelho obtido para o VB foi possível observar 

a presença das três bandas de amida, caracterizando assim a natureza proteica do 

VB. Porém, ainda não há relatos na literatura sobre os padrões espectrais do veneno 

da Bj, bem como o de outras serpentes. Considerando que os venenos das serpentes 

possuem diferentes componentes e que estes estão presentes em diferentes 
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concentrações, espera-se que os diferentes venenos de serpentes apresentem 

diferentes padrões espectrais. Desta forma, torna-se relevante a avaliação mais 

detalhada dos demais venenos a fim de caracteriza-los, possibilitando a criação de 

um espectro padrão que possibilite a identificação dos venenos apenas pelo emprego 

da espectroscopia de infravermelho.  

O perfil espectral obtido por ATR/FTIR da FBP corroboram com os dados 

obtidos no perfil eletroforético por SDS-PAGE, sugerindo que a ausência da banda de 

amida I pode indicar ausência de proteínas na sua composição. Ainda, a presença de 

bandas de amida II e III poderia ser indicativa da estrutura peptídica dos BPPs, pois 

as ligações peptídicas ocorrem entre o grupamento carboxila de uma molécula e o 

grupo funcional amina de outro aminoácido e a presença de estiramentos N-H e C-N 

podem ser responsáveis por essas bandas [109]. Apesar dos dados serem sugestivos 

que a FBP obtida não apresenta elementos proteicos ou enzimáticos, só foi possível 

afirmar que a fração possui apenas componentes de baixo peso molecular por 

análises de espectrometria de massas. 

A espectrometria de massas é uma ferramenta analítica empregada para medir 

as razões massa-carga (m/z) de íons de modo a determinar o seu peso molecular 

(MW) [112]. Este processo envolve basicamente três passos: I) conversão de 

moléculas em íons de fase gasosa pela fonte de ionização; II) separação de íons por 

seus valores de m/z, através de campos magnéticos ou elétricos através do analisador 

de massas; III) detecção dos íons separados como carga elétrica e a obtenção de 

sinais proporcionais à abundância de cada espécie [112]. A análise do espectrograma 

de ESI-MS revelou que não há nenhum componente acima de 1500 m/z na FBP e 

pode-se afirmar que nesta fração não há nenhum componente superior a 10 kDa. 

Ainda, a partir das análises de alguns sinais de massas inferiores a 1500 m/z por 
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MS/MS, foi possível identificar a presença do BPP-10c (1.197,45 m/z), BPP-11d 

(1.096,44 m/z), BPP-12b (708,67 10 m/z) e BPP-13a (1.371,71 m/z), confirmando a 

presença dos BPPs na amostra de FBP obtida.  

Considerando o objetivo do presente estudo de avaliar a propriedade 

citoprotetora da FBP do veneno da serpente Bj, adotou-se que os ensaios seriam 

realizados em cultura primária de células do hipocampo de ratos na presença e na 

ausência de estresse celular, para mimetizar os efeitos das doenças 

neurodegenerativas. A cultura de células primárias é estabelecida a partir de um 

fragmento de tecido obtido por desagregação mecânica e/ou enzimática. As células 

que conseguem sobreviver ao processo são aderidas à placa de crescimento celular, 

formando uma monocamada. Essas células mantêm as características fenotípicas e 

genotípicas do tecido de origem e crescem em cultura por um determinado período 

de tempo [113-116], o que tornaria os dados obtidos mais próximos aos observados 

“in vivo”. 

A cultura de células primárias do hipocampo é um modelo experimental 

amplamente empregado para o estudo de patologias que acometem esta área do 

encéfalo, principalmente a DA [117, 118]. De acordo com Allen e colaboradores [117], 

a partir dos ensaios com cultura primária pode-se compreender os mecanismos 

fisiopatológicos presentes em doenças neurodegenerativas, bem como a fisiologia 

celular e o estudo para novas drogas a serem utilizadas no tratamento dessas 

disfunções. A cultura primária de células oriundas do encéfalo, geralmente não são 

culturas puras, pois não é possível separar os distintos grupos celulares presentes no 

tecido. Sendo assim, espera-se que a cultura de células do hipocampo apresentam 

neurônios e células da glia [113-115].  
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A principal vantagem da utilização de uma cultura mista é o favorecimento de 

