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RESUMO 
 

No Brasil, acidentes com escorpiões são considerados de importância médico-

sanitária, não somente por sua incidência, mas também pela potencialidade do veneno de 

algumas espécies em determinar quadros clínicos graves. Tityus stigmurus é uma espécie de 

escorpião amplamente distribuída na região Nordeste do Brasil sendo conhecida por causar 

graves envenenamentos humanos, cujos sintomas incluem: dor, hipoestesia, edema, eritema, 

parestesia, cefaléia e vômitos. A composição química do veneno do escorpião T. stigmurus 

ainda não foi bem avaliada, havendo uma carência na literatura de estudos com enfoque na 

elucidação do repertório molecular dos componentes deste veneno. Neste trabalho, 

realizamos uma abordagem transcriptômica para caracterizar o repertório molecular da 

glândula de veneno não-estimulada do escorpião Tityus stigmurus. Para tanto, uma 

biblioteca de cDNA foi construída e, à partir dela, 540 genes foram clonados e agrupados 

em 37 clusters com mais de um EST (expressed sequence tag) e 116 singlets (somente um 

EST). Do total de transcritos, 41% pertencem a sequências de toxinas conhecidas, sendo os 

peptídeos antimicrobianos (AMPs) os transcritos mais abundantes, seguido por α-KTX, β-

KTX, β-NaTx e α-NaTx, respectivamente. Nossa análise revelou ainda que 34% são 

"possíveis toxinas", cujos transcritos correspondem a peptídeos aniônicos, peptídeos 

hipotéticos secretados, metaloproteases, peptídeos ricos em cisteína e lectinas. Quinze por 

cento dos ESTs são semelhantes a transcritos celulares. Transcritos sem similaridade com 

outras sequências do GenBank, foram chamadas de “no hit” e correspondem a 11% do total. 

Este trabalho apresenta a primeira visão global de cDNAs das glândulas venenosas do 

escorpião Tityus stigmurus. Esta abordagem permite a caracterização de um grande número 

de moléculas componentes da glândula de veneno, que pertencem a tipos conhecidos ou 

atípicos de peptídeos e proteínas do veneno da família Buthidae. 

 
 
Palavras-chave: Transcriptoma, escorpião, Tityus stigmurus, ESTs. 
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ABSTRACT 
 

In Brazil, accidents with scorpions are considered of medical importance, not only by the 

high incidence, but also for the potentiality of the venom from some species in determining 

severe clinical conditions. Tityus stigmurus is a widely distributed scorpion species in 

Northeastern Brazil and known to cause severe human envenomations, inducing pain, 

hyposthesia, edema, erythema, paresthesia, headaches and vomiting. The present study uses 

a transcriptomic approach to characterize the molecular repertoire from the non-stimulated 

venom gland of Tityus stigmurus scorpion. A cDNA library was constructed and 540 clones 

were sequenced and grouped into 37 clusters, with more than one EST (expressed sequence 

tag) and 116 singlets. Forty-one percent of ESTs belong to recognized toxin-coding 

sequences, with antimicrobial toxins (AMP-like) the most abundant transcripts, followed by 

alfa KTx- like, beta KTx-like, beta NaTx-like and alfa NaTx-like. Our analysis indicated 

that 34% include “other possible venom molecules”, whose transcripts correspond to anionic 

peptides, hypothetical secreted peptides, metalloproteinases, cystein-rich peptides and 

lectins. Fifteen percent of ESTs are similar to cellular transcripts. Sequences without good 

matches corresponded to 11%. This investigation provides the first global view of cDNAs 

from Tityus stigmurus. This approach enables characterization of a large number of venom 

gland component molecules, which belong either to known or atypical types of venom 

peptides and proteins from the Buthidae family.  

 
 

Keywords: Transcriptome, scorpion, Tityus stigmurus, ESTs. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Escorpiões 

 

O grupo dos escorpiões é um dos mais antigos na terra (mais de 400 milhões de anos 

de evolução), os quais conservaram sua morfologia quase inalterada (Briggs, 1987), sendo 

representados atualmente por mais de 1500 espécies diferentes (Lourenço, 2004). Eles 

habitam praticamente todos os continentes, exceto a Antártida, vivendo em quase todos os 

ecossistemas terrestres como: desertos, savanas, cerrados, florestas temperadas e tropicais 

enterrando-se no solo úmido das matas, na areia dos desertos, ao longo das praias, na zona 

entre marés ou em cavernas (Cruz, 1994). Costumam abrigar-se em bromélias existentes no 

solo ou em árvores de grande altitude, sob pedras, madeiras, troncos podres ou em galerias 

no solo úmido das matas (Polis, 1990). São animais carnívoros, alimentando-se 

principalmente de insetos, aranhas e pequenos vertebrados, podendo sobreviver vários 

meses sem alimento e mesmo sem água, o que torna seu combate muito difícil (Fundação 

Nacional de Saúde, 2001). Os escorpiões são artrópodes quelicerados (Chelicerata) 

pertencentes à classe Arachnida, ordem Scorpiones. Aqueles perigosos para humanos 

pertencem à família Buthidae, abrangendo aproximadamente 500 espécies, das quais 25 

podem causar acidentes fatais (Polis, 1990). 

 

1.2 Distribuição Geográfica 

 

Os membros da família Buthidae pertencem aos gêneros: Androctonus, Leiurus, 

Buthus, Buthotus e Heterometrus localizados no Velho Mundo, principalmente no norte da 

África, Oriente Médio e India (Balozet, 1971). O gênero Parabuthus foi reportado na África 

do Sul (Debont et al., 1998). O gênero Centruroides se distribui no sul dos EUA, México e 

América Central (Dehesa-Davila & Possani 1994), e o gênero Tityus em Trinidad e Tobago 

e América do Sul, principalmente Brasil, Venezuela, Colômbia e Argentina (Bücherl, 1971). 

Segundo a Fundação Nacional de Saúde (2011), a espécie Tityus stigmurus está 

predominantemente presente no Nordeste, nos estados de Pernambuco, Bahia, Ceará, Piauí, 

Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte e Sergipe. 
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1.3 Morfologia 

 

O corpo do escorpião é dividido em duas partes: cefalotórax (prossoma) e abdômen 

(opistossoma) (Figura 1). O revestimento dorsal é chamado de tergito; as membranas 

laterais, de pleuritos; e o revestimento ventral, de esternito. A face dorsal do cefalotórax é 

constituída por uma carapaça quitinosa não segmentada, apresentando, em geral, um par de 

olhos medianos e de três a cinco pares de olhos laterais. Existem seis pares de apêndices 

ligados ventralmente a esta região: um par de quelíceras, que são pequenas e providas de 

pinças denteadas; um par de pedipalpos com cinco segmentos (coxa, trocanter, fêmur, tíbia e 

mão), cujos artículos terminais formam as mãos com um dedo fixo e um dedo móvel usados 

como pinças para apreender as presas e durante o acasalamento (Figura 1). Ainda nos 

pedipalpos estão presentes as tricobótrias, que são cerdas especiais sensíveis ao tato e ao 

deslocamento de ar; e, finalmente, os quatro pares de pernas com sete segmentos (coxa, 

trocanter, fêmur, tíbia, prétarso, basitarso e telotarso). O abdômen (opistossoma) é dividido 

em duas partes características: o pré-abdômem (mesossoma) e o pós-abdômen (metassoma). 

O mesossoma é formado por sete segmentos. Em quatro deles aparecem as aberturas dos 

órgãos respiratórios, também chamados de estigmas; o esterno, cuja forma é importante na 

classificação das famílias; a abertura genital e um par de pentes que desempenham várias 

funções, como, por exemplo, detectar as vibrações do solo. Os pentes também são utilizados 

durante o acasalamento, para varrer o solo antes da cópula, e, em algumas espécies, como as 

do gênero Rhopalurus, podem ser usados para emissão de sons. O metassoma, também 

chamado de cauda, é formado por cinco segmentos. Na extremidade há um artículo, 

chamado de télson ou vesícula, que termina em um ferrão. O télson contém um par de 

glândulas de veneno que desembocam em dois orifícios situados de cada lado da ponta do 

ferrão. O orifício anal fica localizado entre o quinto segmento da cauda e o télson. 

(Matthiesen, 1966). Tityus stigmurus (Thorell, 1876) possui de 6 a 7 cm de comprimento, 

apresenta um colorido geral amarelado, sendo conhecido, juntamente com o T. serrulatus, 

como escorpião amarelo (Figura 2). Além disso, possui pernas e palpos sem manchas, um 

triângulo escuro na face dorsal anterior do cefalotórax, um pré-abdômen com uma faixa 

escura longitudinal mediana bem definida e duas laterais discretas na face dorsal e ainda 

uma serrilha na face dorsal do 3º e 4º segmentos da cauda e um espinho subaculear no télson 

(Fundação Nacional de Saúde, 2001). 

As espécies do gênero Tityus são bastante relacionadas entre si, sendo T. serrulatus 

uma espécie conhecida por ser partenogenética, tendo sido postulado que o mesmo não é 

uma espécie válida, mas em vez disso, uma forma assexual do complexo Tityus stigmurus 

(Lourenço, 1981; Lourenço and Cloudsley-Thompson, 1999). Tityus bahiensis foi 

taxonomicamente separado do complexo T. stigmurus tanto por dados morfológicos quanto 

bioquímicos. Becerril et al. (1996, 1997) analisaram as estruturas primárias de algumas 

toxinas de cadeia longa do T. serrulatus, T. stigmurus e T. bahiensis e concluíram que as 

primeiras duas espécies são mais próximas do ponto de vista bioquímico. Recentemente, 



 

Nascimento e cols. (2006) chegaram à mesma conclusão utilizando uma abordagem 

proteômica. Esses fatos corroboram a classificação morfológica.

 

Figura 1 – Aspecto morfológico escorpiônico

ventral do escorpião Androctonus australis

 

 

 

Figura 2 – Escorpião 

 

 

 

 

 

. (2006) chegaram à mesma conclusão utilizando uma abordagem 

proteômica. Esses fatos corroboram a classificação morfológica. 

morfológico escorpiônico.  A) Vista Dorsal do escorpião Hottentotta hottentotta

Androctonus australis (Figura adaptada de Polis, 1990). 

 
Escorpião Tityus stigmurus (foto: Diego Dantas Almeida) 
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1.4 Epidemiologia 

 

Algumas características favorecem a instalação e proliferação de escorpiões junto às 

regiões habitacionais em ambientes peri e intradomiciliares. Entre elas estão: o crescimento 

desordenado dos centros urbanos, a alta densidade demográfica, a falta de saneamento 

básico, o acúmulo de lixo e de material de construção, e as condições climáticas. Os mesmos 

encontram, além de alimentação farta (baratas), esconderijos em terrenos baldios, velhas 

construções, sob o entulho, pilhas de madeira, tijolos, esgotamentos sanitários e caixas. O 

manuseio inadequado de materiais de construção e entulho aumenta as chances de um 

acidente. No ambiente domiciliar, escondem-se entre roupas e dentro de calçados (Lira-da-

Silva et al., 2000). 

