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RESUMO 

 

No Brasil, é grande a incidência de animais peçonhentos, dentre os quais se 

destacam os escorpiões por sua importância médica, sendo sua peçonha fonte de 

diversas substâncias químicas com atividades biológicas e farmacológicas ainda não 

compreendidas, incluindo diversos peptídeos bioativos. Peptídeos antimicrobianos 

(PAMs) são componentes do sistema imune de procariotos e eucariotos utilizados como 

primeira linha de defesa contra micro-organismos. No presente trabalho, foi 

caracterizado o primeiro PAM do escorpião Tityus stigmurus, nomeado Stigmurina, 

previamente identificado por meio do transcriptoma da glândula de veneno desta 

espécie. As características da Stigmurina foram investigadas por modelagem 

computacional e construção de dendrograma. Além disso, as características estruturais 

da Stigmurina foram investigadas por dicroísmo circular em água, em 2, 2, 2-

trifluoethanol (TFE) e em dodecil sulfato de sódio (SDS) e os modelos refinados por 

simulações de dinâmica molecular. Testes in vitro foram empregados para investigar a 

atividade antibacteriana, antifúngica, hemolítica e citotóxica do veneno bruto e da 

Stigmurina. Os resultados mostraram que a sequência selecionada codifica uma proteína 

madura com 17 resíduos de aminoácidos e o dendrograma revela um caso de 

convergência evolutiva. Os espectros de dicroísmo demonstraram flexibilidade 

conformacional, predominando estrutura estendida e β–folha, além de notável 

capacidade de renaturação. A peçonha bruta não apresentou atividade relevante nos 

testes antimicrobianos para as concentrações testadas. No entanto, a Stigmurina mostrou 

um amplo espectro de atividade antibacteriana, com concentrações inibitórias mínimas 

(CIMs) entre 31,25μg/mL a 250 μg/mL para diferentes micro-organismos, enquanto que 

os resultados para a avaliação da atividade hemolítica nestas concentrações foram 

baixas. Nos estudos de citotoxicidade, a peçonha bruta foi incapaz de reduzir a 

viabilidade celular em células VERO E6, porém sua toxicidade em células SiHa foi 

significativamente superior, correspondendo a uma IC50 de 3,6 μg/mL. Já nos testes 

com a Stigmurina, as concentrações capazes de reduzir a viabilidade celular das células 

VERO E6 e SiHa em 50% foram de 275,67 μg/mL e 212,54 μg/mL, respectivamente.Os 

resultados sugerem que a Stigmurina poder ser considerada como um potencial 

medicamento anti-infeccioso. 

Palavras chaves: Tityus stigmurus. Peptídeo antimicrobiano (PAM). Peptídeo sem 

pontes dissulfeto. Peptídeo anfipático. Agente antifúngico. Stigmurina. 



ABSTRACT 

 

In Brazil, there is a high incidence of venomous animals. Among them, 

scorpions are highlighted by their medical importance, and for being their venom a 

source of several molecules with biological and pharmacological activity not yet fully 

understood, including several bioactive peptides. Antimicrobial peptides (AMPs) are 

components of the immune system in prokaryotes and eukaryotes, used in the first line 

of defense against microorganisms. In the present study, we characterized the first PAM 

previously identified through transcriptome of the venom gland of the scorpion Tityus 

stigmurus, named Stigmurin. The characteristics of Stigmurin were investigated by 

computational modeling and construction of dendrogram. In vitro tests investigated the 

antibacterial, antifungal, haemolytic and cytotoxic effects of crude venom and 

Stigmurin. In addition, the structural characteristics of Stigmurin were investigated by 

circular dochroism in water, 2, 2 , 2- trifluoethanol (TFE) and sodium dodecyl sulfate 

(SDS) and the models were refined by molecular dynamics simulations. The results 

showed that the selected sequence encodes a mature protein of 17 amino acid residues 

and the dendrogram reveals a case of convergent evolution. The crude venom showed 

no antimicrobial activity, however, Stigmurin exhibited a broad spectrum of 

antibacterial activity, with minimal inhibitory concentrations (MIC) ranging from 31.25 

and 250 µg/mL for different strains, while the hemolytic activity at these concentrations 

was low. In cytotoxicity studies, the crude venom was unable to reduce cell viability in 

VERO E6 cells; in contrast, its activity in SiHa cells was significantly higher, 

corresponding to IC50 of 3.6 µg/mL. For Stigmurin the concentration sable to decrease 

cell viability of Vero E6 and SiHa cells in 50% were 275.67 µg/mL and 212.54 µg/mL, 

respectively. The dichroism spectra revealed the conformational flexibility, with 

predominating extended and β–sheet structures, as well as a remark able renaturation 

ability. The results suggest that Stigmurin could be considered as a potential anti-

infective drug 

Key words: Tityus stigmurus. Antimicrobial peptide (AMP). Peptide without disulfide 

bridge. Amphipathic peptide. Antifungal agent. 
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Introdução 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, é descrita uma grande variedade de organismos vivos capazes de 

produzir peptídeos antimicrobianos (PAMs), que atuam na primeira linha de suas 

defesas (BROGDEN, 2005; FJELL; HANCOCK, 2012 GOPAL et al., 2013; 

ALMAAYTAH; ALBALAS 2014). Tais moléculas podem ser sintetizadas 

constantemente pelo organismo, ou somente após uma lesão ou infecção, tendo-se 

revelado como responsáveis pelo sistema imune inato com amplo espectro de atividades 

biológicas (FJELL; HANCOCK, 2012; GOPAL et al., 2013). Entretanto, o mecanismo 

pelo qual os peptídeos exercem sua atividade antimicrobiana ainda não está 

completamente definido, de modo que a realização de mais estudos é necessária 

(NGUYEN et al., 2011). Acredita-se que o mecanismo de ação desses peptídeos não 

depende da interação com um receptor específico, tornando-os alternativas terapêuticas 

interessantes quando comparados aos antibióticos disponíveis comercialmente, uma vez 

que esses atuam basicamente por vias biossintéticas (NGUYEN et al., 2011; SANTO et 

al., 2013). Dentre os principais parâmetros responsáveis pela atividade de PAMs, 

destacam-se a anfipaticidade e a cationicidade, sendo características importantes para 

interação desses com as membranas de bactérias (NGUYEN et al., 2011; FJELL; 

HANCOCK, 2012; SANTO et al., 2013). 

Pesquisas com peptídeos isolados de peçonhas de animais vêm se destacando por 

constituírem modelos moleculares interessantes pelas indústrias farmacêuticas, para o 

desenvolvimento de estratégias terapêuticas (CARMARGO et al., 2012; UNDHEIM et 

al., 2013). Em nosso país é grande a incidência de acidentes com animais peçonhentos, 

em especial os escorpiões (BRASIL, 2009; BARBOSA et al., 2012), os quais 

produzem, em sua peçonha, uma complexa mistura de moléculas (ALMEIDA et al., 

2012; ALVARENGA et al., 2012; CAO et al., 2012), as quais têm despertado a atenção 

para a prospecção de novas alternativas de grande interesse biotecnológico (DUFOURC 

et al., 2012).  

Nesse contexto, as toxinas de animais peçonhentos, em especial os escorpiões, tem 

se destacado como uma inestimável fonte de pesquisa, em nosso grupo de estudo se 

fortaleceu em investigar o repertório molecular do escorpião Tityus stigmurus 

encontrado no Nordeste do Brasil. Análise da biblioteca de cDNA, identificou um 
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grande repertório molecular expresso na glândula de veneno de Tityus stigmurus como 

peptídeos aniônicos, peptídeos ricos em cisteínas, metaloproteases, peptídeos 

bloqueadores de canais para sódio e potássio e peptídeos antimicrobianos (PAMs), 

sendo esses últimos os mais expressos (ALMEIDA et al., 2012). Acredita-se que o 

efeito da peçonha em sua presa deva-se em especial àação de todas essas moléculas 

agindo de forma sinérgica ou não (ETTINGER, et al., 2013). 

Diantes dessas informações, e ciente de que o surgimento de micro-organismos 

patogênicos resistentes a antibióticos é considerado atualmente um problema de saúde 

pública, sendo a busca de novos medicamentos uma das ações prioritárias (HSU et al., 

2010), o presente trabalho objetiva caracterizar um novo PAM, por meio de análises in 

sílico da conformação estrutural, utilizando estratégias de modelagem molecular por 

homologia e dinâmica molecular, além de estudo de dicroísmo circular. Em seguida, 

ensaios in vitro para atividade antimicrobiana utilizando a peçonha bruta e o peptídeo 

produzido a partir de um transcrito identificado na biblioteca de cDNA encontrada no 

escorpião Tityus stigmurus foram realizados. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

      2.2 Peptídeos antimicrobianos 
 

Peptídeos antimicrobianos (PAMs) são produtos da expressão gênica e sua síntese 

ocorre nos ribossomos de forma constitutiva ou como resposta a uma lesão ou infecção 

(PETERS et al., 2010; SOLIMAN et al., 2013). Estão presentes em todas as formas de 

vida, atuando no sistema imune inato, como defesa contra micro-organismos 

patogênicos, apresentando baixa ou nenhuma toxicidade às células animais (JENSSEN 

et al., 2006; WANG et al., 2008; FJELL; HANCOCK, 2012; GOPAL et al., 2013; 

ALMAAYTAH; ALBALAS 2014). Estes peptídeos já foram identificados em uma 

grande diversidade de organismos vivos como os micro-organismos unicelulares, 

invertebrados, plantas, anfíbios, aves, peixes e mamíferos, incluindo seres humanos, o 

que mostra a importância destas moléculas no processo de sobrevivência destes animais 

(BROGDEN; KIM, 2011; FJELL; HANCOCK, 2012). 