uma relação funcional entre os grupos celulares e as associações com as patologias 

estudadas [119]. Sendo assim, a caracterização de uma cultura de células torna-se 

necessário para avaliar a proporção de células de cada grupo celular constituinte da 

cultura, uma vez que cada grupo exerce diferente papel na dinâmica e na patogênese 

de doenças neurodegenerativas. No presente estudo, os procedimentos realizados 

para o estabelecimento da cultura primária do hipocampo permitiram a obtenção de 

uma cultura mista de células do hipocampo contendo neurônios e células da glia na 

razão constante de 1:4. Dessa forma, a manutenção de uma cultura de células é 

fundamental para a reprodutibilidade dos dados apresentados, mas não há um 

consenso na literatura quanto à razão ideal entre o número de neurônios e células da 

glia presentes em cultura. Por outro lado, os estudos que buscam compreender a 

patogênese de doenças neurodegenerativas e a caracterização de atividade 

farmacológica de substâncias, tem-se observado o emprego de culturas com o 

predomínio de células da glia, pois este modelo representa de forma mais próxima do 

que se observa “in vivo” [113-119]. Deve-se ressaltar que as células da glia 

apresentam importante papel na patogênese das doenças neurodegenerativas, pois 

uma vez ativada, essas células liberam fatores pró-inflamatórios, como citocinas e NO, 

que podem contribuir para disfunção e morte celular [59]. 

Os ensaios para avaliação da citotoxicidade da FBP foram realizados para 

avaliar os efeitos da FBP sobre a viabilidade celular e compara-los com os efeitos do 

VB. A determinação da citotoxicidade dos compostos está diretamente relacionada a 

avaliação da viabilidade das células e se um determinado composto for citotóxico, 

espera-se a perda de viabilidade celular em curto prazo, desencadeando a morte das 

células ou causando um grande decréscimo em sua sobrevivência em função de uma 
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determinada dose [120]. O teste de citotoxicidade mais empregado é o ensaio de 

redução do MTT [120, 121]. O MTT é acumulado pelas células por endocitose e a 

redução do anel tetrazólico deste sal resulta na formação do formazan que se acumula 

em compartimentos endossomais ou lisossomais. Ainda, o MTT pode ser reduzido a 

formazan na cadeia respiratória em processos mitocôndrias. A facilidade, a 

sensibilidade, a rapidez e o baixo custo são as principais vantagens da utilização do 

método de MTT [120]. Apesar disso, estes ensaios podem subestimar danos celulares 

e a morte celular, pois este método funciona melhor para detectar as fases posteriores 

de apoptose quando a atividade metabólica das células está severamente reduzida. 

No entanto, estes ensaios são úteis para quantificar a citotoxicidade em culturas de 

células em um período de até 96 h.  

Considerando as vantagens e as desvantagens do método de MTT, decidiu-se 

empregá-lo para avaliar a viabilidade das células tratadas ou não com VB ou FBP. No 

presente estudo, o VB demonstrou-se citotóxico em concentrações de 0,1 até 10 

μg/mL, caracterizando assim um efeito dose-dependente.  

No proteoma do VB, as SMVPs promovem a degradação da MEC das células 

endoteliais “in vivo”, alterando a permeabilidade de vasos sanguíneos, 

frequentemente relacionado à hemorragia. Em cultura, a degradação da MEC 

promove o desprendimento das células aderidas, comprometendo seu 

desenvolvimento e consequente perda da viabilidade [105]. De acordo com 

Manjunatha Kini [122], o componente mais tóxico e potente do veneno de serpentes 

é a enzima PLA2 que hidrolisa a cadeia carbônica dos fosfolípides na posição do 

carbono 2, liberando ácidos graxos e fosfolipídios [123, 124]. Os fosfolipídios 

constituem a base estrutural da membrana celular e na membrana neuronal são 

importantes para sinalização celular, formação e remodelamento de dendritos e 
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sinapses [125, 126]. Dessa forma, os efeitos observados do VB na cultura de células 

do hipocampo poderia desestabilizar as membranas celulares promovendo à perda 

da viabilidade celular, a comunicação neuronal e processo de remodelamento dos 

dendritos. Ainda, é demonstrado que as proteases (SMVPs, PLA2 e SVSPs) presentes 

no VB estimulam o processo inflamatório “in vivo”, aumentando a migração 

leucocitária e a liberação de fatores inflamatórios (citocinas, ácido araquidônico e NO), 

em um sistema de cultura de células a liberação desses fatores pode contribuir para 

a disfunção e morte celular [127, 128].  