No Brasil, acidentes por escorpiões são considerados de importância médico-

sanitária, não só pela incidência, mas também pela potencialidade do veneno de algumas 

espécies em determinar quadros clínicos graves, às vezes fatais, principalmente em crianças 

(Bücherl, 1968). Todos os escorpiões de interesse médico no Brasil estão agrupados no 

gênero Tityus e, dentre eles, as três espécies mais importantes são T. serrulatus, T. bahiensis 

e T. stigmurus (Fundação Nacional de Saúde, 2001). Apesar disso, Lourenço et al. (1996) 

acreditam que o número de espécies perigosas no Brasil seja muito maior na natureza. 

Segundo Nishikawa et al. (1994) estas espécies estão entre os escorpiões mais 

tóxicos do Brasil, sendo o veneno de T. stigmurus o que apresenta maior toxicidade (DL50 = 

0,773mg/kg), seguido de T. bahiensis (DL50 = 1,062mg/kg) e T. serrulatus (DL50 = 

1,160mg/kg).  

O estudo sobre veneno de escorpiões e respectivo envenenamento em nosso país, 

começou no início do século por Maurano (1915) e Vital Brazil (1918), seguidos de 

Magalhães e Tupinambá (1938) e Magalhães (1945) (Lira-da-Silva et al., 2000), todos na 

região Sudeste. Desde então, foram estimados, principalmente para os estados de Minas 

Gerais e São Paulo, cerca de 6.668 acidentes anuais provocados por Tityus serrulatus e T. 

bahiensis, incluindo 237 óbitos antes da soroterapia (Bücherl, 1969). O aumento do número 

de casos conhecidos nos últimos anos está diretamente relacionado com a implantação de 

um sistema de notificações pelo Ministério da Saúde desde 1988, estimando-se em 8.000 

acidentes/ano, com uma incidência aproximada de 03 casos/ 100.000 habitantes, 50% deles 

restritos ao Sudeste do país, provavelmente devido à maior eficiência nas notificações. A 

maioria dos casos tem curso benigno, registrando-se a letalidade em 0,58%. A gravidade e o 

óbito estiveram até hoje associados com maior frequência ao T. serrulatus, em crianças 

abaixo de 14 anos (Fundação Nacional de Saúde, 2001).  

No Nordeste, com exceção feita a registros esporádicos das Secretarias Estaduais de 

Saúde, o problema do escorpionismo ainda é pouco conhecido e Tityus stigmurus é sempre 

referido como o principal agente etiológico na região (Lira-da-Silva 1998; Fundação 

Nacional de Saúde, 2001). Apenas em 1983, o primeiro caso com experiência clínica e 

terapêutica foi reportado em Recife (Pernambuco), onde foram registrados acidentes com 

crianças picadas por T. stigmurus, incluindo um óbito (Figueroa, 1983; Eickstedt, 1983-84). 
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Na Bahia, registros que datam de 1980 indicam o escorpionismo como responsável por 

81,9% dos acidentes aracnídicos na região (Lira-da-Silva, 1990), sendo o Tityus stigmurus o 

principal agente etiológico (Eickstedt 1983-84; Lira-da-Silva, 1994; Fundação Nacional de 

Saúde, 2001). Das nove espécies responsáveis por acidentes nesta região (Tityus stigmurus, 

T. serrulatus, T. brazilae, Bothriurus asper, T. neglectus, T. mattogrossensis, Rhopalurus 

rochae, R. acromelas e Isometrus maculatus), T. stigmurus foi o mais prevalente (50,1%) no 

período de 1982 a 1995 (Biondi-de-Queiroz 1996; Lira-da-Silva, 1998).  

 

1.5 Sintomatologia 

 

A dor local é uma constante no escorpionismo humano, ocorre imediatamente após a 

picada e normalmente acompanha o aparecimento de parestesias, podendo ser de intensidade 

variável, de discreta até insuportável (Cupo et al., 1994a). Este e outros sintomas locais 

(dormência, eritema) caracterizam o envenenamento por T. stigmurus, sendo o quadro 

clínico local semelhante ao reportado para outras espécies de Tityus (T. serrulatus e T. 

bahiensis), o que sugere um possível mecanismo comum de ação do veneno (Ismail, 1995) 

relacionado ao alto grau de similaridade entre os peptídeos, componentes tóxicos e 

expressão dos seus respectivos genes (Becerril et al., 1996, 1997). 

A gravidade depende de fatores, como a espécie e o tamanho do escorpião, a 

quantidade de veneno inoculado, a massa corporal do acidentado e a sensibilidade do 

paciente ao veneno (Lira-da-Silva et al., 2000). Influi na evolução o diagnóstico precoce, o 

tempo entre a picada e a administração do soro e a manutenção dos dados vitais (Cupo et al., 

1994b; Fundação Nacional de Saúde, 2001). No entanto, a idade do paciente tem sido 

demonstrada como o principal fator prognóstico da gravidade e óbitos (crianças abaixo de 

14 anos), onde todos os casos graves envolveram crianças com menos de sete anos (Cupo et 

al., 1994a,1994b; Lira-da-Silva et al., 2000; Fundação Nacional de Saúde, 2001).  

Os sinais e sintomas sistêmicos incluem: distúrbios gerais (hipo ou hipertermia e 

sudorese profusa), digestivos (náuseas, vômitos, sialorréia e, mais raramente, dor abdominal 

e diarréia), neurológicos (agitação, sonolência, confusão mental, hipertonia e tremores), 

cardiovasculares (arritmias cardíacas, hipertensão ou hipotensão arterial, insuficiência 

cardíaca congestiva e choque) e respiratórios (taquipnéia, dispnéia e edema pulmonar 

agudo) em menor frequência. A maioria decorrente dos efeitos muscarínicos e adrenérgicos 

desencadeados pelo veneno (Ismail, 1995). Dentre os sintomas acima, destaca-se a 

ocorrência de cefaléias, sudorese, tremores e o vômito, importante manifestação 

gastrintestinal que está intimamente relacionada com a gravidade do envenenamento, 

podendo levar a um quadro de desidratação (Lira-da-Silva et al., 2000). Os óbitos estão 

relacionados a complicações como edema pulmonar agudo e choque (Lira-da-Silva et al., 

2000; Fundação Nacional de Saúde, 2001).  
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1.6 Toxinas Escorpiônicas 

 

O veneno dos escorpiões é o resultado da secreção de um par de glândulas de origem 

tegumentar situadas no télson. Este tem forma bulbar que termina no aguilhão responsável 

pela inoculação do veneno. Os estudos sobre as propriedades químicas dos venenos 

escorpiônicos têm sido realizados com maior frequência com os venenos de T. serrulatus e 

T. bahiensis (Mendes, 2007). O veneno escorpiônico é uma mistura complexa composta de 

grande número de peptídeos de baixa massa molecular (toxinas), além de outros 

componentes biologicamente ativos, como: enzimas, nucleotídeos, lipídios, glicoproteínas, 

aminas biogênicas e outras substâncias desconhecidas (Zlotkin, 1978; Possani, 1984).  

Diferentemente da maior parte dos venenos de serpentes e aranhas, a maioria dos 

venenos escorpiônicos possui baixo nível de atividade enzimática. Alguns venenos, como os 

das espécies T. serrulatus, T. bahiensis e Palamneus gravimanus, contém uma proteína de 

alta massa molecular com atividade hialuronidásica (Diniz e Gonçalves, 1960; Possani et al., 

1977; Wright et al., 1977). Batista et al. (2007) também verificaram a presença de atividade 

hialuronidásica no veneno de T. stigmurus. Essa proteína pode contribuir para toxicidade do 

veneno e ajudar a distribuir as toxinas pelos tecidos (Wright et al., 1977). Algumas outras 

espécies de escorpiões ainda possuem enzimas como fosfatase ácida, ribonucleases, 

acetilcolinesterases e fosfolipase A (em pequenas proporções), angiotensinases, succinato-

desidrogenases e recentemente foram encontradas possíveis serino e metaloproteases 

(Possani et. al., 1999; Almeida, 2002; Gao, 2008; Ma, 2010; Morgenstern, 2011). 

Vários pesquisadores se dedicaram ao estudo do mecanismo de ação dos venenos de 

escorpião. Magalhães (1928) realizou grande número de experiências em animais, 

demonstrando ação do veneno de Tityus serrulatus sobre os núcleos vagais, postulando que 

o processo de intoxicação deveria se caracterizar por lesões bulbares. No entanto, estudos 

posteriores demonstraram que o local de ação dos venenos escorpiônicos não deveria estar 

no sistema nervoso central, visto que a maioria dos seus efeitos ainda eram observados em 

animais espinalectomizados e em órgãos isolados (Hering et al., 1992). Atualmente está bem 

estabelecido que as toxinas de escorpião agem em canais iônicos no sistema nervoso 

periférico liberando mediadores químicos como acetilcolina e catecolaminas.(Cupo et al., 

1992; Hering et al., 1997) 

As toxinas de escorpião são nocivas para vários organismos, incluindo humanos 

(Miranda et al., 1970; Zlotkin  et al., 1978; Possani, 1984), tendo sido demonstrado que 

afetam a permeabilidade de células excitáveis (Catterall, 1980). Quatro diferentes famílias 

de toxinas foram descritas, as quais interagem especificamente com canais iônicos de 

membrana: canais para sódio (Rochat et al., 1979; Catterall, 1980), canais para potássio 

(Carbone et al., 1982; Miller et al., 1985), canais para cloro (DeBin et al.1993) e canais para 

cálcio (Valdivia et al., 1992). As toxinas mais conhecidas são as que reconhecem canais 

para sódio e potássio. A maior parte das toxinas específicas de canais para sódio conhecidas 

são compostas de 58 a 76 resíduos de aminoácidos (6,5 a 8,5 kDa) e são estabilizadas por 

quatro pontes dissulfeto (Rodriguez De La Vega e Possani, 2005), enquanto as toxinas 
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específicas para canais para potássio e canais para cloro são compostas de 23 a 64 resíduos 

de aminoácidos, embora a maioria tenha menos de 40 e são estabilizadas por 3 a 4 pontes 

dissulfeto (Rodriguez De La Vega e Possani et al., 2004). As toxinas que bloqueiam canais 

para cálcio são um grupo muito heterogêneo, composto por toxinas de cadeia longa e curta 

(Valdivia et al., 1992; Chuang et al., 1998; Fajloun et al., 2000; Mosbah et al., 2000; 

Olamendi-Portugal et al., 2002). 

Apesar da variação nas suas estruturas primárias (Possani, 1984), existe um motivo 

estrutural constante conservado dentre essas famílias de peptídeos. Todas possuem um cerne 

denso altamente conservado formado por um motivo estrutural contendo uma α-hélice e 

duas a três fitas β antiparalelas mantidas por dois pares de pontes dissulfeto, feitas entre duas 

regiões de sequências constantes Cys-X-X-X-Cys e Cys-X-Cys, onde X é um aminoácido 

variável (Kobayashi et al., 1991; Menez et al., 1992). Foram encontradas algumas poucas 

exceções a essa regra geral, onde duas α-hélices foram observadas em vez de uma 

(Srinivasan et al., 2002; Chagot et al., 2005; Nirthanan et al., 2005). Algumas toxinas que 

agem em canais para cálcio apresentam o motivo ICK (inibidor do tipo cistina knot) (Zhu et 

al., 2003). 