Na literatura existem reportados diversos estudos apontando que a ação de PAMs 

não se limita apenas a eliminar bactérias, embora este seja o papel de destaque exercido 

por essas moléculas (ZENG et al., 2013). Estes peptídeos apresentam diversas outras 

atividades biológicas, como no combate a células tumorais (CRACK et al., 2012), ação 

contra vírus (LUPLERTLOP et al., 2011) e protozoários (TORRENT et al., 2012), 

destacando-os muitas vezes como peptídeos multifuncionais (ZENG et al., 2013). Essas 

atividades não são necessariamente excludentes e os peptídeos também podem 

desempenhar de forma sinérgica mais de uma atividade (CONLON et al., 2010; GONG 

et al., 2010; ZENG et al., 2012; GUO et al., 2013). 

Os PAMs apresentam características em comum que influenciam na afinidade 

frente à membrana dos micro-organismos (SANTO et al., 2013). Estas moléculas 

geralmente são pequenas, sendo constituídas por 10 a 50 resíduos de aminoácidos, o que 

parece favorecer sua inserção na membrana (LAVERTY et al., 2011; NGUYEN et al., 

2011; TAKAHASHI et al., 2013). A hidrofobicidade interfere na interação do peptídeo 

com a membrana de micro-organismos e baseia-se na percentagem de aminoácidos 

apolares, cujo valor é de aproximadamente 50% em grande parte dos peptídeos 

antimicrobianos (HADLEY; HANCOCK, 2010; FJEL; HANCOCK, 2012; 

POLYANSKY et al., 2012; YIN et al., 2012; GOPAL et al., 2013). Assim, resíduos 
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com diferentes propriedades permitem que estes fiquem organizados espacialmente em 

pontos distintos da molécula, o que confere uma característica anfipática (BROGDEN, 

2005; SARAVANAN et al., 2013). Apresentam caráter catiônico, com carga líquida 

variando entre +1 e +9 devido à presença de aminoácidos básicos como a lisina e 

arginina (FJEL; HANCOCK, 2012).  

 

2.3 Conformação tridimensional de PAM 
 

Diante da diversidade de PAMs identificados na natureza, torna-se difícil 

categorizá-los, portanto a classificação é baseada na estrutura secundária, associada à 

composição de aminoácidos na molécula peptídica (JENSSEN, 2006). Assim os PAMs 

podem ser divididos em quatro classes distintas de estruturas secundárias: estrutura 

mista α-hélice e β – folha (Figura 1A); β – folha (Figura 1B); α-hélice (Figura 1C); e as 

estruturas estendidas (Figura 1D). 
 

 

Figura 1 - Exemplos dos principais grupos de PAMs baseados em estruturas. 

 

 
Legenda: A) Estrutura mista B) β– folha paralela C) α-hélice D) Estrutura indefinida.Estruturas em amarelo 
representam as pontes dissulfeto. Fonte: Adaptado de JENSSEN, 2006. 
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 Os peptídeos em estrutura α-hélice são os mais bem caracterizados em nível de 

estrutura e função dos PAMs, devido à notável presença de resíduos polares e apolares, 

bem distribuídos ao longo da cadeia (MIHAJLOVIC; LAZARIDIS 2012). Assim, essas 

moléculas apresentam caráter anfipático e catiônico, o que permite a interação com a 

estrutura das membranas biológicas (MIHAJLOVIC; LAZARIDIS 2012). PAMs que 

apresentam essa conformação são mais susceptíveis à degradação por proteases 

produzidas por bactérias (JENSSEN et al., 2006). A Magainina-2 isolado da pele do 

anfíbio Xenopus laevis e o LL-37 isolado de humanos são bons representantes de 

peptídeos que apresentam estrutura em α-hélice (RAMOS et al., 2013).  

 Os peptídeos que apresentam β – folha são peptídeos cíclicos, conectados por 

pontes dissulfeto, sendo esta sua principal característica, como por exemplo, a β-

defensina 2 humana (ZAGA-CLAVELLINA et al., 2012). A presença de pontes 

dissulfeto confere uma maior resistência à ação de proteases, fornecendo maior 

estabilidade à molécula reduzindo sua vulnerabilidade e evitando assim, que a mesma 

perca sua conformação e a sua atividade (KAUSHIK et al., 2012). 

Peptídeos lineares são caracterizados por uma super representação de um ou 

mais aminoácidos (CHAN et al., 2006). Este modelo representa estruturas indefinidas 

ou também chamadas de estendidas (NGUYEN et al., 2011). São caracterizados por 

apresentar seqüências com excesso de resíduo de aminoácido, os mais representativos 

são prolina (Pro), arginina (Arg) e triptofano (Trp), sendo esta a principal característica 

dessa classe (OLLI et al., 2013). Podemos citar como exemplo, a Indolicidina um PAM 

catiônico rico em triptofano (Trp), peptídeo este que se encontra em fase avançada de 

testes clínicos (ROKITSKAYA et al., 2011). 

 

2.4 Mecanismos de ação de PAMs 
  

A integridade da membrana é indispensável para manutenção da vida celular. O 

mecanismo de ação de PAMs consiste basicamente em promover a lise de membranas 

de células bacterianas (MIHAJLOVIC; LAZARIDIS, 2012; POLYANSKY et al., 2012; 

SANTO et al., 2013; TAKAHASHI  et al., 2013). Para compreender a ação dos PAMs, 

torna-se essencial ter conhecimento da composição da membrana plasmática em 

eucarióticos e procarióticos, os quais possuem composições distintas de fosfolipídios 
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(ZASLOFF, 2002; HADLEY; HANCOCK, 2010; LIND et al., 2013 SANTO et al., 

2013), como ilustrados na Figura 2.  

Figura 2 – Distinção da composição de membranas de eucariotos e procariotos. 

 
  Fonte: Adaptado de ZASLOFF, 2002. 

 

As distintas composições na membrana de células podem explicar porque a 

membrana de procariotos são mais sensíveis à ação de PAMs, pois estas células  

apresentam maior densidade de cargas negativas contribuindo, portanto, para as 

interações eletrostáticas entre o PAMs e a superfície celular (HADLEY; HANCOCK, 

2010; LIND et al., 2013). 

Os antibióticos disponíveis apresentam como mecanismo de ação a atuação em 

vias biossintéticas (SALWICZEK et al., 2014), enquanto que os PAMs agem 

diretamente na parede celular dos micro-organismos levando a desestabilização e morte 

dos mesmos, tornando-se assim uma alternativa atraente, uma vez que torna-se mais 

difícil a bactéria desenvolver mecanismos de resistência aos PAMs (TAKAHASHI et 

al., 2013; SALWICZEK et al., 2014). Assim, a sequência de atividades dos PAMs 

depende da solubilização em meio aquoso, seguida das interações eletrostáticas e 

formação de poros na membrana (NGUYEN et al., 2011; MIHAJLOVIC; LAZARIDIS, 

2012; SALWICZEK et al., 2014).   

Os três modelos mais comumente sugeridos de mecanismo de ação destas 

moléculas estão ilustrados na figura 3. No modelo barril (Figura 3.1), os peptídeos são 

inseridos perpendicularmente a membrana levando a formação de um poro 

(BROGDEN, 2005; SASS et al., 2010). Essa inserção do peptídeo permite que a face 
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hidrofóbica fique em contato com a porção apolar da membrana, e as regiões 

hidrofílicas em contato com a face polar, permitindo, assim a perda de íons e de 

biomoléculas essenciais à célula (BROGDEN, 2005; NGUYEN et al., 2011). No 

modelo carpete (Figura 3.2), os peptídeos solubilizam porções da membrana induzindo 

a formação de micelas. No modelo poro toroidal (Figura 3.3) é formado um poro com 

peptídeos intercalados com lipídeos (BROGDEN, 2005; LEE et al., 2013). Os outros 

modelos apresentados na figura 3 surgiram a partir de estudos e experimentos mais 

elaborados. 

 
Figura 3 -  Mecanismos de ação propostos para a ação de PAMs na membrana celular bacteriana. 

 
Legenda: Inicialmente ocorre a interação do peptídeo com a membrana bacteriana, por adsorção. Os 
diferentes mecanismos são representados por: 1) Modelo barril. 2) Modelo de Carpete. 3) Poro 
Toroidal. 4) Poro toroidal desordenado. 5) Modelo afinador de mebrana. 6) Acumulador de lipídeos 
carregados. 7) Formação de intermediários de membrana. 8) Direcionamento a lipídeos carregados. 9) 
Formação de intermédiários de membrana. 10) Direcionamento a lipídeos oxidados. 11) Carreador de 
ânions. 12) Despolarização não lítica.Fonte: Adaptado de NGUYEN 2011. 

 
 

Além dos modelos propostos, os PAMs também podem agir sobre alvos 

intracelulares da célula bacteriana (JENSSEN et al., 2006; NGUYEN et al., 2011). 

Alguns agem inibindo a síntese de DNA e RNA (Figura 4I), interferindo na síntese de 

proteínas (Figura 4II), no seu enovelamento (Figura 4III), na atividade enzimática 

(Figura 4IV) e na síntese da parede celular (Figura 4V).  
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Figura 4 - Mecanismos de ação intracelular dos PAM 

 
Legenda: I) Inibição da síntese de DNA e RNA. II) Inibição da produção de proteínas. 
III) Prejudica o enovelamento adequado de proteínas. IV) Inibição enzimática. V) 
Interfere na formação de componentes estruturais. Fonte: Adaptado de JENSSEN, 
2006. 

 

2.5 Antimicrobianos X Resistência 

 
O primeiro antibiótico descrito na literatura foi descoberto por Alexandre 

Fleming em 1929, após observar que, em uma placa de Petri, o crescimento do gênero 

Staphylococcus foi inibido devido à contaminação pelo fungo Penicillium notatum 

(ROTHSTEIN et al., 2005). Fleming não conseguiu isolar e caracterizar a substância 

ativa presente nesses fungos, porém a nomeou de Penicilina (RUSSEL; CHOPRA, 

1990). Desde o surgimento dos primeiros antibióticos, sua introdução no uso clínico 

representou um marco na medicina e no combate a infecções, contribuindo, 

significativamente, para o aumento da expectativa de vida (BUTLER et al., 2013). 