Os efeitos da atividade da FBP, rica em peptídeos biologicamente ativos, em 

cultura de células do hipocampo são demonstrados pela primeira vez no presente 

estudo, porém, alguns estudos tem relatado os efeitos dos BPPs sintéticos em 

linhagens imortalizadas de células de astroglioma - linhagem C6. Lameu e 

colaboradores demonstraram que o BPP-10c pode estimular a produção de NO “in 

vitro” e “in vivo” inversamente proporcional a sua concentração (ordem de 

nanogramas) no meio, sem alterar a na viabilidade das células [27].  Da mesma forma, 

a FBP utilizada no presente estudo, contendo grande variabilidade do BPPs, também 

não reduz a viabilidade da cultura de células do hipocampo em todas as 

concentrações testadas. Por outro lado, observou-se o aumento da viabilidade das 

células tratadas com FBP 0,1 μg/mL após 24 horas de tratamento, mas a análise 

semiquantitativa do número de células por campo não indicou o aumento no número 

de células após o tratamento, sugere-se que este aumento pode ser associado ao 

metabolismo celular, pois o teste de MTT é um teste que avalia o metabolismo celular, 

podendo ser extrapolado para a viabilidade.  

A caracterização da atividade citoprotetora de qualquer substância é realizada 

em uma condição de desequilíbrio na homeostasia celular, denominado estresse 
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celular [129]. Vários modelos de estresse celular para doenças neurodegenerativas 

são descritos na literatura, mas diversas evidências sugerem que o estresse oxidativo 

é bem representativo para a patogênese das doenças neurodegenerativas como 

Alzheimer, Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, epilepsia, entre outras [130-132]. 

Sendo assim, o modelo de estresse celular utilizado neste trabalho baseia-se no 

estresse oxidativo promovido pelo H2O2.  

O H2O2 não é considerado um radical livre, pois não apresenta elétrons 

desemparelhados [130], mas pode reagir com íons ferro ou cobre gerando o radical 

hidroxila (OH•) [131]. Os íons de metais de transição podem também catalisar a reação 

entre H2O2 e superóxido, conduzindo a produção de radical hidroxila [130]. As 

moléculas reativas formadas podem promover a oxidação de biomoléculas e a 

lipoperoxidação nos lipídeos da membrana celular. Também podem reagir com 

proteínas da membrana celular, alterando a fluidez da membrana e a perda da 

seletividade no processo de troca iônica. Além disso, a oxidação de proteínas pode 

levar a inativação proteica, alteração da atividade de enzimas, receptores e proteínas 

de transporte, e assim a disfunção celular. A interação das espécies reativas com o 

DNA e RNA pode levar a alteração de bases nitrogenadas, ocasionando as mutações 

e a distúrbios de transcrição [130, 131, 133, 134].  

O tratamento da cultura de células do hipocampo com H2O2 proporcionou 

alterações morfológicas aparentemente compatíveis ao processo de morte celular, 

onde foi possível observar significativa redução do volume celular em relação ao grupo 

controle. É importante ressaltar que as células tratadas não apresentaram perda da 

integridade da membrana citoplasmática visível à microscopia ótica, de acordo dados 

já descritos  por Venuprasad e colaboradores [132]. Ainda, os resultados do presente 

estudo demonstram que o H2O2 promove aparentemente a perda de neuritos e da 
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viabilidade neuronal. Esses dados estão de acordo com os descritos por Halliwell e 

Gutteridge [130], demonstrando que os danos promovidos por EROs em proteínas do 

citoesqueleto neuronal podem levar a disfunção neuronal, inclusive a degeneração 

axonal e consequentemente morte neuronal.  