 

1.6.1 Toxinas escorpiônicas que atuam em canais para Sódio 

 

As toxinas escorpiônicas específicas de canais para sódio são autênticas 

modificadoras do mecanismo de ativação destes canais (Gordon et al., 1998). Tem sido 

proposto que a superfície na qual um grupo de resíduos de aminoácidos aromáticos e 

hidrofóbicos (superfície hidrofóbica conservada) é localizado constitui o sítio ativo dessas 

toxinas (Landon et al., 1997; Fontecilla-camps et al., 1998). A interação entre essas toxinas 

e o canal acontece através dessa superfície hidrofóbica (Sun et al., 2003; Wang et al., 2003). 

Essas toxinas são divididas em dois grupos de acordo com seus efeitos farmacológicos e 

suas propriedades de ligação (Jover et al., 1980; Couraud et al., 1982; Gordon et al., 1998). 

As toxinas α se ligam ao sítio 3 do domínio IV da subunidade α dos canais para sódio 

voltagem-dependente, diminuindo ou bloqueando o mecanismo de inativação destes canais. 

Já as toxinas β ligam-se ao sítio 4 do domínio II da subunidade α independentemente do 

potencial de membrana e afetam a ativação do canal de sódio (Jover et al., 1980; Couraud et 

al., 1982; Catterall, 1986).  

Diferenças na região C-terminal das toxinas de canais para sódio podem ser a origem 

da notável especificidade dessas toxinas, que são capazes de reconhecer tanto tecidos de 

mamíferos quanto de insetos (Loret et al., 1990). Cinco resíduos no segmento C-terminal 

formam o domínio “NC”. O domínio “NC” varia em composição de aminoácidos e arranjo 

espacial entre os grupos de toxinas alfa, tendo sido sugerido que o mesmo desempenha um 

papel na especificidade da toxina. Todas as  toxinas de escorpião ativas em insetos possuem 

uma conformação saliente para o domínio “NC” (Gordon et al., 2007). Esta geometria é 

correlacionada com uma ligação peptídica do tipo cis não-prolínica entre os resíduos Asn9–

Tyr10 na volta que contém os cincos resíduos do domínio “NC”. Uma geometria plana 
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muito diferente foi encontrada nas estruturas cristalinas de alfa toxinas para mamíferos, em 

que a ligação peptídica entre os resíduos 9 e 10 está na conformação trans (Gordon et al., 

2007). 

 

1.6.2 Toxinas escorpiônicas que atuam em canais para potássio 

 

A primeira toxina de escorpião que age em canais para potássio foi identificada do 

veneno do escorpião Centruroides noxius e foi chamada de noxiustoxina NTx (Possani et 

al., 1982). Desde então, aproximadamente 120 estruturas primárias foram descritas 

(Rodriguez De La Vega & Possani, 2004). As toxinas que agem em canais para potássio 

(KTx) são compostas de 23 a 64 aminoácidos, mas a maioria tem menos que 40, possuem 

alta diversidade de sequência de aminoácidos e são compactadas por 3 ou 4 pontes 

dissulfeto. Estas toxinas atuam bloqueando o canal de potássio. Várias evidências indicam 

que todos esses peptídeos ligam-se no vestíbulo externo do canal e bloqueiam a 

condutividade iônica por oclusão física do poro, sem afetar a cinética de ativação do canal 

(Miller, 1988; Giangiacomo et al. 1992). A ligação do peptídeo ao canal ocorre através de 

uma reação bimolecular reversível, por meio de interações eletrostáticas entre resíduos 

carregados negativamente no canal e carregados positivamente no peptídeo (Giangiacomo et 

al., 1992; Garcia et al., 2001). A nomenclatura destas toxinas está bem consolidada e foi 

inicialmente proposta por Tytgat et al. (1999). Ela se baseia no tamanho molecular, 

localização de cisteínas e similaridade de suas estruturas primárias, sendo assim as toxinas 

foram divididas em três famílias: α-KTx, β-KTx e γ-KTx (Tytgat et al., 1999). 

Recentemente, uma nova família de toxinas que agem fracamente em canais para potássio 

foi identificada no veneno de escorpião Heterometrus spinifer e foram designadas como κ-

KTx (Nirthanan et al., 2005). Essa classificação é baseada mais na estrutura primária do que 

no perfil farmacológico, pois muitos peptídeos não tiveram seus alvos farmacológicos 

definidos e somente alguns já caracterizados possuem seletividade para somente um tipo de 

canal de potássio (Goudet et al., 2002). 

 

1.6.3 Toxinas escorpiônicas que atuam em outros canais (cloro e cálcio) 

 

As toxinas que agem em canais para cloro são polipeptídeos de baixa massa 

molecular, compostas por 35-38 aminoácidos e compactadas por 4 pontes dissulfeto. A 

estrutura primária destas toxinas tem similaridade de 50-74% umas com as outras e a 

localização das cisteínas é conservada entre elas. Até agora poucos membros das toxinas de 

escorpião que agem em canais para cloro foram identificados (Tytgat et al., 1998; Zeng et 

al., 2000a). Seu membro mais notável é a clorotoxina com 36 aminoácidos, purificada do 

veneno do escorpião Leiurus quinquestriatus quinquestriatus. Ela pode bloquear canais para 

cloro em epitélio de camundongo e paralisar artrópodes (insetos e crustáceos), 

provavelmente por uma ação em receptores para o glutamato do sistema nervoso dos 

mesmos. (Debin et al., 1993). Posteriormente, a clorotoxina mostrou atividade contra 
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tumores cerebrais (Soroceanu et al., 1998), podendo também se ligar especificamente em 

canais para cloro em células gliais com efeitos ligados a inibição da metástase (Zhijian et al., 

2006). 

Os canais para Ca2+ voltagem-dependentes são importantes na condução do sinal 

elétrico, na despolarização da membrana celular, na contração, secreção, neurotransmissão e 

em outros mecanismos (Catterall, 2005). Várias toxinas de escorpião específicas para canais 

para cálcio vêm sendo isoladas, por exemplo, imperiotoxinas (IpTxA e IpTxi) do escorpião 

Pandinus imperator (Valdivia & Possani, 1998) e maurocalcina (Mca) do escorpião Maurus 

palmatus (Fajloun et al., 2000), que ativam o receptor de rianodina (Ryr), um canal de 

liberação de cálcio intracelular. 

 

1.6.4 Toxinas sem pontes dissulfeto  

 

Centenas de peptídeos com pontes dissulfeto vêm sendo descritos na peçonha de 

várias espécies de escorpiões, contudo há pouco conhecimento acerca dos peptídeos sem 

pontes dissulfeto (Ferreira, 1993; Pimenta, 2001A, 2005; Verano-Braga 2008, 2010). Eles 

possuem tamanho variado e compartilham baixos graus de similaridade de sequência. 

Funcionalmente, os peptídeos de escorpião sem pontes dissulfeto estão envolvidos na 

potenciação da bradicinina, poder antimicrobiano, iniciação da sinalização molecular da 

célula, modulação imune e muitas outras ações (Luo et al., 2005; Pimenta e de Lima, 2005; 

Zeng et al., 2005) . 

 

1.7 Toxinas de Tityus serrulatus 

 

1.7.1 Tityustoxina e toxina γ 

 

A primeira purificação do veneno de escorpiões do gênero Tityus foi feita em 1966 

por Gomez e Diniz, com o T. serrulatus. Eles combinaram gel filtração (Sephadex G-25) 

com cromatografia de troca iônica (CM-52). Na primeira purificação, obtiveram quatro 

frações, sendo duas tóxicas e duas inativas. A segunda fração tóxica (T2) foi 

recromatografada em coluna CM-52 e obtiveram somente uma subfração após eluição com 

acetato de amônia 0,15 M. Essa subfração se apresentou homogênea em eletroforese de 

papel. Esse componente tóxico foi chamado posteriormente de “Tityustoxina”. Mais tarde, 

Arantes et al. (1992) repetiram os procedimentos de Gomez e Diniz e demonstraram que se 

tratava de um pool de proteínas. 

“Tityustoxina” foi então parcialmente caracterizada por Gomez (1967) e isolada por 

Coutinho-Netto (1975) usando uma metodologia um pouco diferente (Sephadex G-50 e CM-

52). Ele a chamou de TsTx (sem aspas) e caracterizou-a como uma proteína básica com 

ponto isoelétrico de 8,25, tendo apenas uma cadeia polipeptídica e 61 resíduos de 

aminoácidos. Depois disso vários pesquisadores dedicaram seus trabalhos na caracterização 

dessa proteína. Os principais efeitos encontrados foram liberação de acetilcolina e outros 
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neurotransmissores, supersensibilização pré e pós-juncional, despolarização de membranas 

pré e pós-sinápticas, potencialização do influxo do íon sódio e ativação de canais para sódio 

dependentes de voltagem (Gomez et al., 1973; Diniz et al., 1974; Warnick et al., 1976; 

Drumond et al., 1995; Gomez et al., 1995). Kirsch et al. (1989) através de estudos dos 

efeitos de TsTx em correntes de sódio em células e canal único determinaram que esta 

toxina pertence à classe das toxinas α.  

Vários estudos foram realizados com o objetivo de identificar, purificar e caracterizar 

novas toxinas do veneno de T. serrulatus. Possani et al. (1977) isolaram 5 proteínas tóxicas 

do veneno de T. serrulatus, uma delas, com massa molecular de 7000 Da, 62 resíduos de 

aminoácidos e lisina N-terminal, foi parcialmente sequenciada e chamada de toxina γ. 

Subsequentemente, esta toxina foi purificada por outros grupos, tendo sido alvo de diversos 

trabalhos sobre suas funções farmacológicas. A mesma foi descrita como uma toxina do tipo 

β (Barhanin et al., 1982; Yatani et al., 1988). Foi mostrado também que toxina gama se liga 

com alta afinidade tanto a canais para sódio de mamíferos (Barhanin et al., 1984; Lombet e 

Lazdunski, 1984; Vijverberg et al., 1984) quanto nos canais para sódio de insetos (Martin-

Eauclaire et al., 1985; Pauron et al., 1985; De Lima et al., 1986, 1988, 1989). 

As duas principais toxinas do veneno de T. serrulatus foram clonadas e tiveram seu 

gene amplificado a partir do DNA genômico. TsTx-Ι é sintetizada como um precursor de 

252 pares de base codificando para 84 aminoácidos, dos quais 20 pertencem ao peptídeo 

sinal, estes e os últimos 03 resíduos C-terminal são removidos pós-traducionalmente 

(Martin-Eauclaire et al., 1992). Seu gene indica a presença de um íntron de 475 pb que 

interrompe a região codificadora do peptídeo sinal do precursor, ficando o primeiro éxon (55 

pb) separado do segundo éxon (260 pb) (Becerril et al., 1993). TsTx tem características 

semelhantes: precursor de 357 pb codificando 80 aminoácidos, sendo que 13 correspondem 

ao peptídeo sinal, os 3 últimos resíduos sofrem processamento e são retirados. Uma 

diferença encontrada é que os autores purificaram duas outras toxinas muito similares a 

TsTx e seus resultados suportam a idéia de processamento diferencial da região C-terminal 

do seu precursor (Martin-Eauclaire et al., 1994); o que pode explicar os problemas 

encontrados na purificação desta toxina. Seu gene possui uma organização similar ao da 

TsTX-Ι: dois éxons (28 pb e 284 pb) interrompidos por um íntron (347 pb) (Corona et al., 

1996).  