Com o passar dos anos, o uso descontrolado dos antimicrobianos resultou no 

aparecimento de cepas resistentes de micro-organismos patogênicos, ameaçando desta 

forma a segurança aparente que estes medicamentos proporcionavam (TOPRAK et al., 

2011). A resistência é desencadeada por processos naturais, condicionada por fatores 
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intrínsecos ou adquirida por transmissão ou pela troca de material genético (ZHANG et 

al., 2011), (Figura 5) 

 
Figura 5 - Mecanismo de resistência bacteriana. 

 
   Fonte: ANVISA, 2007. 

 

 

Nos últimos anos se tem observado um aumento alarmante em infecções 

relacionadas à Assistência à Saúde (IrAS) causadas por uma grande variedade de 

bactérias, fungos e vírus, os quais ocorrem, principalmente, em ambientes hospitalares 

(HOSEINZADEH et al., 2013). Representando não apenas um problema de Saúde 

Pública, mas também de economia em vários países do mundo, sendo uma das 

principais causas de aumento nos custos hospitalares em países desenvolvidos e em 

desenvolvimento (PITTET et al., 2008). Quando não tratada adequadamente, pode 

evoluir para um quadro mais grave, podendo levar ao desenvolvimento de sepse que é 

caracterizada como um processo descontrolado de hiperinflamação sistêmica 

culminando com a disfunção dos órgãos (CALANDRA; COHEN, 2005; LEVER; 

MACKENZIE, 2007; ISKANDER et al., 2013). 

Isso se deve, em parte, ao uso indiscriminado de antimicrobianos que podem 

contribuir para a seleção de micro-organismos resistentes aumentando os índices de 

morbidade e mortalidade (HSU et al., 2010; SPELLBERG et al., 2011; SYDNOR; 

PERL, 2011; CARLET et al., 2012). Além disso, a conscientização dos pacientes e 

profissionais de saúde é de fundamental importância para a redução desse problema 
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(RAGHUNATH, 2008). Por isso, estratégias com o objetivo de diminuir a 

automedicação e a prescrição inadequada destes fármacos são indispensáveis, assim 

como os estudos na busca por alternativas terapêuticas (HSU et al., 2010). 

Várias alternativas têm sido adotadas para formular novos antimicrobianos com 

objetivo de combater aos micro-organismos resistentes, nas quais podemos destacar a 

modificação do mecanismo de ação (TEVYASHOVA et al., 2009), o estudo do genoma 

dos patógenos e a caracterização de novas moléculas que possam representar 

futuramente, alternativas aos compostos já utilizados (BENKO-ISEPPON; CROVELA, 

2010). Nesta última classificação, destacam-se os peptídeos antimicrobianos que têm se 

tornado foco da toxinologia, uma vez que estas novas moléculas podem ser usadas 

como modelo para nova classe destes medicamentos (ROKITSKAYA et al., 2011). 

Devido à crescente resistência aos antimicrobianos disponíveis, e pela 

dificuldade ou até impossibilidade dos micro-organismos desenvolverem mecanismos 

de resistência aos PAMs, torna-se importante estudá-los, compreender seu mecanismo 

de ação e aplicá-los na terapia clínica como alternativa à terapia convencional 

(HADLEY; HANCOCK, 2010; LIND et al., 2013; SANTO et al., 2013). 

 

2.6 Peptídeos antimicrobianos de escorpiões 

 
Os escorpiões são evidenciados e relatados desde a antiguidade, sendo identificados 

como um dos primeiros animais que surgiram na terra, com aproximadamente mais de 

400 milhões de anos de evolução, conseguindo manter a morfologia bem conservada até 

os dias atuais (DUNLOP et al., 2008). Os escorpiões estão distribuídos mundialmente 

em aproximadamente 1.500 espécies distintas (CHIPPAUX; GOYFFON, 2008). 

Os escorpiões são artrópodes quelicerados (Chelicerata) pertencentes à classe 

Arachnida, ordem Scorpiones. Esses animais habitam praticamente todos os 

continentes, exceto a Antártida, vivendo em quase todos os ecossistemas terrestres 

como desertos, savanas, cerrados, florestas temperadas e tropicais, na areia dos desertos, 

ao longo das praias, na zona entre marés ou em cavernas (CHIPPAUX; GOYFFON, 

2008; DUNLOP et al., 2008). Costumam abrigar-se em ambientes úmidos como, por 

exemplo, sob pedras, troncos de árvores e em entulhos (CHIPPAUX; GOYFFON, 

2008). Alimentam-se principalmente de baratas, podendo sobreviver vários meses sem 

alimento e água, o que torna seu combate muito difícil (DUNLOP et al., 2008).  
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A peçonha de escorpiões é o resultado da secreção de um par de glândulas de 

origem tegumentar situadas no télson (Figura 6.A). Este tem forma bulbar que termina 

no ferrão, responsável pela inoculação da peçonha na presa (SOLIMAN et al., 2013).  

Os escorpiões apresentam cerdas (6.B), que são quimiorreceptores, presentes em todo o 

corpo do animal. A sua peçonha é composta de um grande número de peptídeos de 

baixa massa molecular, além de outros componentes biologicamente ativos, tais como 

enzimas, nucleotídeos, lipídios, mucoproteínas, aminas biogênicas e outras substâncias 

desconhecidas (ALMEIDA et al., 2012; ALVARENGA et al., 2012; CAO et al., 2013).  

 
Figura 6 –  Escorpião e  télson ampliado. 

 

 
Legenda: A) Escorpião Tityus stigmurus. B) Fotomicrografia (60x) do télson de 
escorpião da familía  Buthidae.Fonte: Adaptado de SOLIMAN, 2013. 

 

A presença de peptídeos antimicrobianos (PAMs) na peçonha de escorpiões é 

bastante relatada na literatura pela ligação dessas moléculas ao seu processo evolutivo, 

principalmente no tocante à proteção da glândula quanto a possíveis infecções nestes 

animais por micro-organismos, funcionando como um mecanismo de autodefesa, 

captura e imobilização de presas (ANDREOTTI; SABATIER, 2013; CAO et al., 2013). 

Pesquisas têm reportado diversos PAMs de escorpiões bem relatados e estudados 

quanto à sua conformação, tais como Hadrurina (SÁNCHEZ-VÁSQUEZ et al., 2013), 

Scorpina (CHIPPAUX  et al., 2000), Pandinina (CORZO et al., 2001), Opistoporina e 

Parabutoporina (MOERMAN, 2002), IsCTs (DAI et al., 2002), e Mucroporina (DAI et 

al., 2008).  
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Os escorpiões membros da família Buthidae são perigosos para humanos e até o 

presente, já foram identificadas aproximadamente 500 espécies, das quais 25 podem 

causar acidentes letais (PRENDINI; WHEELER, 2005). Estes animais possuem uma 

ampla distribuição ao redor do globo, dentre os quais os gêneros Androctonus, Leiurus, 

Buthus, Buthotus e Heterometrus são encontrados no norte da África, Oriente Médio e 

Índia, Parabuthus é encontrado na África do Sul e o gênero Tityus é bem distribuído na 

América do Sul, destacando-se o Brasil (SUNAGA et al., 2013). No Brasil, estudos 

sobre as propriedades químicas das peçonhas escorpiônicas têm sido realizados com 

maior freqüência em Tityus serrulatus, Tityus bahiensis e Tityus fasciolatus 

(ALVARENGA et al., 2012; HORTA et al., 2014). Entretanto a peçonha de Tityus 

stigmurus, ainda é pouco explorada quanto ao arsenal de toxinas.  

Uma pesquisa recente da análise do perfil da expressão gênica da peçonha do 

escorpião de Tityus stigmurus, usando uma abordagem transcriptômica, revelou a 

presença de uma grande variedade de peptídeos incluindo a presença de uma nova 

hipotensina, peptídeos aniônicos, peptídeos ricos em cisteínas, metaloproteases, 

peptídeos bloqueadores de canais para sódio e potássio e peptídeos antimicrobianos 

(PAMs) (ALMEIDA et al., 2012). 

Existe uma necessidade crescente de pesquisar PAMs, sendo necessária a 

identificação de suas seqüências, a análise dos resíduos conservados e, em seguida, sua 

síntese ou produção por tecnologia do DNA recombinante, em sua forma original ou 

com alguma modificação química com o objetivo de identificar fatores estruturais que 

sejam determinantes ou que contribuam para a eficácia da atividade biológica destas 

moléculas frente aos antimicrobianos convencionais (HANCOCK et al., 2006; FJELL; 

HANCOCK et al., 2012). 
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3. JUSTIFICATIVA 

 
O estudo da peçonha de escorpiões tem se destacado no panorama científico, 

uma vez que apenas uma pequena quantidade de moléculas desses animais foram 

estudadas até o momento. O nosso grupo de pesquisa em Biotecnologia é pioneiro na 

investigação e caracterização de novas toxinas bioativas da peçonha do escorpião Tityus 

stigmurus. A realização do transcriptoma da glândula desse animal demonstrou uma 

diversidade de moléculas com diferentes potenciais terapêuticos (ALMEIDA et al., 

2012). Os transcritos mais abundantes foram PAMs, com maior expressividade para o 

TSTI0001C, o que apontou uma necessidade de se estudar mais detalhadamente esse 

peptídeo. Portanto, o desenvolvimento de um projeto focado na obtenção, 

caracterização bioquímica e testes de atividade biológica de uma nova toxina de Tityus 

stigmurus é de fundamental importância tanto para o entendimento do papel dessa 

toxina no veneno, quanto para o desenvolvimento de uma nova molécula com potencial 

biotecnológico e/ou farmacológico. 

 
 
 



Objetivos 

29 
 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivos gerais 
 

Caracterização bioquímica e avaliação da atividade biológica de um novo 

peptídeo antimicrobiano a partir da peçonha de Tityus stigmurus. 