Chen e colaboradores [99] demonstraram que o tratamento de uma cultura 

primária de células do córtex tratadas com H2O2 apresenta um perfil dose-dependente 

da citotoxicidade. Da mesma forma, no presente estudo observou-se que as células 

apresentam perda gradual na viabilidade celular em decorrência do aumento nas 

concentrações de H2O2. Esse efeito também foi observado em outros modelos 

celulares como nas células SH-SY5Y, demonstrando que quanto maior a 

concentração de H2O2 no meio, maior será a formação de espécies reativas de 

oxigênio e maior a taxa de danos celulares, levando a perda da viabilidade celular 

[100, 101, 135, 136]. Com isso, o tratamento prévio de uma cultura de células permite 

avaliar se as alterações metabólicas promovidas em decorrência do tratamento é 

capaz de reduzir ou inibir os efeitos provenientes do estresse celular induzido. Assim, 

verificou-se no presente estudo que o tratamento prévio com FBP 0,1 μg/mL foi eficaz 

para prevenir a morte celular decorrente do estresse oxidativo pelo H2O2  50 μM, 

permitindo a manutenção da morfologia celular, caracterizada pela presença de 

neuritos e maior número de células por campo amostral, também observou-se que as 

células tratadas nas mesmas condições apresentam níveis de expressão de caspase 

3 clivada similares aos tratamentos com FBP e controle, indicando assim que a FBP 

pode reduzir a morte celular decorrente do estresse oxidativo promovido pelo H2O2  

50 μM, por inibição da apoptose. 

A caspase 3 é uma enzima efetora do processo de apoptose, expressa na 

forma de zimogênio e sua ativação ocorre pelas caspases 8 ou 9, um evento 
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característico da morte da célula [137]. Com isso, a redução dos níveis de expressão 

da caspase 3 clivada em células previamente tratadas com FBP seguido da indução 

de estresse celular por H2O2, reforça a hipótese que a FBP possui componentes 

peptídicos com atividade citoprotetora em células do hipocampo.  

Martins e colaboradores [77] tem demonstrado que a FBP contendo os 

componentes de massa molecular inferior a 14 kDa do veneno da serpente B. atrox 

inibi o intumescimento mitocondrial decorrente da alteração de permeabilidade de 

membrana mitocondrial (TPMM). A TPMM é um evento mediado pela abertura de 

poros específicos na membrana mitocondrial, permitindo o extravasamento de 

moléculas presentes no interior da mitocôndria, como o citocromo-c [82, 83, 85, 88, 

138]. Esse fenômeno é induzido principalmente pelo aumento na concentração de 

EROs [83, 85]. No citoplasma o citocromo-c interage com a peptidase apoptótica 

ativadora de fator 1 (apoptotic peptidase activating factor 1 – APAF1), ativando a 

caspase 9 que cliva a caspase 3 nos sítios Asp-28-Ser29 e Asp-175-Ser-176, levando 

a sua ativação [82, 83, 85, 88, 138]. Considerando hipótese de que a FBP da Bj 

também inibe a TPMM e a evidência que as células previamente tratadas com FBP 

seguida da indução de estresse celular por H2O2 apresentam menor ativação da 

caspase 3 do que as células tratadas apenas com H2O2, sugere-se que a FBP 

apresente atividade anti-apoptótica mediante ao estresse oxidativo promovido por 

H2O2 por inibição da alteração de permeabilidade da membrana mitocondrial.  

Deve-se considerar ainda, que o BPP-10c presente na FBP, aumenta a 

atividade catalítica da AsS e o aumento a disponibilidade de L-arginina [30]. Dentre os 

metabólitos gerados a partir da L-arginina, destacam-se as poliaminas (espermina, 

espermidina e putrescina) e a agmatina, cuja a atividade neuroprotetora é relatada na 

literatura [52, 57, 65, 67, 68, 70, 72-74, 139, 140]. 
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As poliaminas interagem com diferentes canais iônicos, modulando a 

plasticidade sináptica [66] e são responsáveis pela sinaptogênese, axoniogênese, 

migração, replicação de células neuronais e regeneração de axônios após traumas 

[65, 139, 140]. Há relato de que a espermina pode inibir a peroxidação lipídica 

promovida por EROs, diminuindo os danos celulares e aumentando a taxa de 

viabilidade celular. Ainda, as poliaminas em baixas concentrações podem inibir os 

receptores de NMDA, diminuindo a citotoxicidade promovida pelo excesso de 

Ca2+[70]. Com isso, sugere-se que as células tratadas com FBP também poderiam 

apresentar maior concentração de poliaminas que as células não tratadas, permitindo 

uma condição de proteção contra os danos promovidos pelo estresse oxidativo 

induzido, esta hipótese será avaliada em estudos posteriores. 