 

1.7.2 Nomenclatura para toxinas de Tityus 

 

Como nas décadas de 60 a 80 o sequenciamento de proteínas era uma técnica de 

difícil acesso, várias toxinas foram purificadas, mas poucas foram sequenciadas 

completamente ou parcialmente. Além disso, apenas algumas foram caracterizadas, isso 

gerou uma grande confusão com relação à nomenclatura das toxinas do escorpião T. 

serrulatus. Os maiores problemas estão relacionados com os nomes das duas principais 

toxinas do veneno do Tityus serrulatus, inicialmente chamadas de Tityustoxina (toxina α) e 

toxina gama (toxina β). Após vários trabalhos relatando diferentes nomes para as mesmas 
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toxinas, finalmente foi possível uniformizar os nomes com o advento da biologia molecular 

e da facilidade de sequenciamento de proteínas e DNA. Alguns grupos de pesquisadores 

propuseram nomenclaturas para essas toxinas (Sampaio et al., 1991; Becerril et al., 1997). 

No Quadro 1 está descrito a nomenclatura que Sampaio et al. (1991) sugeriram. 

 

Quadro 1 

Nomenclatura para toxinas isoladas de escorpiões do gênero Tityus. 

Toxinas Outros nomes Canal de ação 

TsTx 

 

“TsTx” (Gomez e Diniz, 1966) 

TsTx (Coutinho Netto, 1975) 

TsIV-5 (Possani et al., 1981) 

T2III1 (Sampaio et al., 1983) 

X4 (Arantes et al., 1989) 

TsIV (Martin-Eauclaire et al., 1994) 

Sódio 

 

TsTx-I TsTx-Ι (Toledo e Neves, 1976) 

Gama (Possani et al., 1981) 

T1VIII (Sampaio et al., 1983) 

TsVII (Bechis et al., 1984) 

XIII (Arantes et al., 1989) 

Sódio 

TsTx-II TsTx-ΙΙ (Toledo e Neves, 1976) 

T1V1 (Sampaio et al., 1983) 

- 

(possivelmente sódio) 

TsTx-III T1IV (Sampaio et al., 1983) 

TsIII-8 (Possani et al., 1985) 

TsII (Mansuelle et al., 1992) 

Sódio 

TsTx-IV X2 (Arantes et al., 1989) 

TsTx-IV (Novello et al., 1999) 

Potássio 

TsTx-V XI2 (Arantes et al., 1989) 

(Arantes et al., 1994) 

Sódio 

TsTx-VI CM I SIVII (Sampaio et al., 1997) 

TsTx-VI (Maragoni et al., 1990) 

- 

TsTx-VII CM I SIIIIII (Sampaio et al.,1997) Potássio ou cálcio 
      

1.7.3 Toxinas de Tityus que atuam em canais para potássio 

 

As primeiras toxinas de Tityus que agem em canais para potássio começaram a ser 

purificadas e descritas um pouco mais tarde do que as que agem em canais para sódio. Em 

uma preparação semelhante à testada para NTx (Noxiustoxina), duas toxinas homólogas a 

esta foram purificadas do veneno do Tityus serrulatus, e elas foram capazes de inibir 

correntes de potássio em axônio gigante de lula (Possani et al., 1982, 1985). Elas foram 

chamadas de Ts II-9 e Ts II-10.2 e suas sequências de nucleotídeos foram parcialmente 

determinadas. Em 1991, Blaustein et al. testaram componentes do veneno de T. serrulatus 
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quanto à sua capacidade de bloquear canais para potássio ativados por cálcio e isolaram 5 

componentes do veneno do T. serrulatus que bloqueavam estes canais.  

Rogowski et al. (1994) purificaram 2 peptídeos diferentes, TsTx kα (pequeno 

peptídeo) e de TsTx kβ (peptídeo grande) e verificaram que as duas toxinas agem em canais 

para K+ não-inativadores. Legros et al. (1998) após clonarem o cDNA da toxina TsTx kβ  e 

de uma toxina similar do veneno do escorpião Androctonus australis, sugeriram que uma 

nova classe de toxinas ativas em canais para potássio fosse criada (β-KTxs). Essas toxinas 

possuem cadeia longa, 60 (TsTx kβ) e 64 (AaTx kβ) resíduos de aminoácidos, seus genes 

possuem peptídeo sinal, um pequeno pro-peptídeo e não possuem íntron.  

Após a descoberta da TsTx kα e TsTx kβ no veneno do Tityus serrulatus, outras 

toxinas que também eram bloqueadoras de canais para potássio foram descritas. (Legros et 

al., 1996; Novello et al., 1999). 

 

1.7.4 Outras toxinas de Tityus   

 

Os venenos de T. stigmurus, T. serrulatus e T. bahiensis apresentam similaridade 

quanto aos seus componentes tóxicos, família de peptídeos e organização, processamento e 

expressão gênica, além de alto grau de reatividade cruzada entre os antissoros específicos 

(Becerril et al., 1996, 1997; Chávez-olórtegui et al. 1997; Alvarenga et al. 2002). Porém, o 

único escorpião estudado de maneira significativa é o Tityus serrulatus (Becerril et al. 

1997). Becerril et al. (1996) reportaram pela primeira vez a sequência completa de 

aminoácidos de diversas toxinas de T. stigmurus e T. bahiensis, homólogas às toxinas gama, 

III-8, IV-5 e TsTX-VI de T. serrulatus. Destas, apenas três foram de T. stigmurus, sendo que 

somente duas foram sequenciadas completamente, Tst-1 (gama-like), Tst-2 (III-8-like), e 

uma parcialmente Tst-3 (IV-5-like). Em 2000, a Butantoxina foi purificada do veneno de 3 

escorpiões: Tityus serrulatus, T. bahiensis e T. stigmurus (Holaday et al., 2000). Essa toxina 

bloqueia reversivelmente canais Shaker B e inibe a proliferação de linfócitos T e produção 

de interleucina 2 de células T helper estimulados por antígeno. Sua estrutura tridimensional 

também foi determinada: 40 resíduos de aminoácidos, 4 pontes dissulfeto, uma pequena α-

hélice, 2 fitas de folha β e uma pseudo-fita. Posteriormente foi verificado que a Butantoxina 

na verdade é idêntica à toxina TsTx-IV (Pimenta et al., 2003C). Recentemente, Batista et al. 

(2007) isolaram e sequenciaram 15 novos componentes do veneno de T. stigmurus 4 deles 

completamente: Tst-3 (similar a toxinas de escorpiões canais para Na+ especificas), Tst-17 

(um peptídeo bloqueador de canais para K+ similar a Tc1), TstβKTx (um peptídeo com 

sequência idêntica a da TsTX-Kβ de T. serrulatus) e um peptídeo rico em prolina de função 

desconhecida. Dentre os outros 11 componentes parcialmente sequenciados estavam duas 

enzimas: hialuronidase, que demonstrou alta atividade in vitro, e lisozima, cuja sequência de 

aminoácidos é similar à de outras lisozimas. Potenciais neurotoxinas também foram 

reportadas em outros escorpiões do gênero Tityus, principalmente Tityus costatus, Tityus 

discrepans e Tityus bahiensis (Pimenta et al, 2001B; Diego-Garcia et. al. 2005; Borges et al. 

2006; D’Suze et al. 2009). 
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Além das neurotoxinas, peptídeos sem pontes dissulfeto também foram encontrados 

em venenos de escorpiões do gênero Tityus. Destacam-se peptídeos com propriedades 

antimicrobianas encontrados no veneno de T. discrepans (Díaz et al. 2009) e provavelmente 

também estão presentes no veneno de T. costatus (Diego-Garcia et. al. 2005). Fora estes, o 

peptídeo T e TsHpts ambos de T. serrulatus foram caracterizados como peptídeos 

potenciadores de bradicinina (BPPs) (Ferreira et al., 1993; Verano-Braga et al., 2008, 2010). 

Além dos aspectos clínicos e da importância médica, as toxinas de escorpião são 

ferramentas interessantes para o estudo de canais iônicos que desempenham um papel chave 

na excitabilidade celular e na transdução de sinais. Tais canais são conhecidos por controlar 

a atividade elétrica de células excitáveis (células nervosas, musculares e neuroendócrinas), 

mas também possuem funções em muitos outros tipos de tecidos (Yu et al., 2005). Os 

venenos de somente cerca de 30 espécies de escorpiões foram analisados até agora em 

detalhes, de um total aproximado de 1.500 espécies distintas em todo o mundo. A 

multiplicidade de toxinas variáveis estruturalmente é estimada em 100.000 diferentes 

compostos (Possani et al., 1999).  Sendo que, desse total, menos de 1% é conhecido (Zhijian 

et al., 2005). Desse modo, essas toxinas constituem uma imensa biblioteca de peptídeos com 

um número crescente de diferentes funções biológicas conhecidas, que varia de 

bloqueadores de canais ou moduladores de seu mecanismo de abertura, analgésicos, 

antibióticos, inseticidas até moduladores da resposta imune (Possani et al., 2000; Rodríguez 

de La Vega and Possani, 2004, 2005; Panyi et al., 2006). É válido lembrar que eles também 

incluem muitos outros componentes de funções desconhecidas (Zeng et al., 2005; Diego-

Garcia et al., 2006). Portanto, um estudo detalhado e racional de venenos de escorpião é uma 

forma de descoberta de novas moléculas de interesse farmacológico ou biotecnológico.  