 
 

4.2 Objetivos específicos 
 

 Utilizar ferramentas de bioinformática para avaliar a sequência do transcrito 

TSTI0001C in silico,com as seguintes finalidades: 

 Identificar a similaridade da TSTI0001C com outras moléculas 

depositadas no Gen Bank pelo algoritmo BLASTp; 

 Construir o modelo molecular teórico por meio de programas 

computacionais específicos; 

 Construir o dendrograma com PAMs encontrados no banco de 

dados; 

 Estudar o TSTI0001C usando simulações por dinâmica molecular 

de longa duração. 

 Utilizar a técnica de dicroísmo circular para avaliar a estrutura secundária do 

TSTI0001C sintético de diferentes maneiras como: 

 Observar seu comportamento em água e meio constituído por 

TFE/H2O e SDS; 

 Empregar estudos de estabilidade térmica. 

 Determinar a suscetibilidade da peçonha bruta e do TSTI0001C sintético por 

testes in vitro: 

 Bactérias Gram-positivas, Gram-negativas e leveduras; 

 Avaliar os efeitos hemolíticos; 

 Avaliar os efeitos citotóxicos em linhagens de células VERO E6 e 

SiHa. 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

5.1.1 OUTROS MATERIAIS 

 
Além dos equipamentos laboratoriais usuais, foram utilizados: 

 Balança analítica (GEHAKA, modelo: AG-200); 

 Espectrofotômetro UV-Vis (Thermo Scientific Evolution 60);   

 Vortex Motion II (Logen); 

 Estufa de Esterilização e Secagem Línea (Olidef CZ); 

 Eletroestimulador portátil; 

 pHmetro de bancada ( PG1800, Gehaka); 

 Pipetas automáticas Maxipette; 

 Centrífuga de microtubos refrigerada (5418/R Eppendorf); 

 Espectropolarímetro J-810, Japão (Instituto Butantan); 

 Leitora de Elisa (Epoch™); 

 Agitador Multifuncional- (Modelo TS-2000 A). 

 Placas de microdiluição estéreis Biofil  

 Microtubos de 1,5 mL Eppendorff  

 Vidrarias gerais Pyrex 

5.1.2 Reagentes e meios de cultura 
 

 Todos os experimentos foram realizados com reagentes comercias de grau 

analítico, utilizando água obtida por meio de purificador do tipo osmose reversa 

(condutividade média: 1,25 µS/ cm). O Kit de dosagem de proteínas por BCA 

foi adquirido da Pierce Biotechnology. Os reagentes 2, 2, 2-Trifluoroethanol 

(TFE), Dodecilsulfato de sódio (SDS), e os meios: Ágar  e caldo Müller Hinton, 

Gentamicina, Vancomicina e Anfotericina B, Penicilina 100 U/mL, 

Estreptomicina 100 μg/mL; 3--[4,5- dimethylthiazol-2yl]-2,5 diphenyl 

tetrazolium bromide (MTT) foram obtidos comercialmente da Sigma, St Louis, 

Estados Unidos. Os reagentes: Leibovitz (L-15) e Soro Fetal Bovino (SFB) 

foram adquiridos (Cultilab, Campinas-SP, Brasil). 

 Todos os outros reagentes utilizados nesse estudo foram de grau analítico e 

manuseados de acordo com as especificações do fabricante quando especificada. 
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As amostras de Peçonha bruta e do Peptídeo TSTI001C foram filtradas em filtro 

Milex GV 0,22 µm antes de cada ensaio. 

 

5.2 Análise Bioinformática 

5.2.1 Alinhamento 
 

Os prováveis quadros de leitura do EST TSTI0001C foram determinados com o 

auxílio da ferramenta ORFinder [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/gorf/]. Em 

seguida a sequência do peptídeo foi submetida a uma busca por similaridade no banco 

de dados do NCBI (National Center for Biotechnology Information) usando o BLASTp  

(ALTSCHUL et al., 1997). As sequências que apresentaram melhores alinhamentos 

locais, com o TSTI0001C foram alinhadas utilizando o CLUSTAL X (LARKIN et al., 

2007; SIEVERS et al., 2011). 

A sequência da proteína resultante do quadro de leitura também foi submetida à 

identificação do provável sítio para clivagem do peptídeo sinal e do pró-peptídeo 

utilizando os programas computacionais SignalP 4.1 (PETERSEN et al., 2011), ProP 

1.0 (DUCKERT et al., 2004) e TargetP 1.1 (EMANUELSSON et al., 2000), 

respectivamente.Uma projeção realizada pelo método de Schiffer e Edmundson (1967) 

foi realizada com a sequência do TSTI0001C disponível em 

(http://nihserver.mbi.ucla.edu/SAVES_3/saves.php). 

 

5.2.2 Modelagem Molecular 
 
 

A análise para realizar a predição da estrutura tridimensional da sequência de 

aminoácidos do TSTI0001C foi conduzida no I-TASSER (ROY et al., 2010). Este 

servidor é capaz de predizer a estrutura tridimensional de proteínas aplicando várias 

etapas. A primeira etapa consistiu basicamente no alinhamento das sequências 

selecionadas com a sequência alvo e a escolha de um template, que serviu como modelo 

para a predição da estrutura da proteína alvo. Posteriormente foi calculada a 

probabilidade da estrutura tridimensional adotada, pela sequência investigada. Essa 

probabilidade foi fornecida pelos resíduos de aminoácidos presentes na sequência 

primária. Em seguida, foi realizado o refinamento que consistiu em reunir e caracterizar 

os fragmentos gerados selecionando os cinco melhores modelos, eliminando possíveis 
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impedimentos estéricos que pudessem comprometer a estabilidade da estrutura e depois, 

comparando as estruturas preditas com modelos presentes no banco de dados (ROY et 

al., 2010). O principal molde utilizado pelo programa foi a estrutura da Pardaxina 

disponível em http://www.pdb.org (DOI <10.2210/pdb2kns/pdb), que é um peptídeo 

antimicrobiano característico de peixes do gênero Pardachirus (BHUNIA et al., 2010). 

5.2.3 Análise de agrupamento 
 

A construção do dendograma teve por objetivo agrupar peptídeos com estrutura 

tridimensional similar a do TSTI0001C, auxiliando na interpretação de semelhanças 

estruturais e funcionais entre o TSTI0001C e outros peptídeos. O grupo de sequências 

foi obtido do NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) e analisado em um banco de dados 

específicos para peptídeos antimicrobianos APD2, que pode ser acessado em http:// 

aps.unmc.edu/AP/main.php (WANG et al., 2009). 

O dendograma foi construído tendo por base um alinhamento de sequência 

realizado no programa MAFFT versão 7 (KATOH; TOH, 2010). Em seguida este 

alinhamento foi submetido a um teste de seleção conduzido no programa ProtTest 

versão 3 (ABASCAL et al., 2005) para calcular o melhor modelo de substituição de 

aminoácidos. O modelo escolhido foi o JTT + G, com Gamma = 0.4. Posteriormente, o 

dendrograma foi construído, aplicando uma análise de inferência Bayesiana utilizando o 

programa BEAST versão 1.7 (DRUMMOND et al., 2012). As inferências Bayesianas 

foram realizadas utilizando corridas independentes, cada uma com quatro cadeias 

simultâneas com modelo WAG fixo, permitindo taxas de gama distribuídas entre sítios. 

Cada Cadeia de Markov foi iniciada com uma árvore aleatória e correu para 106 

gerações, amostrados a cada 100 gerações, e uma árvore de consenso foi estimada por 

meio de uma árvore final concatenada. 

5.2.4 Peptídeo Sintético 

 
O TSTI0001C identificado no transcriptoma da glândula do escorpião Tityus 

stigmurus (ALMEIDA et al., 2012)  foi sintetizada pela Invitrogen Life Technologies, 

EUA, Peptides Co., Ltd. Segundo informações do fornecedor o peptídeo foi purificado 

por cromatografia líquida de alta eficiência em fase reversa (RP-HPLC). A pureza do 

peptídeo sintetizado foi confirmada apresentando > 95%. 
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5.3 Ensaios in silico 
 

5.3.1 Dinâmica molecular 
 

 

Simulações de dinâmica molecular em água e solução de TFE 70% (v/v) foram 

realizadas para aperfeiçoar os modelos de homologia obtidos, utilizando o GROMACS 

(VAN DER et al., 2005). As simulações foram realizadas utilizando condições 

periódicas de contorno e o modelo de água TIP3P. As topologias moleculares foram 

criadas utilizando o programa topolbuid_1.3 (ad hoc) com cargas atômicas calculadas 

utilizando o nível AM1-BCC (JAKALIAN et al., 2000). As cargas atômicas foram 

computadas utilizando-se o programa antechamber e os tipos de átomos foram 

definidos pela força de campo generalizado AMBER (GAFF) (WANG et al., 2006). As 

ligações covalentes foram restringidas com o algoritmo LINCS. As simulações 

ocorreram à temperatura e pressão constante. Antes da simulação de dinâmica 

molecular, as geometrias foram energeticamente minimizadas utilizando um algoritmo 

de descendência mais acentuada, seguido da minimização de gradientes conjugados. 

Uma simulação de 0,5 microssegundos (µs), com posições restringidas foi 

realizada a 298 K para relaxar suavemente as moléculas de água. As simulações de 

dinâmica molecular foram realizadas, sem restrição das posições atômicas, a 298 K para 

avaliar a estabilização da densidade da caixa. Uma simulação produtiva foi realizada a 

temperatura e a pressão foram mantidas a 298 K e 1 bar, respectivamente, e as 

velocidade e pressão foram redimensionadas utilizando um termostato Bender e um 

barostato isotrópico Parrinello-Rahman. 