A agmatina também parece ser neuroprotetora, pois reduz a perda de 

neurônios do hipocampo em modelos de isquemia em roedores e da toxicidade do 

glutamato em culturas de neurônios cerebelares [69]. Estes efeitos podem ser devido 

à capacidade da agmatina em bloquear os receptores glutamatérgicos do subtipo 

NMDA e outros canais iônicos ativados por receptor [67, 68, 75, 97]. Porém, ainda não 

há evidências de que a agmatina apresente atividade neuroprotetora contra EROs. 

Em síntese, os dados obtidos levantam indícios de que a FBP apresenta 

atividade citoprotetora em cultura de células do hipocampo numa condição de 

estresse oxidativo induzido por H2O2, um modelo de estresse celular utilizado para o 

estudo de doenças neurodegenerativas. A FBP é uma mistura complexa e muito rica 

em peptídeos bioativos, apesar de vários estudos demonstrarem a atividade destes 

peptídeos isolados “in vitro” e “in vivo”, acredita-se que ainda há grande quantidade 

de moléculas não descritas e que poderiam auxiliar na compreensão dos resultados 

obtidos. Desta forma, torna-se necessário identificar novos peptídeos e caracterizar 
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alguns de interesse, como o BPP-10c, quanto à ação citoprotetora de cada BPP e sua 

interação com enzimas antioxidantes, como a superóxido desmutase (SOD) e também 

sobre a geração de moléculas antioxidantes, como as poliaminas. Com isso, o 

presente estudo abre novas perspectivas da aplicação dos BPPs presentes na FBP 

da Bj para o desenvolvimento de novas pesquisas na área de neurociência, com foco 

na identificação, caracterização e possível desenvolvimento de fármacos aplicados ao 

tratamento de doenças neurodegenerativas. 
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6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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 A FBP obtida não apresenta componentes proteicos ou enzimáticos com 

massa molecular superior a 10 kDa, pois não se observou bandas proteicas no 

perfil eletroforético. O VB bruto apresentou bandas proteicas que podem ser 

associadas as enzimas SMVPs, SVSPs, CRISPs e PLA2; 

 A caracterização por espectroscopia de infravermelho confirmou a natureza 

proteica do VB. Ainda, foi possível observar alterações no padrão espectral 

entre o VB e a FBP, sugerindo que as diferenças detectadas estejam 

relacionadas a ausências de proteínas ou enzimas na FBP; 

  A espectrometria de massas demonstrou que a fração obtida não apresenta 

componentes com m/z superior a 1500. Ainda, foi possível identificar a 

presença dos BPPs 10c, 11d, 12a e 13a, confirmando que a FBP obtida pelo 

método de purificação foi eficaz para obter uma fração do veneno contendo 

apenas componentes abaixo de 10 kDa;  

 A cultura de células do hipocampo obtidas apresentam neurônios e células da 

glia na proporção de 1:4; 

 Concentrações superiores a 0,1 μg/mL de VB apresentaram citotoxicidade em 

cultura de células do hipocampo em todos os tempos analisados, 

provavelmente pela presença dos componentes enzimáticos do VB. Por outro 

lado, a FBP não foi citotoxicidade nas condições experimentais avaliadas; 

 Concentrações iguais ou superiores a 50 μM de H2O2 induziram a perda 

significativa da viabilidade das células do hipocampo e demonstrou se um 

modelo adequado para realização dos ensaios de neuroproteção. 

 Os resultados preliminares dos ensaios para avaliar neuroproteção sugerem 

que a FBP 0,1 μg/mL possui atividade neuroprotetora após indução do estresse 
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oxidativo por H2O2 a 50 μM. O tratamento prévio com FBP promoveu a 

manutenção da morfologia celular, bem como a viabilidade celular;  

 Apesar de várias hipóteses sustentarem os resultados obtidos, são necessários 

estudos que avaliem a interação dos BPPs com as enzimas do sistema 

antioxidante, pois estas representam a maior defesa do organismo contra o 

estresse oxidativo. 
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