No presente estudo foi utilizada uma abordagem transcriptômica devido à melhor 

capacidade de avaliação da diversidade do veneno. Desta forma, não só tipos conhecidos de 

peptídeos e proteínas do veneno, mas também moléculas atípicas podem ser obtidas. A 

transcriptômica também tem a vantagem de obter informações sobre os processos biológicos 

que ocorrem nas células da glândula de veneno. Poucas sequências de nucleotídeos de 

escorpião estão atualmente depositadas em bancos de dados públicos, especialmente para o 

gênero Tityus, apesar de sua importância clínica. Neste trabalho relatamos o transcriptoma 

de glândulas de veneno não-estimuladas do escorpião T. stigmurus, usando amostras 

coletadas em áreas urbanas de Natal, Brasil.  
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2 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL: 

• Avaliar o repertório de transcritos das glândulas venenosas do escorpião Tityus 

stigmurus. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Construir uma biblioteca de cDNA das glândulas de veneno do escorpião Tityus 

stigmurus; 

• Sequenciar clones aleatórios da biblioteca gerando ESTs (Expressed Sequence Tags); 

• Comparar as ESTs obtidas frente às sequências depositadas no GenBank através dos 

algoritmos BLASTX e BLASTN; 

• Identificação e classificação dos transcritos de acordo com as prováveis funções 

biológicas; 
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3 MATERIAL E MÉTODOS  

 

3.1 Materiais 

 

Água Milli-Q 

Microtubos 1.5 mL 

Nitrogênio líquido 

Escherichia coli DH10β eletrocompetente 

GET (Glicose 0,5%, 10 mM EDTA pH 8,0, 25 mM Tris-HCl pH 7,4)  

Tampão TE (10 mM Tris-HCl [pH 8.0], 0.1 mM EDTA) 

Meio LB (10g/L triptona 5g/L extrato de levedura 5 g/L NaCl) 

Placas LB-Amp/IPTG/X-Gal (100 µg/mL Ampicilina, 1 mM IPTG, 75 mg/mL X-Gal) 

50X TAE Tampão de eletroforese (Tris base,  ácido acético glacial, EDTA ) 

1.1% Agarose/EtBr gel 

Marcadores de tamanho de DNA (1 kb DNA ladder Invitrogen) 

Tampão 3 10X (New England Biolabs)  

BSA 100X  

100% Glicerol 

Etanol Absoluto 

RNAse A (10 mg/mL) 

NaOH 0,2%/ SDS 1%  

Acetato de potássio 3 M 

SV Total RNA Isolation System (Promega, Madison, WI) 

In-Fusion™ SMARTer™ cDNA Library Construction Kit (CLONTECH Lab., Palo Alto, 

CA) 

 

3.2 Escorpiões 

 

Escorpiões Tityus stigmurus adultos de sexo indeterminado foram coletados em áreas 

urbanas da cidade de Natal – RN e acondicionados em recipientes de vidro fechados com 

tampas contendo pequenas aberturas para passagem de ar. Os mesmos foram identificados 

pelo Dr. Matheus de Freitas Fernandes Pedrosa.    

 

3.3 Coleta das Glândulas de Veneno 

 

Os télsons de 4 escorpiões (Figura 3) foram coletados e acondicionados em 

nitrogênio líquido, cada télson pesando cerca de 30 mg. O veneno não foi previamente 

extraído, portanto trata-se de télsons contendo glândulas não estimuladas. Estes foram 

triturados utilizando gral e pistilo e o RNA total foi extraído utilizando o kit SV Total RNA 

Isolation System (Promega, Madison, WI), seguindo instruções do fabricante. 

Resumidamente, o procedimento adotado segue os passos a seguir: Preparação do lisado a 
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partir dos télsons e purificação do RNA por centrifugação utilizando colunas fornecidas pelo 

kit. 

 
Figura 3 – Escorpião Tityus stigmurus após coleta do telson.  

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

3.4 Determinação do rendimento e qualidade do RNA 
  

    O rendimento do RNA total obtido foi determinado espectrofotometricamente com o 

aparelho NanoVue (GE Healthcare) a 260 nm, onde 1 unidade de absorbância (A260) 

equivale a 40 µg de ssRNA/mL. A pureza também foi estimada pela razão entre as 

absorbâncias a 260 nm e 280 nm (A260/A280). 

 

3.5 Construção da biblioteca  

 

A biblioteca foi construída utilizando o In-Fusion™ SMARTer™ cDNA Library 

Construction Kit (CLONTECH Lab., Palo Alto, CA), seguindo instruções do fabricante com 

pequenas modificações.  

 

3.6 Transformação 

 

 A transformação das bactérias E. coli foi feita por eletroporação. Para tanto, 50 µL de 

células competentes DH10β congeladas em glicerol 10%, juntamente com o DNA 

plasmidial, foram mantidas em gelo por 2 minutos (em microtubos). Uma cubeta de quartzo 

e um tubo cônico contendo 1 mL de meio LB (Luria-Bertani) líquido também foi mantido 

no gelo, com o intuito de serem resfriados. Terminado o tempo, o material foi transferido do 

eppendorf para a cubeta de quartzo, e em seguida, colocado no eletroporador. Imediatamente 

após o choque, o material foi ressuspendido delicadamente com o meio LB e transferido 

para o tubo cônico gelado. A cultura foi então incubada por uma hora a 37 ºC sob agitação. 

Em seguida, 100 µL da suspensão foram distribuídos em placas contendo ágar-LB com 

ampicilina 100 µg/mL, e deixadas em estufa por uma noite a 37 ºC.  
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3.7 Determinação da porcentagem de clones recombinantes  

 

 A eficiência da reação foi mensurada através da determinação do número de clones 

recombinantes. Para tanto, dez clones aleatórios foram cultivados em meio LB líquido (2 

mL) em tubo cônico. Em seguida procedeu-se à minipreparação em tubo, seguindos os 

passos resumidos abaixo: 

1. Centrifugou-se a cultura por 1 minuto a 12.000 g a 4ºC. 

2. Retirou-se o sobrenadante e o sedimento foi ressuspendido em 200 µL de GET (com 

4 µL de RNAse).  

3. A seguir as bactérias foram lisadas por 200 µL de NaOH 0,2%/SDS 1% .  

4. Adicionou-se 300 µL de Acetato de Potássio 3 M e inverteu-se os tubos 10 vezes. 

5. Centrifugou-se e o sobrenadante transferido para outro tubo foi precipitado com 800 

µL etanol absoluto gelado lavado com etanol 70% e dissolvido em água milli-Q. 

 

O cDNA obtido foi digerido com as enzimas BamHI e EcoRI (New England Biolabs) para 

verificar-se a presença de inserto, sob as seguintes condições: 

 

Tampão 3 10X (New England Biolabs)   3,0 µL 

BSA 100X       0,3 µL 

cDNA      15,0 µL 

EcoRI        0,3 µL 

BamHI        0,3 µL 

H2O      11,1 µL 

Volume final     30,0 µL 

 

 3.8 Geração e Análise de ESTs 

3.8.1 Preparações de DNA Plasmidial 

 

 As colônias da biblioteca foram coletadas e inoculadas individualmente em meio LB 

com ampicilina e crescidas por 18 h a 37 oC. 

 A preparação do DNA plasmidial dos clones da biblioteca, estocados em glicerol nas 

placas de 96 poços, foi realizada utilizando-se placas de filtro (AcroPrep 0,2 µm, 350 µL, 

PALL, NY, EUA) que retêm os detritos celulares após uma lise alcalina convencional e 

digestão por RNAses, conforme o protocolo resumidamente descrito a seguir: 

 

1. Os clones foram inoculados em poços de microplacas de cultura contendo 1 mL de 

meio Circle Grow (Bio 101 Systems, CA, EUA) com ampicilina (100 µg/mL) e 

incubados a 37 oC, por 22 horas, a 320 rpm.  

2. No dia seguinte, as células foram coletadas por centrifugação e o sobrenadante 

descartado. As células foram lavadas com 200 µL da solução GET e coletadas 
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novamente. Foram adicionados 85 µL da solução GET e 5 µL de RNAse A (10 mg/mL), 

ressuspendendo-se lentamente as células. 

3. As bactérias foram lisadas com 60 µL de NaOH 0,2%/ SDS 1% por 10 minutos e, em 

seguida, a solução foi neutralizada com 60 µL de acetato de potássio 3 M. 

4. Após a incubação no gelo, as placas foram incubadas a 90 oC por 30 minutos e 

resfriadas novamente em gelo. 

5. Todo o material solúvel foi, então, transferido para placas de filtro que foram montadas 

sobre outras placas de 96 poços, com fundo em V, contendo 110 µL de isopropanol. 

6. O conjunto das duas placas montadas foi centrifugado por 45 minutos, de forma que a 

solução de lise fosse filtrada na placa de filtro, permitindo a passagem apenas da fração 

contendo o DNA plasmidial para a placa com fundo em V. Desta forma, o DNA 

plasmidial precipita-se ao entrar em contato com o isopropanol presente na placa, 

durante a mesma centrifugação. 

7. O DNA precipitado foi lavado com etanol 70%, seco e ressuspendido em 40 µL de água 

milli-Q. 

 

O cDNA plasmidial extraído foi avaliado por eletroforese em gel de agarose 0,7%/EtBr 0,04 

µg/mL.  

 

3.8.2 Sequenciamento do DNA  

 

As reações de sequenciamento foram feitas pelo método da terminação de cadeia por 

dideoxinucletídeos (ddNTPs) (Sanger et al., 1992) utilizando-se ddNTPs marcados com 

diferentes fluoróforos. Os dNTPs, ddNTPs marcados e a Taq polimerase utilizados foram 

reagentes do Ready Reaction Kit (Applied Biosystems). Para tanto, foi utilizado o primer 

M13 reverse. A reação foi preparada da seguinte forma: 

 

Big Dye 2 (Applied Biosystems)      2,0 µL  

Primer (M13R) (1,6 pmol por reação)       1,0 µL  

Tampão de sequenciamento      6,0 µL  

Água milli-Q          1,0 µL  

DNA (400 ng)       10,0 µL  

Volume total (poço)      20,0 µL  

 

Termociclagem: 

 

1. 95°C.............................4 min 

2. 96°C.............................30 s 40 ciclos 

3. 50°C.............................15 s 40 ciclos 

4. 60°C.............................4 min 40 ciclos 

5. 4°C.............................  ∞ 
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Após a reação, foi feita uma precipitação alcoólica do produto da termociclagem que, 

então, foi dissolvido no tampão de aplicação do gel de sequenciamento. Os sequenciamentos 

foram feitos no sequenciador ABI 3100 (Applied Biosystems), utilizando eletroforese 

capilar. 

 

3.8.3 Análise Bioinformática das ESTs  

 

Primeiramente, as sequências foram “tratadas” eletronicamente para a eliminação de 

sequências do vetor e das regiões de baixa qualidade. Para isso, utilizou-se o programa 

Phred (Ewing et al., 1998A; 1998B), no qual foram aceitos trechos de sequência com 75% 

de bases com qualidade (valor de phred) igual ou acima de 25, dentro de uma janela de 75 

bases. Os adaptadores e vetores foram removidos utilizando o programa CrossMatch. 

Finalmente, as ESTs foram agrupadas em clusters (conjuntos de sequências contíguas), 

utilizando-se o programa CAP3 (Huang e Madan, 1999) com parâmetro de estringência de 

98% de similaridade sobre as sequências resultantes da biblioteca e com descarte de clusters 

com posições ambíguas em bases de alta qualidade. As ESTs que se apresentaram como 

sequências únicas foram chamadas singlets. 

Após esses agrupamentos, os clusters foram filtrados por BLASTN quanto à presença 

de produtos como RNAs ribossomais, RNAs mitocondriais, sequências de E. coli e 

sequências de vetores, sendo os positivos excluídos dos dados estatísticos.  