5.4 Avaliação Estrutural 
 

5.4.1 Dicroísmo Circular 

  
Diante da necessidade de se estudar as características estruturais do peptídeo foi 

realizado experimentalmente o dicroísmo circular (CD) (KELLY et al., 2005) no 

Laboratório de Biotecnologia, do Instituto Butantan. 

Na realização das análises, foi utilizado um espectrôpolarímetro modelo J-810 

(Jasco, Japão), com temperatura controlada através de um sistema interno de controle de 

temperatura, a 25 °C. Os espetros foram analisados em água Milli-Q, TFE (2, 2, 2-
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Trifluoroethanol) 20, 50 e 70 % (v/v) e em Dodecil sulfato de sódio (SDS) 20 mM. A 

faixa de leitura usada foi entre 182 - 260 nm, e detectada cinco vezes a uma velocidade 

de 50nm. min-1. As leituras foram obtidas em millidegree (1/1000°) convertidos em 

elipiticidade molar [θ] x 103 (deg cm2 dmol-1) usando-se a seguinte equação (CORRÊA; 

RAMOS, 2009): 

[θ]= [ ]∗ ∗
C *I * Nr

 
 

Onde [θ] é a elipticidade em millidegrees, I é o caminho óptico em cm, C é a 

concentração em mg/mL, M é a massa molecular e Nr o número de resíduos (KELLY et 

al., 2005). A deconvolução dos espectros de dicroísmo foi obtida de um banco de dados 

o Dichroweb, que possui espectro de proteínas com estruturas resolvidas e faz a 

comparação entre o espectro experimental (WHITMORE; WALLACE, 2008). Mas um 

ponto que deve ser levado em consideração para este trabalho é que nenhum banco de 

dados possui espectros de peptídeos com estrutura resolvida (KELLY et al., 2005). As 

estimativas foram analisadas com os algoritmos Contin, K2D e CDSSTR. 

5.4.2 Estabilidade Térmica do Peptídeo antimicrobiano 

 
 

A estabilidade térmica de uma dada proteína pode ser avaliada por mudanças no 

espectro de CD, e as análises podem ser realizadas por varreduras no espectro por 

inteiro e em comprimentos de onda específicos. Assim, os experimentos de estabilidade 

térmica foram acompanhados pelo monitoramento do sinal de CD em 222 nm. 

Espectros foram coletados a cada aumento gradativo (1 °C / min) compreendidos entre 

15 a 95 °C, a velocidade foi regulada por um controlador de temperatura NESLAB 

acoplado a um sistema do tipo Peltier. O peptídeo TSTI001C ficou 5 minutos em 95 °C 

antes de retornar aos 15 ºC.  

5.4.3 Tratamento dos dados 
 

O programa utilizado para registro e o tratamento dos dados foi Spectra analysis 

(Jasco, Japão).  
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5.5 Ensaios Biológicos 

5.5.1 Extração da peçonha  
 
 

Os escorpiões adultos, da espécie Tityus stigmurus, foram coletados no Rio 

Grande do Norte, sob autorização ambiental da SISBIO (Sistema de autorização e 

informação em Biodiversidade) nº 34113-1, sendo mantidos em caixas de plástico 

apropriadas, no Laboratório de Enzimologia da UFRN, alimentados periodicamente 

com baratas e água ad libitum. Os mesmos foram identificados pelo Dr. Matheus de 

Freitas Fernandes Pedrosa. A peçonha foi obtida por eletroestimulação, com intervalo 

de três semanas entre as extrações. O método consistiu em aplicar um pulso de 12 V no 

télson destes animais (OUKKACHE et al., 2013). Assim os animais ejetaram pelo 

ferrão a peçonha, que foi aspirada com micropipeta e diluída em PBS com pH em torno 

de 7,4 e em seguida realizada dosagem de proteínas utilizando o método do ácido 

bicincronínico (BCA, Pierce, Rockford, IL). Após a eletroestimulação, os animais 

foram devolvidos imediatamente ao ambiente laboratorial não apresentando 

modificação no comportamento.  

5.5.2 Micro-organismos estudados 
 

Foram utilizados para a realização do teste de concentração inibitória mínima 

(CIM) os micro-organismos de referência gram-positivos: Staphylococcus aureus 

(ATCC 29213), Staphylococcus aureus meticilina resistente (ATCC 33591), gram-

negativo: Escherichia coli (ATCC 25922) e as leveduras, Candida albicans (ATCC 

90028), Candida krusei (ATCC 6258), Candida glabrata (ATCC 90030). As bactérias 

foram cedidas pelo Laboratório de Microbiologia Clínica, e mantidas em ágar Nutriente. 

As leveduras foram cedidas pelo Laboratório de Micologia Médica e Molecular. Todas 

as cepas pertenciam ao Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da UFRN. 

 

5.5.3 Padronização do inóculo para o cultivo 

 
O inóculo bacteriano foi preparado a partir de um crescimento de 24 h em 

solução salina estéril, na qual sua densidade celular foi padronizada de acordo com a 

escala 0,5 de McFarland (106 UFC/mL). O inóculo fúngico foi preparado a partir de um 
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crescimento de 48 h em ágar Sabouraud dextrosado. A turbidez também foi ajustada de 

acordo com a escala 0,5 de McFarland (105 UFC/mL). 

 

5.5.4 Concentração Inibitória Mínima 
 

A peçonha bruta e o TSTI0001C foram submetidos ao teste de Concentração 

Inibitória Mínima (CIM), a qual define a menor concentração de uma substância capaz 

de inibir o crescimento de um isolado clínico, de acordo com as regras do Clinical and 

Laboratory Standards Institute (CLSI, 2006). 

A determinação da Concentração Inibitória Mínima foi realizada pelo método de 

microdiluição em caldo, que consistiu em adicionar 100 µL das amostras da peçonha e 

do TSTI0001C em concentrações conhecidas (3,9; 7,8; 15,6; 31,25; 62,5; 125; 250; 500 

µg/mL) no caldo Müller Hinton, em uma placa de 96 poços, com posterior adição de 

100 µL do inóculo microbiano preparado de acordo com o item 5.5.3, totalizando assim 

um volume final de 200µL em cada poço. Os antibióticos Vancomicina, Gentamicina, 

Anfotericina B, foram usados como parâmetro. Como controle de ausência de 

crescimento foi empregado o PBS e como controle de crescimento pleno foi utilizado 

caldo Müller Hinton e micro-organismos. As placas foram incubadas a 37 °C por 24 h 

para as bactérias ou 35 °C por 48 h para as leveduras, ambas em agitação contínua. A 

CIM foi determinada com base na densidade óptica (550 nm). Os ensaios foram 

efetuados em triplicata. 

5.5.5 Avaliação da atividade hemolítica 
 
 

O ensaio para determinação da atividade hemolítica foi realizado segundo 

Johansson, (2002) com adaptações. Suspensão de eritrócitos humanos de um doador 

saudável, tipo sanguíneo O+ foram coletados em tubos com EDTA, sendo em seguida as 

hemácias separadas do plasma por sedimentação e lavadas três vezes com tampão PBS 

0,15 M, pH 7.4. O mesmo tampão foi usado para preparar uma solução 1% (v/v) de 

eritrócitos. Em microtubos de 1,5 mL, 100 µl da suspensão de eritrócitos foram 

incubadas com 100 µl da peçonha e o TSTI0001C, diluído serialmente com 

concentrações conhecidas (3,9; 7,8; 15,6; 31,25; 62,5; 125; 250; 500 µg/mL). O 

controle positivo foi realizado incubando-se 100 µl de eritrócitos e 100 µl água 

destilada, como referência para 100% de hemólise. Um volume de 100 µl de PBS foi 
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também incubado com uma suspensão de hemácias e as amostras testes, constituindo a 

referência de 0% de hemólise. Em seguida, foram incubados a 37 °C por 180 minutos. 

Após o tempo de incubação, os tubos foram centrifugados a 2000 rpm por 4 minutos e 

alíquotas de 150 µl dos sobrenadantes foram transferidas para placas de microtitulação 

de 96 poços e analisadas por absorbância a 405 nm. O ensaio foi realizado em triplicata 

e os resultados finais calculados com a seguinte fórmula (OGOIURIA et al., 2011): 
 

% Hemólise:            Abs Amostra teste− Abs PBS  x 100 

Abs positivo −  Abs PBS 

 

 

5.6 Avaliação da citotoxicidade 

O meio utilizado para o crescimento e manutenção da linhagem de células 

VERO E6, que são culturas contínuas de fibroblastos de rins de macaco verde da África 

(Cercopithecus aethiops) foi o meio Leibovitz (L-15). As linhagens tumorais de cólon 

de útero  SiHa (HPV-16), foi mantida em meio RPMI - 1640, sendo cultivada a 37 °C 

em incubadora umidificadora em atmosfera de 5% de CO2. As linhagens estudadas 

foram suplementadas com Soro Fetal Bovino (SFB) na proporção de 10% para 

promoção do crescimento e 2% para manutenção da linhagem celular, e os antibióticos 

Penicilina/Estreptomicina.  
 A atividade citotóxica foi realizada utilizando o ensaio colorimétrico do MTT 

(SIEUWERTS, 1995). O MTT é sal hidrossolúvel que é incorporado pelas mitocôndrias 

de células viáveis e reduzido pelas desidrogenases a sal de formazana. O sal de 

formazana é armazenado no citoplasma celular e solubilizado após a adição de 

dimetilsulfóxido (DMSO) ocorrendo a formação de um produto colorido, detectado em 

espectrofotômetro em comprimento de 540 nm. A absorbância obtida é diretamente 

proporcional à viabilidade celular. 

Aproximadamente 2,0x105 células/mL, obtidas por tripsinização de um frasco de 

cultura celular, foram distribuídas em placa de 96 poços (100 µl/ poço). A placa foi 

incubada por 24 h, a 37 °C. Após 24 h, com a monocamada celular confluente, o meio 

L-15 e o RPMI - 160, referentes a linhagens de células VERO E6 e SiHa foram 

substituídos por 200 µl de peçonha bruta e do TSTI0001C em diversas concentrações 

(3,9; 7,8; 15,6; 31,25; 62,5; 125; 250; 500 µg/mL). As placas foram incubadas por 24 h 
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a 37 °C, com atenção a linhagem SiHa que além dessa condições necessitou de  

atmosfera de 5% de CO2. 