As sequências dos clusters foram submetidas à comparação automática com os bancos 

de dados disponíveis na rede, através do software BLAST com os algoritmos BLASTX 

(nucleotídeos x aminoácidos) e BLASTN (nucleotídeos x nucleotídeos) (Altschul et al., 

1997). Considera-se como identidade, os alinhamentos com e-value menores que 10-5 sobre 

pelo menos 50 posições. Após inspeção individual e avaliação caso a caso dos produtos 

encontrados, foi preparada uma tabela de anotações contendo todas as informações 

relevantes para interpretação do banco de clusters, em planilha eletrônica. A presença de 

domínios conservados, usando o nr protein database ou o SMART (Schultz et al., 2000) e 

Pfam (Bateman et al., 2000) também foi determinada para guiar a atribuição funcional. Os 

alinhamentos foram realizados com o programa AlignX do pacote Vector NTI Suite 9 

(Informax), o qual é baseado no algoritmo Clustal. A ocorrência de peptídeo sinal foi predita 

com o programa SignalP 3.0 (Bendtsen et al., 2004), usando ambos os métodos Redes 

Neurais (NN) e Modelos de Markov (HMM). Uma proteína foi considerada secretória 

quando ambos os métodos mostraram que a sequência possui um peptídeo sinal de acordo 

com seus parâmetros padrões (S médio > 0.048 – altos escores indicam que os aminoácidos 

são parte de um peptídeo sinal; e escore D > 0.43 – discriminação entre proteínas secretórias 

e não-secretórias).  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Rendimento e qualidade do RNA 

 

A absorbância do RNA extraído a partir de quatro telsons de escorpiões Tityus 

stigmurus foi mensurada a 260 nm e a 280 nm. A partir dessa absorbância foi calculada a 

razão 260/280nm e a concentração do RNA. A razão 260/280 nm foi de 1,97, o que está 

dentro do esperado (1,7 a 2,1), evidenciando, assim, a pureza da amostra. Já a concentração 

do RNA foi de 17,8 ng/µL. 

 

4.2 Porcentagem de clones recombinantes  

 

O produto da digestão com as enzimas BamHI e EcoRI foi avaliado por eletroforese em 

gel de agarose a 0,7%. Dos dez clones, nove continham inserto, como mostra a Figura 4. 

Isso demonstra que aproximadamente 90% dos clones contêm inserto. 

 

 
Figura 4 - Determinação da porcentagem de clones recombinantes.  

M = Marcador de peso molecular (1 Kb DNA Ladder - Invitrogen); 1ND a 10ND = clones não-digeridos; 1D a 

10D = clones digeridos com BamHI e EcoRI. Os clones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9  apresentaram inserto. 

 

4.3 Visão geral das ESTs da glândula de veneno de T. stigmurus 

 

       Após descartar as sequências de baixa qualidade, 540 ESTs de alta qualidade foram 

usadas para analisar o perfil de expressão gênica da glândula de veneno do T. stigmurus. As 

ESTs foram agrupadas em 153 clusters, dos quais 116 correspondem a singlets. Portanto, 
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esses grupos foram considerados como potenciais unigenes, embora alguns deles ainda 

possam representar segmentos diferentes do mesmo gene. Todos os dados referentes a 

sequências relatados neste artigo foram depositados no GenBank sob os números de acesso: 

JK483709-JK483861. O tamanho médio das ESTs foi de 441 pb, portanto é uma biblioteca 

com predominância de transcritos de baixo peso, o que era de se esperar, uma vez que a 

maior parte destes representa toxinas que caracteristicamente possuem baixo peso molecular 

(Figura 5). 

 

 
Figura 5 – Distribuição do número de ESTs em função do tamanho. 

 

Os clusters resultantes foram nomeados como: TSTI0001C a TSTI0037C, para os 

que apresentaram mais de uma leitura, e TSTI0038S a TSTI0153S, para os singlets. Quando 

comparados com os dados presentes no GenBank e dbEST, observou-se que dos 153 

clusters (540 clones), 113 apresentaram similaridade significativa com sequências de cDNA 

e proteínas já conhecidas. Isso corresponde a 486 clones (90%) e os 54 clones restantes 

(10%) não foram identificados e foram chamados de “no hit”. Seis clusters equivalentes a 

DNAs mitocondriais e RNAs ribossomais, também foram encontrados e excluídos das 

análises quantitativas. 

 

      Os clusters identificados foram organizados em três categorias, isto é, proteínas que 

são similares a toxinas conhecidas (Toxinas), moléculas com provável atividade tóxica 

(Possíveis toxinas) e proteínas relacionadas com funções celulares (Proteínas Celulares). 

A Figura 6 mostra que as “Toxinas” correspondem a 41% de todos os cDNAs (28 clusters 

com 222 clones) e “Possíveis Toxinas” a 34% (27 clusters com 180 clones). As “Proteínas 

Celulares" representam 15,24% do número total de clones e 17% dos clones identificados. 

As sequências restantes são transcritos que não têm correspondência com sequências 
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presentes nos bancos de dados (10% em relação a

clones). 

 

Figura 6 – Proporção dos transcritos considerando as categorias: Celulares, Toxinas, Possíveis toxinas

sequências sem similaridade ‘No hit’. 

 

A Tabela 1 indica os doze grupos mais abundantes de transcri

com "toxinas" ou "possíveis toxinas

Cinase". 

 

Identificação dos transcritos mais abundantes nas glândulas de veneno do escorpião 

Grupos 
Número de 
clusters 

Númer
clones

1 8 147
2 9 136
3 10 48
4 3 25

5 8 20

6 7 8
7 2 8
8 6 7
9 1 6
10 3 5
11 2 2

12 1 2

O (*) designa a detecção de um peptídeo sinal 
(http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP/
 

 

 

Possíveis 

Toxinas

34%

No hit

10%

bancos de dados (10% em relação ao total de clones, com 34 

Proporção dos transcritos considerando as categorias: Celulares, Toxinas, Possíveis toxinas

 

A Tabela 1 indica os doze grupos mais abundantes de transcritos, tod

com "toxinas" ou "possíveis toxinas”, com exceção de "Função Desconhecida

Tabela 1 
Identificação dos transcritos mais abundantes nas glândulas de veneno do escorpião Tityus stigmurus

mero de 
clones 

Clones/clusters 
% do 
total 

Identifica

147 18,38 27,22 Peptídeos Aniônicos 
136 15,11 25,19 AMPs *
48 4,80 8,89 alfa KTx *
25 8,33 4,63 beta KTx *

20 2,50 3,70 
Peptídeos H

Secret
8 1,14 1,48 Função Desconhecida¹
8 4,00 1,48 Arginin
7 1,25 1,30 Metaloprotease*
6 6,00 1,11 Hipotensin
5 1,67 0,93 beta NaTX *
2 1,00 0,37 alfa NaTx *

2 2,00 0,37 
Peptídeos 

Cisteína
um peptídeo sinal putativo, predito pelo programa

http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP/). 1 Peptídeos sinais foram detectados em alguns clusters

Toxinas

41%

Possíveis 

Toxinas

34%

Celulares

15%

36 

clones, com 34 clusters e 54 

 
Proporção dos transcritos considerando as categorias: Celulares, Toxinas, Possíveis toxinas e 

, todos relacionados 

Função Desconhecida" e "Arginina 

Tityus stigmurus.  

dentificação Putativa  

os Aniônicos * 
AMPs * 

alfa KTx * 
beta KTx * 

Peptídeos Hipotéticos 
ecretados * 

Função Desconhecida¹ 
rginina Cinase 

Metaloprotease* 
potensinas* 

beta NaTX * 
alfa NaTx * 

Peptídeos ricos em 
Cisteína * 

pelo programa SignalP 3.0 
clusters. 
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4.4 Toxinas  

 

Seis grupos relacionados a toxinas conhecidas foram identificados no transcriptoma 

das glândulas de veneno do escorpião Tityus stigmurus: ‘α-KTX’, ‘β-KTX’, ‘α-NaTX’, ‘β-

NaTX’, ‘Hipotensinas’ e ‘Peptídeos Antimicrobianos’. A Figura 7 apresenta o repertório de 

toxinas e possíveis toxinas identificadas neste trabalho.  

 
 

Figura 7 – Abundância relativa entre clusters e entre ESTs das “toxinas” e “possíveis toxinas”, considerando 

somente essas categorias.   

 

4.4.1 Toxinas moduladoras de canais para potássio (α-KTX, β-KTX) 

 

Toxinas bloqueadoras de canais para potássio existem em quase todas as espécies de 

escorpiões já estudadas. Dez clusters (48 clones) foram identificados como supostos 

precursores de toxinas do tipo α-KTX, isto representa o segundo grupo mais abundante da 

categoria “Toxinas”. Dois destes clusters (TSTI0075S e TSTI0109S) possuem alta 

similaridade com a classe estrutural de toxinas de cadeia curta encontrada no veneno de 

Tityus serrulatus, que compreende TsPep1, TsPep2 e TsPep3 (T. serrulatus peptide 1, 2 e 3) 

(Pimenta et al, 2003A). TSTI0075S e TsPep2 possuem 68 resíduos de aminoácidos e 

diferem apenas por dois aminoácidos na região do peptídeo sinal predito in silico. Portanto, 

estes podem compartilhar o mesmo peptídeo maduro. TSTI0109S tem uma sequência mais 

curta com 62 aminoácidos e a sequência de seu peptídeo maduro predita compartilha uma 

identidade de 91% com Tst-17, toxina previamente identificada no veneno de T. stigmurus 

por uma abordagem proteômica (Batista et al., 2007). Outros dois clusters (TSTI0122S, 

TSTI0140S) apresentaram 68% e 93% de identidade com a toxina α-KTX 4.5 de Tityus 

costatus descrita por Diego-Garcia et al. (2004), respectivamente. ESTs que codificam para 

proteínas com estrutura primária rica em cisteína também mostraram similaridade com 
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peptídeos alfa-KTX, sendo o cluster mais representativo o TSTI0016C com 34 clones. Sua 

sequencia possui 60% de identidade com Cysteine-rich peptide clone 2 (Número de acesso 

no GenBank: Q5G8B7) uma suposta toxina de T. costatus (Diego-García et al., 2004). 

Para as sequências correspondentes a β-KTX foram obtidos três clusters relacionados 

entre si (25 clones), todos eles mostram bons alinhamentos com os componentes "órfãos" 

TcoKIK, TtrKIK, TdiKIK e BmTXKβ encontrados em T. costatus, T. trivitattus, T. 

discrepans e Mesobuthus marteensi, respectivamente (Figura 8). Estes componentes foram 

admitidos como autênticos genes ortólogos e foram chamados "órfãos" devido à falta de 

função bem definida (Diego-Garcia et al., 2006). 

 

 
Figura 8 - Alinhamento da sequência de aminoácidos do cluster TSTI0003C com toxinas conhecidas de canais 
para potássio (β-KTX). O peptídeo sinal putativo foi omitido e os hífens representam lacunas introduzidas para 
melhorar o alinhamento. Os resíduos de cisteína conservados são indicados por asteriscos. Os motivos 
CXXXC e CXC conservados entre as neurotoxinas de escorpião estão sublinhados. Verde, vermelho e cinza 
indicam os aminoácidos que são idênticos, conservados ou similares, respectivamente. A sigla e número de 
acesso do GenBank para as toxinas de canais para potássio são: TtrKIK (Q0GY45), Tityus trivitattus ; TcoKIK 
(Q0GY42), Tityus costatus; TdiKIK (Q0GY43), Tityus discrepans e BmTXKβ (Q9NJC6), Mesobuthus 
marteensi . 
 