Em seguida, as amostras foram removidas e foram adicionados 50 µl de MTT 

5mg/mL, a placa foi novamente incubada por 4 h. Passado esse período o MTT foi 

então removido e substituído por 100 µl DMSO. A placa foi agitada por 10 minutos e 

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

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

monocamadas tratadas com material - teste, comparado ao controle celular utilizando a 

fórmula a seguir, sendo V (%) = Viabilidade celular em percentagem; DOmt = 

Densidade Óptica do material testado; DOcc = Densidade Óptica do controle celular. 

 

Fórmula: 

V(%)= ͟∗  

 
Os valores referentes à concentração de cada material teste que reduziu 50% a 

viabilidade celular (IC50) foram obtidos por análise de regressão dos percentuais 

referentes às diferentes concentrações da peçonha e do peptídeo TSTI0001C. O ensaio 

foi realizado em triplicata. 

 
 

5.6.1 Delineamento experimental e análise estatística 
 

 

Para a interpretação dos bioensaios foram realizadas três repetições, em placas e 

dias diferentes. Todos os dados dos experimentos realizados foram expressos como 

media ± desvio padrão (n=3). Para testar diferenças entres a peçonha e o peptídeo 

TSTI0001C foi utilizado o teste de análise paramétrica de análise de variância 

(ANOVA). O teste de Student-Newman-Keuls (Nível de significância de p< 0,05) foi 

aplicado para se comprovar algumas similaridades encontradas pela ANOVA. O 

programa estatístico utilizado foi o Graph Pad Prism  (Versão 5.00, Graph Pad 

Software, San Diego, CA, USA).  
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6. 1 Análise de Bioinformática 

6.1.2 Alinhamento 

 A análise com o ORF-Finder do cluster do TSTI0001C, (Gen Bank: 

JK483709. 1), identificado em uma biblioteca de cDNA do escorpião Tityus stigmurus 

(ALMEIDA et al., 2012), resultou em uma sequência de 73 resíduos de aminoácidos, 

com a presença de um peptídeo sinal e um pro-peptídeo com 22 e 31 resíduos de 

aminoácidos respectivamente (Figura 7). 

 
Figura 7-Sequência codificadora da ORF do TSTI0001C 

 

 
Legenda: Sequência codificadora de nucleotídeos e aminoácidos do TSTI0001C. 
Sendo:Sublinhado= Peptídeo sinal;Cinza=Peptídeo maduro; Sombreado pontilhado = Pro-
peptídeo.Códon de terminação indicado por asterisco (*). 

Diversos peptídeos antimicrobianos já foram reportados em transcriptomas de 

escorpiões (SCHWARTZ et al., 2007; ZHAO et al., 2009; YUAN et al., 2010; FAN et 

al., 2011; ALMEIDA et al., 2012; ALVARENGA et al., 2012). Acredita-se que a 

expressão de PAMs ocorra de forma induzida ou constitutiva, por estímulos infecciosos 

ou inflamatórios,  merecendo destaque os micro-organismos que estimulam a imunidade 

inata (PASUPULETI et al., 2012). Estas moléculas tem se tornado foco da toxinologia, 
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uma vez que novas substâncias e arcabouços moleculares são necessários para dar 

resposta à ocorrência de bactérias resistentes (WANESS, 2010; RAO et al., 2013). 

A literatura demonstra que é necessária a remoção do peptídeo sinal e do pró-

peptídeo em alguns PAMs para que estes apresentem atividade antibacteriana (ZHAO et 

al., 2009; DHANARAJ et al., 2012). Promovendo essas remoções na sequência 

traduzida de 73 resíduos de aminoácidos, é obtido um peptídeo maduro, com apenas 17 

resíduos de aminoácidos. Estudos apontam que sequências altamente hidrofóbicas como 

a do TSTI0001C, parecem sinalizar para a tradução de um peptídeo de secreção, através 

da via retículo endoplasmático rugoso e complexo de Golgi (DHANARAJ et al., 2012). 

Após serem sintetizados, esses peptídeos parecem ficar concentrados em grânulos 

citoplasmáticos sofrendo, em seguida, modificações pós-traducionais, comum a muitos 

PAMs (FJELL; HANCOCK et al., 2012). 

O TSTI0001C apresenta uma notável característica chamada de amidação da 

extremidade C-terminal, comumente encontrada em PAM (KIM et al., 2011; 

DENNISON et al., 2012). Estudos sugerem que essa modificação estaria associada à 

estabilidade estrutural, proteção contra degradação por proteases e, podendo ainda 

contribuir na interação entre estes peptídeos e as membranas dos micro-organismos, 

uma vez que confere um caráter ainda mais catiônico ao peptídeo (DENNISON et al., 

2012; DHANARAJ et al., 2012). Assim, já foram relatados na literatura PAMs que 

apresentaram amidação na extremidade C-terminal, e desempenham atividade 

antimicrobiana mais eficiente quando comparado a análogos sem região C-terminal 

amidada (SUETAKE et al., 2002; DHANARAJ et al., 2012). 

O alinhamento múltiplo da sequência do TSTI0001C com o banco de dados 

público Gen Bank, revelou alta identidade com PAMs de escorpiões de diferentes 

espécies, onde todos apresentam atividade biológica in vitro comprovada 

experimentalmente contra micro-organismos (Tabela 1) (ALMAAYTAH; ALBALAS 

2014). A análise do alinhamento (Figura 8) apresentou composição de resíduos de 

aminoácidos destes peptídeos em posições conservadas. Todas as sequências alinhadas 

sofreram modificação pós-traducional, devido à presença de peptídeo sinal, pró-

peptídeo, sítio de clivagem (ALMAAYTAH; ALBALAS 2014). 
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Tabela 1 – Sequências similares obtidas a partir de uma busca utilizando o programa 

BLAST. 

Descrição E-value Identidade Acesso 
    

RecName: Full= antimicrobial peptide clone 1 AP1 precusor [Tityus 
serrulatus] >gi|528888542|. 
 

1E-41 96 CCQ98791.1 

RecName: Full=Putative antimicrobial peptide clone 6; Flags: Precursor 
>gb|AAW72458.1| putative antimicrobial peptide precursor [Tityus 
costatus] 

1E-039 88% Q5G8B3.1 

RecName: Full=Putative antimicrobial peptide clone 5; Flags: Precursor 
>gb|AAW72457.1| putative antimicrobial peptide precursor [Tityus 
costatus] 

3E-036 82% Q5G8B4.1 

RecName: Full= antimicrobial peptide clone  2  AP2 precusor [Tityus 
serrulatus] >gi|528888544|. 6E-35 78% CCQ98792.1 

caerin-like antibacterial peptide, partial [Mesobuthus eupeus] 5E-026 62% AGC92780.1 
RecName: Full=Antimicrobial peptide 2; Short=AamAP2; Flags: Precursor 
>emb|CBZ41127.1| antimicrobial peptide 2 precursor [Androctonus 
amoreuxi] 

3E-023 58% G8YYA6.1 

RecName: Full=Mucroporin; AltName: Full=Antimicrobial peptide 36.21; 
Flags: Precursor >gb|ACF93401.1| mucroporin [Lychas mucronatus] 1E-020 54% B9UIY3.1 

 
 

 

 

Figura 8 - Alinhamento do TSTI0001C com PAMs de escorpiões. 

Legenda: Alinhamento da sequência de aminoácidos TSTI0001C (JK483709) com 
sequências conhecidas de peptídeos antimicrobianos (PAMs) pelo CLUSTAL X. A sigla 
e o número de acesso do Gen Bank para as sequêcias de peptídeos antimicrobianos são: 
Tityus serrulatus (CCQ98791.1) e (CCQ98792.1), Tityus costatus (Q5G8B3.1) e 
(Q5G8B4.1), Mesobuthus eupeus (AGC92780.1) Androctonus amoreuxi (G8YYA6.1), 
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Lychas mucronatus (B9UIY3.1) 
 

 
Um alto grau de identidade com PAMs isolados de venenos de escorpiões foi 

revelado, sendo o mais alto com o PAM TsAP1 (96 %) e  com o TsAP2 (72%), ambos 

identificados no escorpião Tityus serrulatus (GUO et al., 2013). Um peptídeo 

antimicrobiano bastante estudado e revisado na literatura é o de Tityus costatus, o qual 

apresentou 88% de identidade com o TSTI0001C (SCHWARTZ et al.; 2007). O 

TSTI0001C apresentou também alto grau de identidade (63 %) com um peptídeo 

isolado da peçonha de Mesobuthus martensii, o qual é caracterizado como um peptídeo 

linear com ampla atividade contra diversos micro-organismos (GAO et al., 2010). A 

análise com peptídeos do escorpião Mesobuthus eupeus, revelou valores de similaridade 

de 61% (ZENG et al., 2012). Os peptídeos identificados nesse alinhamento pertencem à 

familia de peptídeos sem pontes dissulfeto (NDBP). 

Peptídeos antimicrobianos sem pontes dissulfeto ainda são pouco estudados e 

identificados na literatura, sendo que sua estrutura, atividade farmacológica e evolução 

diferem consideravelmente das características dos peptídeos de escorpiões estabilizados 

por pontes dissulfeto (ZENG et al., 2005; ALMAAYTAH; ALBALAS 2014). Além 

disso, a produção de peptídeo sem pontes dissulfeto é aparentemente mais barata e 

simples (KLINT et al., 2013). A partir destes resultados, o TSTI0001C pode ser 

classificado como um novo peptídeo antimicrobiano sem pontes dissulfeto 

(ALMAAYTAH; ALBALAS 2014).  

6.1.3 Modelagem Molecular 
 

Uma importante etapa no processo de modelagem por homologia é a avaliação da 

qualidade dos modelos. Para a seleção e validação dos modelos construídos foram 

utilizados os valores de C-Score e TM-Score. O valor C-Score é uma pontuação que 

indica a confiança na estimativa da qualidade dos modelos preditos pelo I-Tasser. Os 

valores do C-Score variam no intervalo de -5 a 2, onde os valores positivos indicam 

maior grau de confiança no modelo construído. O parâmetro TM-score calcula as 

distâncias médias entre os átomos dos resíduos equivalentes do modelo construído e das 

estruturas utilizadas como moldes. Contudo, o TM-score é um parâmetro menos 

susceptível a erros de modelagem, onde valores > 0,5 indicam modelos construídos com 

a topologia correta, enquanto que valores de TM-score < 0,17 indicam similaridade 
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estrutural aleatória (ROY et al., 2010). O valor de TM-score construído pelo servidor I-

Tasser para a sequência de TSTI0001C foi 0,74, sugerindo que o modelo construído 

apresenta qualidade razoável e topologia correta. Vale também destacar valor de RMSD 

= 0,5 Å, e Clash-Score = 11,24.  

Adicionalmente, o modelo foi avaliado pelo RAMPAGE (LOVELL et al., 2003) 

que fornece informações sobre a qualidade dos modelos estruturais de proteínas com 

base no diagrama de Ramachandran. A análise do diagrama de Ramachandran para o 

melhor modelo do TSTI0001C indicou 100% de resíduos em regiões favoráveis, 

(Figura 9). 
 

Figura 9 - Diagrama de Ramachandran. 

 
 Legenda: Gráfico de Ramachandran obtido do modelo 100% dos resíduos dos 
aminoácidos estão em regiões mais favoráveis (A, B e L). 

A análise dos modelos estruturais obtidos através de modelagem por homologia 

do TSTI0001C revela que os resíduos hidrofóbicos em branco e os resíduos hidrofilícos 

(em amarelo) estão bem distribuídos em faces diferentes, o que favorece a sua 
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configuração anfipática. A lisina presente na posição 17 está disposta na região C-

terminal (vermelho) e é responsável pela cationicidade atribuindo carga positiva (Figura 

10). 

 
Figura 10 - Predição tridimensional do TSTI0001C. 

 
Legenda: Estrutura tridimensional teórico construído por I-tasser usando software UCSF Chimera. Dois 
pontos de vista de estruturas peptídicas face A e B.  Branco: resíduos hidrofóbicos, Amarelo= hidrofilíco e 
superfícies em vermelho= aminoácido básico (lisina). 

 

Uma projeção realizada pelo método de Schiffer e Edmundson (1967) mostra 

que o TSTI0001C apresenta uma distribuição regular entre resíduos polares e apolares. 

Todos os resíduos hidrofóbicos, assinalados na figura 11, Phe 1, Phe 2, Leu4, Ile 5, Pro 

6, Leu 8, Val 9,  Leu 12, Ile 13, Ala 15 e Phe 16, estão localizados na mesma face 

hidrofóbica da estrutura predita ( Figura 11). 
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Figura 11 - Projeção em roda helicoidal do TSTI0001C. 

 

Legenda: Estrutura em hélice, demonstrando o caráter anfifílico da molécula. As 
cores indicam diferentes propriedades dos aminoácidos. Sendo: Amarelo = 
hidrofóbicos, Verde = polar sem carga, Azul = básico. 

 

O TSTI0001C apresenta sequência primária: FFSLIPSLVGGLISAFK– NH2 e 

massa molecular de 1795,86 Da, e possui carga líquida + 1. É composta por 

aproximadamente 58% de aminoácidos apolares, indicando que a mesma deve ser 

estudada em meios que sejam pelo menos parcialmente apolares, como solventes 

orgânicos e micelas anfipáticas (SANTO et al., 2013). A anfipaticidade é um fator 

importante para ação desses PAMs em bactérias (LEE et al., 2013; SANTO et al., 

2013). A habilidade deste peptídeo em se estruturar numa conformação helicoidal com 

arranjo anfipático pode explicar a excelente atividade em bactérias gram-positivas 

(SANTO et al., 2013). A soma destas características confere a esses PAMs, 

indubitavelmente, grande importância no reconhecimento e na interação destes com a 

membrana de micro-organismos (MIHAJLOVIC; LAZARIDIS, 2012; SANTO et al., 

2013). As análises de bioinformática mostraram evidência que o TSTI0001C é um novo 

PAMs e que a partir desse momento foi nomeado de Stigmurina. 
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6.1.4 Análise de agrupamento 

 
 

O desafio de se estudar a estrutura tridimensional de PAMs deve-se as diferentes 

estruturas que estes adotam de acordo com o meio. O resultado da análise da 

modelagem molecular forneceu informações importantes para a construção do 

dendrograma, baseada em sequência de peptídeos anfipáticas e catiônico. Assim, a 

análise de agrupamento (Figura 12) fornece informações importantes sobre suas 

possíveis atividades biológicas. A sequência do TSTI0001C apresentou similaridade e 

revelou homologia com os grupos, de acordo com o dendrograma realizado: peptídeos 

antimicrobianos de escorpião; peptídeos antimicrobianos de diferentes espécies de 

hilídeos, principalmente a família de peptídeo que recebem o nome de Phylloseptina, 

isolados da secreção da pele de anfíbios sul-americanos da subfamília Phyllomedusinae 

(LEITE et al., 2005; RAJA et al., 2013).  
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Figura 12: Dendrograma entre TSTI0001C e peptídeos antimicrobianos (PAMs). 

 

Legenda: Dendrograma do TSTI0001C forma grupos com PAMs. As cores apresentadas na árvore são 
representativas sendo: Rosa = PAM de escorpiões, Amarelo = Stigmurina; Verde e Azul = hilídeos,  Vermelho e 
Preto=  (Bombinina, Caerina, Sarcotoxina Aureina).Análise foi realizada utilizando o programa ProtTest tool. 
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Os resultados demonstraram que todos os grupos compartilham a estrutura de 

hélice, catiônica e anfipática. As análises desses resultados indicam tratar-se de um caso 

de convergência evolutiva, revelando que estes PAMs estão presentes em diferentes 

organismos compartilhando funções de defesa e proteção a estes animais, contribuindo 

dessa forma para a sobrevivência de diferentes espécies (BROGDEN; KIM, 2011; ZHU 

et al., 2011; ROELANTS et al., 2013). 

Dessa maneira, nota-se significativa pressão evolutiva na conservação de 

sequências dos aminoácidos dos peptídeos antimicrobianos (ROELANTS et al., 2013). 

Essa observação é consistente com a hipótese de que muitos PAMs são relacionados 

evolutivamente, tendo surgido de múltiplas duplicações de um gene ancestral que 

existia antes da radiação das várias famílias de anfíbios (ROELANTS et al., 2013; 

MATTHIJS et al., 2014). A diversificação dos PAMs poderia então ser parte de uma 

estratégia evolutiva direcionada pela rápida evolução dos patógenos (WANG et al., 

2004; MATTHIJS et al., 2014).  

6.2 Ensaio in silico  

6.2.1 Dinâmica molecular 

 
A estabilidade da estrutura secundária da Stigmurina depende do ambiente onde 

está presente. Essa afirmação pode ser verificada contrastando as simulações na 

presença da água (Figura 13) com a simulação do peptídeo em TFE 70% (Figura 14). 
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Figura 13 - Padrões de estrutura secundária por resíduo ao longo da simulação para o peptídeo Stigmurina 
em água. 

  

 
Legenda: Em Rosa, resíduos em conformação α-hélice; em amarelo, resíduos em β - folha, em azul, 
resíduos em volta. 
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Figura 14: Padrões de estrutura secundária por resíduo ao longo da simulação para o peptídeo Stigmurina 
em solução de TFE 70% (v/v). 

 
 

 
Legenda: Em Rosa, resíduos em conformação α-hélice, em vermelho resíduo em curvas; em azul, 
resíduos em conformação randômica, em amarelo resíduos em β - folha. 

 

A figura 13 mostra que, durante praticamente 0,5 µs de simulação os resíduos da 

Stigmurina permaneceram inicialmente estruturados em uma α-hélice que se dobra ao 

longo da simulação com parte dos resíduos mantendo a conformação β – folha, na 

presença de água. Entretanto na figura 14 o comportamento da Stigmurina em solução 

de TFE 70% (v/v) mostra que durante, praticamente, 0,5 µs de simulação os resíduos 

predominaram em estrutura randômica, resultado esse comparável ao obtido 

experimentalmente por dicroísmo circular.  

Moléculas de água na vizinhança da cadeia principal do peptídeo podem 

competir pelas ligações de hidrogênio entre a carbonila e o grupo amina, devido a 

polaridade das moléculas de água (WANG et al., 2013). Essa competição pode conduzir 
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à quebra das ligações produzindo a desestabilização da estrutura estendida (EFREMOV 

et al., 2013). Assim, os resíduos das extremidades da cadeia da Stigmurina nessa 

simulação permanecem em conformação aleatória, o que se pode considerar esperado 

levando em conta a liberdade estrutural destes resíduos. Apesar da diferença no número 

de resíduos em padrão randômica, na simulação da figura 14, revela que Stigmurina é 

estável em ambientes anfipáticos, uma vez que a solução TFE - água, diminui 

consideravelmente a polaridade da água (ZHANG et al., 2010). 

Foi proposto, por trabalhos anteriores que a estabilidade da conformação 

helicoidal anfipática obtida para PAMs numa simulação em misturas de TFE - água 

também se devia, além de outras interações, ao arranjo de cargas entre a carga da cadeia 

lateral da fenilalanina do N-terminal e as cargas positivas da lisina do C-terminal 

(BOGIO et al., 2006). Essas diferenças entre os aminoácidos podem ter proporcionado 

uma diminuição na repulsão eletrostática e consequentemente serviam como 

coadjuvantes na estabilidade da estrutura estendida na presença de TFE 70% (v/v). 