4.4.2 Toxinas moduladoras de canais para sódio (α-NaTX, β-NaTX) 

 

O veneno de escorpiões pertencentes à família Buthidae é conhecido por conter 

toxinas bloqueadoras de canais para sódio em abundância, diferentemente dos escorpiões 

não-Buthidae. Estas neurotoxinas estão envolvidas com a letalidade do envenenamento 

(Alvarenga et al., 2001; Kozminsky-Atias et al, 2008; D'Suze et al., 2009). No entanto, 

obtivemos apenas dois clones codificando potenciais α-NaTX e 3 clusters (5 clones) 

codificando para β-NaTX. Variações na composição do veneno podem ocorrer devido a 

fatores externos, como a depleção do veneno (Pimenta et al, 2003B). O pequeno número de 

clusters provavelmente é um reflexo da não estimulação das glândulas antes da extração do 

RNA. Alami et al. (2001) determinaram os níveis de expressão de RNAm de uma toxina que 

atua em canais para sódio do escorpião Androctonus mauretanicus mauretanicus, o pico de 

expressão foi estimado em 24 horas após a extração do veneno.  

Um caso semelhante foi reportado para o transcriptoma das glândulas de veneno do 

escorpião Hottentota judaicus não-regenerantes, em que as toxinas de canais para sódio 

foram sub-representadas e a relação α-NaTx:βNaTx foi invertida (Morgenstern et al., 2011).  

As sequências de Tst-1, Tst-2 e Tst-3 também foram encontradas nesse grupo. 
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4.4.3 Hipotensinas 

 

    Peptídeos com propriedades hipotensoras conhecidos como Peptídeos Potenciadores 

de Bradicinina (BPPs) têm sido descritos em diferentes venenos de animais, tais como: 

cobras, sapos e escorpiões (Ferreira, 1965; Meki et al., 1995; Junqueira-de-Azevedo et al., 

2005; Pimenta e de Lima, 2005; Conceicao et al., 2007). Estes peptídeos normalmente 

inibem a enzima conversora de angiotensina (ECA) e a degradação do vasodilatador 

endógeno Bradicinina, levando a uma redução da pressão arterial sistêmica (Hodgson, 

2009). Recentemente, Verano-Braga et al. (2008) descobriram um grupo de BPPs no veneno 

de Tityus serrulatus (T. serrulatus Hypotensins: TsHpt-I, TsHpt-II, TsHpt-III e TsHpt-IV) 

contendo 24-25 resíduos de aminoácidos. Eles possuem atividade potenciadora de 

bradicinina sem inibição da ECA e parecem produzir sua ação anti-hipertensiva via 

mecanismo óxido nítrico (NO)-dependente. Curiosamente, encontramos um cluster (seis 

clones) com um alinhamento local de alta identidade (76% de identidade e 96% de 

aminoácidos positivos) com as hipotensinas descritas acima na região central da sequência 

(Figura 9). O cluster TSTI0006C codifica um precursor com 72 resíduos de aminoácidos e 

um peptídeo sinal predito de 24 aminoácidos. A atividade farmacológica destes peptídeos 

parece estar localizada na região C-terminal, sugerindo uma modificação pós-traducional 

nesta região, uma vez que possivelmente o peptídeo maduro possui 48 resíduos de 

aminoácidos. Modificações na região C-terminal já foram encontradas em outras toxinas 

escorpiônicas (Martin-Eauclaire et al., 1994). 

 

 
Figura 9 - Alinhamento da sequência de aminoácidos de TSTI0006C, com hipotensinas conhecidas. Hífens 
representam lacunas introduzidas para melhorar o alinhamento. A sequência de aminoácidos sublinhada indica 
o peptídeo sinal putativo. Cruzes indicam a região C-terminal, envolvida no efeito hipotensor. A assinatura de 
aminoácidos semelhante a BPPs representada por uma dupla de prolinas está indicada por setas. Pyr é o 
resíduo N-terminal de ácido piroglutâmico típico de BPPs de serpentes. Verde, vermelho e cinza indicam os 
aminoácidos que são idênticos, conservados ou similares, respectivamente. A sigla e número de acesso 
GenBank para as sequências de hipotensinas alinhadas são: Hypotensyn-I, Tityus serrulatus (P84190), 
Hypotensyn-II, Tityus serrulatus (P84189), BPP, Lachesis muta (ABD52884) e BPP, Bothrops jararaca 
(AAD51326). 
 

 

 



40 
 

4.4.4 AMPs (Peptídeos antimicrobianos) 

 

Peptídeos antimicrobianos já foram reportados em transcriptomas de escorpião 

(Schwartz et al., 2007; Ma et al., 2009, 2010; Zhao et al., 2010; Morgenstern et al., 2011). 

Eles desempenham um papel importante no sistema imune inato e possivelmente podem 

despolarizar as células neurais induzindo imobilização da presa, bem como podem 

potencializar a ação de outras neurotoxinas (Carballar-Lejarazu, 2008). Surpreendentemente, 

esta categoria foi a mais abundante entre as toxinas e a segunda considerando todos os 

transcritos (136 clones, 9 clusters). A Figura 10 mostra um alinhamento do cluster 

TSTI0001C com outros peptídeos antimicrobianos, o sinal predito de amidação C-terminal 

GRR está indicado. Altos níveis de expressão de AMPs foram relatados antes em escorpiões 

Lychas mucronatus oriundos de Hainan. Esta é uma ilha quente e úmida no sul da China, 

tais características podem trazer maior susceptibilidade a infecções microbianas patogênicas 

(Ruiming et al., 2010). É interessante notar que os escorpiões T. stigmurus são endêmicos de 

uma região que apresenta clima semelhante. Além disso, T. stigmurus são frequentemente 

encontrados em canos de esgoto e ralos em busca de presas (baratas em sua maioria). Aliás, 

não é por acaso que muitos dos casos de envenenamento ocorrem em banheiros 

(observações locais). Neste ambiente, é razoável pensar que defesas naturais eficazes sejam 

necessárias. 

 

 
Figura 10 – Alinhamento da sequência de aminoácidos de TSTI0001C com sequências conhecidas de 
peptídeos antimicrobianos. Hífens representam lacunas introduzidas para melhorar o alinhamento. O 
sublinhado indica o peptídeo sinal putativo. Um possível propeptideo é mostrado em fonte amarela e o sinal 
predito de modificação pós-traducional GRR está em itálico. Verde, vermelho e cinza indicam os aminoácidos 
que são idênticos, conservados ou similares, respectivamente. A sigla e número de acesso do GenBank para as 
sequências de peptídeo antimicrobianos alinhados são: Tityus costatus, peptídeos antimicrobiano (Q5G8B3), 
Mucroporin, Lychas mucronatus (B9UIY3), Bmkb1, Mesobuthus martensii (Q718F4) e Caerin-2 Mesobuthus 
eupeus (ABL68083). 
 

4.5 Outras moléculas relacionadas ao veneno 

 

Alguns dos transcritos encontrados nas glândulas de veneno de T. stigmurus se 

assemelham a moléculas relacionadas ao veneno, porém sem terem sido caracterizadas 

como toxinas em escorpiões. Por esta razão tais transcritos foram classificados como 
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"possíveis toxinas” (Figura 7). Cinco grupos se encaixam nesta categoria: ‘Lectinas’, 

‘Metaloproteases’, ‘Peptídeos aniônicos’, ‘Peptídeos Hipotéticos Secretados’ e ‘Peptídeos 

ricos em cisteína’. 

 

4.5.1 Lectinas  

 

    Lectinas não foram encontradas ainda em abordagens transcriptômicas, proteômicas 

ou outras análises parecidas em relação aos escorpiões. Em consequência disto, não há 

sequências de lectinas obtidas de escorpiões atualmente depositadas no banco de dados do 

GenBank. No entanto, lectinas já foram isoladas do veneno e hemolinfa de escorpiões 

utilizando métodos cromatográficos (Ahmed et al., 1986; Khoang et al., 2001). Apesar da 

falta de informações sobre lectinas em venenos escorpiônicos, estas têm sido bem estudadas 

em outros animais peçonhentos (principalmente serpentes) podendo afetar a hemostasia das 

presas ou vítimas do envenenamento (Fernandes-Pedrosa et al., 2008; Jiang et al., 2009; 

Saraiva et al., 2011; Corrêa-Netto et al., 2011). Há dois clones (TSTI0068S e TSTI0118S) 

que se assemelham a sequências de lectinas de outros artrópodes. O clone TSTI0068S 

possui 59% de identidade local com a sequência da cadeia A da Tachylectina 5A de 

Tachypleus Tridentatus, já o clone TSTI0118S possui 45% de identidade local com a 

Carcinolectina CL5A1 de Carcinoscorpius rotundicauda. Ambos os organismos são 

artrópodes quelicerados marinhos pertencentes à classe Merostomata, uma das mais antigas 

do mundo. Os clones acima possuem o domínio FReD (domínio relacionado a fibrinogênio) 

que pode estar associado tanto ao sistema de coagulação da hemolinfa quanto à imunidade 

inata contra microorganismos, sugerindo uma origem comum para os dois sistemas (Kairies 

et al., 2001). Não está claro qual o papel destas lectinas no veneno, porém, baseado nas 

informações acima, supomos que estas podem contribuir para a morte e imobilização das 

presas e para proteção da glândula. Ainda é possível que não sejam expressas nas glândulas 

em si, mas em outra região do telson. 

 

4.5.2 Peptídeos aniônicos  

 

Precursores de peptídeos aniônicos são moléculas com alto teor de aminoácidos 

ácidos (Figura 11). De forma inesperada, esta categoria apresenta os transcritos mais 

representativos (147 clones e 8 clusters). Peptídeos aniônicos foram relatados anteriormente 

em alguns escorpiões da família Buthidae e não-Buthidae (Zeng et al., 2004; Diego-García 

et al., 2004; Luo et al., 2005; Yibao et al., 2009; D'Suze et al., 2009; Zhao et al., 2010), 

embora pareçam ser muito mais abundantes em escorpiões Buthidae. A função dos 

peptídeos aniônicos não é clara, mas uma hipótese foi proposta (Zeng et al., 2004), esse tipo 

de peptídeo pode equilibrar o pH do veneno, pois a maioria das toxinas presentes em 

venenos escorpiônicos são básicas. Tais moléculas também podem atuar como sinergistas de 

outros peptídeos presentes no veneno (Zeng et al., 2004). 
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Figura 11 - Alinhamento da sequência de aminoácidos de TSTI0012C com sequências conhecidas de 
peptídeos aniônicos. Hifens representam lacunas introduzidas para melhorar o alinhamento. O sublinhado 
indica o peptídeo sinal putativo. Os ácidos resíduos conservados (D e E) são indicados por asteriscos. Verde, 
vermelho e cinza indicam os aminoácidos que são idênticos, conservados ou similares, respectivamente. A 
sigla e número de acesso do GenBank para as sequências de peptídeos aniônicos alinhadas são: Tityus costatus 
peptídeo aniônico (Q5G8B1), Tityus discrepans peptídeo aniônico (C9X4J1), Tityus martensii peptídeo 
aniônico (Q8N0N8). 
 
4.5.3 Metaloproteases 

 

   Embora o foco da investigação do veneno de escorpiões tenha sido os peptídeos 

neurotóxicos, atividade proteolítica também tem sido descrita (Tan et al., 1992; Almeida et 

al., 2002). Dois tipos de proteases já foram caracterizadas em glândulas de veneno de 

escorpião, serinoproteases (SPSVs) e metaloproteases (Gao et al., 2008; Ma et al., 2010; 

Morgenstern et al., 2011). Serino e metaloproteases também foram detectadas em 

transcriptomas de glândulas de veneno de outros animais (Fernandes-Pedrosa et al., 2008; 

Leão et al., 2009). Apesar da ausência de transcritos semelhantes a SPSVs, metaloproteases 

são significativamente representadas por seis clusters (7 clones). Quatro dos clusters são 

semelhantes à Antarease, uma proteína do veneno de T. serrulatus. Antarease foi 

caracterizada como uma protease dependente de íons divalentes que cliva proteínas de 

membrana associadas a vesículas (VAMPs) em sítios específicos, o que resulta em 

alterações significativas no transporte vesicular e nos mecanismos de secreção. Esta ação 

pode estar potencialmente envolvida na patogênese do escorpionismo incluindo a indução de 

pancreatite aguda (Fletcher et al., 2010). Outros dois clusters codificam para proteínas 

semelhantes à metaloprotease M13 (GenBank: ADY39493) e à Enzima Conversora de 

Angiotensina (GenBank: XP_798080) ambas do escorpião Hottentotta judaicus. 

 

4.5.4 Peptídeos Hipotéticos Conservados 

 

Muitos dos transcritos (10 clusters, 22 clones) foram semelhantes a peptídeos 

hipotéticos supostamente secretados de outros escorpiões (Ruiming et al., 2010; 

Morgenstern et al., 2011). A função destes peptídeos não é conhecida, mas de acordo com 

nossos dados alguns clones parecem ser conservados em glândulas de veneno de escorpiões. 

Os clones pertencentes a esta categoria precisam de melhor caracterização. Um achado 

interessante é o contig TSTI022C que foi significativamente expresso (7 clones), ele 
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mostrou identidade de 91% (Figura 12) com uma sequência protéica parcial obtida por 

espectrometria de massa (Peptide 9797) a partir de uma análise proteômica do veneno de 

Tityus stigmurus (Batista et al, 2007). Outros achados foram as sequências TSTI052S, 

TSTI0064S e TSTI0125S contendo o domínio IGFBP (insulin-like growth factor binding 

protein). IGFBPs modulam as ações fisiológicas dos fatores de crescimento insulin-like 

(IGFs) em vários tipos de tecidos (Maki, 2010), incluindo células tumorais (Heidegger et al., 

2011; Pen et al., 2011; Azar et al., 2011). Outros escorpiões também apresentam sequências 

peptídicas contendo o domínio IGFBP (D'Suze et al., 2009; Ruiming et al., 2010) (Figura 

13). 
 

 
 
Figura 12 - Alinhamento da sequência de aminoácidos de TSTI0022C com o peptide 9797. O sublinhado 
indica o peptídeo sinal putativo. Verde indica os aminoácidos que são idênticos. O número de acesso do 
GenBank para a sequência: Tityus stigmurus (P0CX1). 
 

 
Figura 13 - Alinhamento da sequência de aminoácidos de TSTI0052S com sequências conhecidas de IGFBP 
(insulin-like growth factor binding proteins). Hifens representam lacunas introduzidas para melhorar o 
alinhamento. O sublinhado indica o peptídeo sinal putativo. Os resíduos conservados de cisteína são indicadas 
por asteriscos. O domínio IGFBP é destacado por uma caixa. Verde, vermelho e cinza indicam os aminoácidos 
que são idênticos, conservados ou similares, respectivamente. O número de acesso do GenBank para as 
sequências de IGFBP alinhados são: Lychas mucronatus (P0CJ14), Mesobuthus eupeus (ABR21044), Tityus 
discrepans (CAY61895), Acromyrmex echinatior (EGI69650). 
 

4.5.5 Peptídeos secretados ricos em cisteína 

 

Peptídeos secretados ricos em cisteína (CRISPs) são amplamente distribuídos no 

domínio Eukarya, com sequências primárias variáveis. (Milne et al., 2003; Roberts et al., 
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2006; Gibbs et al., 2007). De fato, CRISPs também são encontrados em diferentes venenos 

animais (Hoffman et al., 1995; Milne et al., 2003; Morgenstern et al., 2011). O cluster 

TSTI0017C com 2 clones é uma sequência contendo o domínio SCP_CRISP, que possui 

similaridade com outros peptídeos ricos em cisteína de aracnídeos e insetos (Morgenstern et 

al., 2011; Silva et al., 2009; Padavattan et al., 2008). É interessante notar que CRISPs 

encontrados em venenos de lagarto contendo o domínio SCP_CRISP, como a toxina 

helothermine (Morrissette et al., 1995), bloqueiam receptores de ryanodina transportadores 

de Ca+2. Ação oposta é relatada para neurotoxinas pertencentes à família calcina encontrada 

em escorpiões, conhecidas por ativar os receptores de ryanodina (Valdivia e Possani et al., 

1998). 

 

4.6 Proteínas celulares  

 

Além dos transcritos possivelmente envolvidos na toxicidade do veneno, existem 

outros genes cujo papel é manter o bom funcionamento das glândulas e do telson como um 

todo. Foram encontrados 82 clones (15,24% do total) correspondentes a proteínas celulares, 

a maioria deles responsáveis pelo metabolismo celular (36 clones) e transcrição/tradução (15 

clones) (Figura 13). 

A maior parte dos transcritos envolvidos no 'metabolismo celular’ são semelhantes 

aos do citocromo c oxidase (3 clusters/12 ESTs), seguido pela arginina quinase (1 cluster/07 

ESTs). Os clusters TSTI0014C, TSTI0037C e TSTI0065S são semelhantes às subunidades 

do citocromo c oxidase 1 ou 2. TSTI0014C corresponde à subunidade 1 de citocromo c 

oxidase, do escorpião Centruroides noxius. A oxidase terminal da cadeia respiratória de 

eucariotos e da maioria das bactérias, é uma proteína transmembrana multi-cadeia localizada 

na membrana interna das mitocôndrias e na membrana celular de procariontes 

(gb|AY995829.1). Em paralelo, o cluster TSTI0013C (com 7 ESTs) é semelhante a arginina 

quinase (representada no grupo 8, a partir da Tabela 1) do camarão Litopenaeus vanname. 

Os membros desta família de enzimas desempenham um papel fundamental em animais 

como sistemas ATP-regenerantes em células que apresentam altos e variáveis índices de 

turnover do ATP (gb|DQ975203.1). Nesse sentido, esta enzima pode atuar em um sistema 

fosfagênico em situações que requerem que o ATP esteja prontamente disponível. Tal 

enzima pode exercer um papel como fosfagênio quando ocorre a compressão da glândula e 

ejeção do veneno, momento em que é necessário rápida contração muscular. A glândula de 

veneno é um órgão especializado na produção de veneno, sendo quase 75% dos transcritos 

toxinas conhecidas ou possíveis toxinas. Desta forma, podemos supor que tal órgão dispende 

um grande esforço nesta tarefa, sendo natural a demanda por funções energéticas e de 

transcrição/tradução.  

A terceira categoria mais representativa dentre as celulares é a de “Proteínas 

Estruturais” (11 ESTs, 8 clusters), por exemplo actina e miosina. Não é surpresa o 

aparecimento desse tipo de transcrito, uma vez que o télson é conhecido por conter músculos 

compressores revestindo as glândulas, que possuem a função de pressioná-la contra a 
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cutícula ao longo de sua superfície exterior lateral e ventral (Polis, 1990). O cluster 

TSTI0018C (3 ESTs) mostra semelhança com a cadeia leve 2 da miosina da aranha 

Avicularia avicularia, uma proteína ligante de Ca2+ (gb | 3DTP_E) (Houdusse et al., 1999). 

Outras categorias relevantes foram regulação celular (8 clones), processamento e 

endereçamento (3 clones) e transcritos com função desconhecida (8 clones). Nesta última, 

encontramos 5 clusters correspondendo a proteínas hipotéticas de aracnídeos (Ixodes 

scapularis e Tityus discrepans) (e.g. gb|XP_002399535| e gb|CAY61861|).  

 

 
 

Figura 14 – Abundância relativa entre clusters e entre ESTs codificando proteínas celulares.  

 

Em conjunto, os resultados representam indícios importantes para a caracterização das 

funções celulares e moleculares das glândulas venenosas do escorpião Tityus stigmurus. 

Além disso, o repertório gerado nesta abordagem revela dados novos sobre o repertório de 

toxinas expressas nestas glândulas. Portanto, a abordagem transcriptômica contribui para a 

elucidação da composição química do veneno escorpiônico, assim como com o banco de 

dados internacional GenBank. O trabalho ainda permite o posterior isolamento e aplicação 

destas moléculas. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Em conclusão, relatamos neste trabalho que, usando a estratégia de ‘Expressed Sequence 

Tags’ foi possível revelar, pela primeira vez, o repertório de transcritos da glândula de 

veneno do escorpião Tityus stigmurus. Os resultados apresentados indicam uma ampla gama 

de moléculas putativas com funções diversas na glândula do escorpião Tityus stigmurus. 

Esta estratégia confirma a natureza altamente especializada das glândulas de veneno de 

escorpião como produtor de toxinas, permitindo a descrição de proteínas envolvidas em 

processos celulares relevantes para a função glandular.  

Foram obtidos nesta abordagem seis tipos conhecidos de peptídeos e proteínas, 

dentre eles: toxinas atuantes em canais para sódio (subfamília α e β), toxinas atuantes em 

canais para potássio (subfamília α e β), hipotensinas e AMPs, bem como cinco tipos 

atípicos: lectinas, metaloproteases, peptídeos aniônicos, peptídeos ricos em cisteína e 

peptídeos hipotéticos secretados. Em particular, peptídeos antimicrobianos e aniônicos 

revelaram-se as moléculas mais representativas neste banco de transcritos. O transcriptoma 

do T. stigmurus não apresentou alta expressão de toxinas de canais para sódio, 

especialmente para a subfamília α, como se poderia esperar de um escorpião da família 

Buthidae. Este tipo de toxina é o mais estudado dentre os escorpiões do gênero Tityus e têm 

sido muitas vezes relacionado com a gravidade do envenenamento. Essa subrepresentação 

pode ser uma característica de glândulas de veneno não-regenerantes.  

Esses transcritos juntamente com as sequências que não apresentaram similaridade 

com produtos conhecidos do GenBank (“No hit”) constituem um banco de moléculas 

importantes para investigação e caracterização de proteínas e/ou peptídios potencialmente 

aplicados na pesquisa farmacêutica e biotecnológica. 

Tais moléculas em breve poderão ser estudadas em sua forma recombinante ou 

sintetizadas, partindo da biblioteca obtida nesse trabalho. Isso pode ampliar nosso 

conhecimento a respeito das glândulas e do veneno escorpiônico. 
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