Estabilidade de estruturas estendidas de PAMs na presença de TFE 70% (v/v) já foi 

sugerida em estudos com o PAM Indolicidina (ROKITSKAYA et al., 2011; WANG et 

al 2012; SANTO et al., 2013).  

6.3  Avaliação Estrutural 
 

A predição da estrutura secundária em água (espectro verdel) e na presença de 

TFE 20% (v/v) (espectro em azul) o peptídeo apresentou um espectro dicróico típico de 

estrutura desordenada com valor positivo em 212 nm e negativo em 195 nm. Por outro 

lado, o aumento da concentração de TFE em água levou a modificações no espectro 

onde em TFE 50% (v/v) (espectro em rosa) e 70% (v/v) (espectro em vermelho) com 

valor positivo 196 e negativo 218 nm caracterizando a predominância de conformação β 

– folha (KRYKUNOV et al., 2006). A adição de SDS em sua concentração micelar 

crítica (CMC) pode estabilizar conformações de peptídeos antimicrobianos (XU; 

KEIDERLING, 2004; GOPAL et al., 2012), o no mesmo apresentou comportamento 

similar a β – folha como pode ser observado (espectro em amarelo)( Figura 15). 
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             Figura 15 - Espectro dicroíco da Stigmurina em água, TFE e SDS. 

 
Legenda: Elipticidade molar [θ] em função do comprimento de onda da Stigmurina obtidos na 
região de 182-196 nm. Sendo: Verde = Stigmurina + água, Azul= Stigmurina + TFE 20% (v/v), 
Rosa = Stigmurina + TFE 50% (v/v), Vermelho = Stigmurina + TFE 70% (v/v), Amarelo= 
Stigmurina +SDS. 
. 

 

Os resultados observados mostram que a estrutura secundária da Stigmurina é 

sensível ao meio onde esteja disperso, pois existem diferenças significativas nos 

espectros observados (TAKAHASHI et al., 2013). PAMs em geral apresentam estrutura 

randômica em solução aquosa, mas adquirem conformação estrutural durante a inserção 

na membrana mediante interações hidrofóbicas com os lipídios da membrana 

(FAIZULLIN et al., 2013; TAKAHASHI et al., 2013). A propensão da Stigmurina 

quanto a sua estrutura secundária foi avaliada empregando os algorítimos Contin, 

CDSSTR e K2D (WHITMORE; WALLACE, 2008). A análise da sua estrutura por este 

método sugeriu predominância de estrutura randômica e β – folha (Tabela 2). 
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Tabela 2: Conteúdo de estrutura secundária da Stigmurina 

ALGORITMO  ESTRUTURA PREDOMINANTE 

K2D  α-hélice % β - folha% Randômica % 

TFE 20% 9 43 48 

TFE 50% 16 30 54 

TFE 70% 9 43 48 

SDS 20mM 18 
 

 30 52 

CDSSTR TFE 20% 8 42 50 

TFE 50% 14 37 49 

TFE 70% 6 28 66 

SDS 20mM 7 38 55 

Contin TFE 20% 7,4 25,8 66,8 

TFE 50% 18,4 24,7 56,7 

TFE 70% 13,3 30,2 56,5 

SDS 20 mM 16,3 27,4 56,3 

 

Assim, os resultados demonstram que a Stigmurina apresenta predominância de 

estrutura randômica e β - folha. O fato é que estrutura deste peptídeo difere 

grandemente na presença de água, TFE e SDS demonstrando que esse peptídeo possui 

uma versatilidade conformacional quando na presença de diferentes meios, isto é, a 

sequência de aminoácidos pode assumir diversas conformações dependendo quase 

exclusivamente do ambiente onde a Stigmurina esteja sendo investigada, e esse 

comportamento é comum em PAMs (TAKAHASHIet al., 2013). 
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A predominância de estrutura randômica e β - folha, conferem estabilidade e 

mais resistência a ação de proteases (KAUSHIK et al., 2012), o que deve representar 

uma vantagem competitiva sobre outros PAMs (TAKAHASHI et al., 2013).  Para 

avaliar este ponto, a Stigmurina foi também caracterizada quanto a sua estabilidade 

(Figura 16). 
 

Figura 16 - Espectro da estabilidade térmica da Stigmurina 

 
 

Legenda: Perfil de dicroísmo circular da Stigmurina. Azul= aumento gradual da temperatura até 95°C e 

Vermelho=diminuição da temperatura 95°até 15°C. 

 

A termoestabilidade analisada pelo sinal em 222 nm durante o aumento da 

temperatura, não revelou uma temperatura ideal de estabilidade da Stigmurina, 

indicando que a estrutura foi notavelmente estável com temperaturas crescentes. Um 

ciclo de renaturação térmica foi realizado na Stigmurina, e sua estrutura permaneceu 

constante, o que demonstrou resistência à desnaturação térmica recuperando 100% seu 

conteúdo (TAKAHASHIet al., 2013). Outros estudos observaram a existência de forças 

entrópicas geradas pelos resíduos hidrofóbicos, que permitem a renaturação de 

peptídeos anfipáticos (KAUSHIK et al., 2012). 
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6.4 Ensaios biológicos 

 

6.4.1 Concentração Inibitória Mínima 

 
Buscando caracterizar e comprovar a atividade desse peptídeo inédito, os ensaios 

biológicos foram realizados, iniciando-se por uma análise da peçonha bruta. A análise 

dos dados revelaram que a peçonha bruta na concentração de 500 µg/mL, apresentou 

uma discreta atividade (Figura 17). 
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Figura 17. Análise de atividade antimicrobiana da peçonha bruta de Tityus stigmurus em bactérias e 

leveduras. 

 
Legenda: Curva de inibição usando concentrações crescentes. Efeitos da peçonha em células tratadas por 
24 horas e em diferentes concentrações (3,9; 7,8; 15,6; 31,25; 62,5; 125; 250 e 500 µg/mL). Preto= 
controle e Cinza= Peçonha bruta. Cada análise foi realizada em triplicata. Student- Newman-Keuls test  
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Isso porque a peçonha bruta de escorpiões é constituída de diversas moléculas 

(ALMEIDA et al., 2012; ALVARENGA et al., 2012), que desempenham funções 

diferentes, podendo atuar ou não de forma sinérgica, por apresentarem características 

diferentes como: tempo de meia vida, resíduos de aminoácidos e estruturas, o que 

destaca a necessidade de se estudar cada peptídeo isoladamente (VALDEZ-

VELAZQUEZ et al., 2013). Outra questão é se a complexidade de moléculas presentes 

na peçonha bruta é capaz de reduzir a atividade específica dos peptídeos 

antimicrobianos presentes, umas vez que estudos já identificaram a presença de 

proteases nesta mistura (VALDEZ-VELÁZQUEZ et al., 2013). Considerando que o 

objetivo do trabalho é a investigação de toxinas com potencial terapêutico, fica fácil 

entender porque o trabalho não usou doses muito elevadas em seus testes, pois, testes in 

vitro com doses elevadas iriam aumentar os riscos de toxicidade e lesão ocasionada pela 

peçonha bruta e assim comprometer a sua segurança para aplicação como um novo 

medicamento (BISWAS et al., 2012).  

Assim, com os resultados da peçonha bruta e a fim de entender melhor a 

importância do TSTI0001C, a sua sequência foi sintetizada comercialmente empregada 

nos experimentos de caracterização biológica e ensaios de dicroísmo circular. A figura 

18 demonstra a curva de crescimento nos ensaios para micro-organismos selecionados, 

sendo possível observar a atividade antimicrobiana do TSTI0001C. 
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Figura 18: Análise de atividade antimicrobiana do TSTI0001C em bactérias e leveduras. 

 
Legenda: Curva de inibição usando concentrações crescentes. Efeitos da peçonha em células tratadas 24 e 
48 h e em diferentes concentrações (3,9; 7,8; 15,6; 31,25; 62,5; 125; 250 e 500 µg/mL). Sendo: Preto= 
controle e Cinza= TSTI0001C. Cada análise foi realizada em triplicata. Student- Newman-Keuls test (. 
*p<0.05). 
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A análise dos resultados aponta que o TSTI0001C apresentou atividade frente à 

bactérias Gram positivas e leveduras, não apresentando efeito inibitório importante no 

crescimento de Escherichia coli, quando comparado ao controle de crescimento (ZENG 

et al., 2005). Com esses resultados foi possível determinar a concentração inibitória 

mínima (CIM) do TSTI0001C contra Staphylococcus aureus, a qual foi de 31,25 µg/mL 

(17,37 μM), Candida glabrata 125 µg/mL (69,5 μM), Candida krusei e Candida 

albicans 250 µg/mL (139 μM). Também foi encontrada atividade contra bactéria 

resistente a antibiótico Staphylococcus aureus resistentes a meticilina com CIM de 62,5 

µg/mL (34,75 μM) resultada na Tabela 3. A partir de então o peptídeo antimicrobiano 

sintético de Tityus stigmurus foi nomeado Stigmurina. 
 

Tabela 3: Teste da atividade antimicrobiana da Stigmurina por concentração inibitória mínima (CIM). 

Micro-organismos Concentração inibitória Mínima 
 Stigmurina 

(μg/mL) 
Stigmurina

(μM) 
 

Bactéria Gram +    
Staphylococcus 

aureus   
(29213) 

31.25± 0,01 17, 37 ± 
0,01 

 

 

Staphylococcusaureus    
resitentes a meticilina  

(33591) 

62.5 ± 0,02 34,75 ± 
0,02 

 

Bactéria Gram –    
Escherichia coli 

(25922) 
>500 >279  

Leveduras    
Candida glabrata 

(90030) 
 

125 ±0,01 69,5 ± 0,01  

Candida krusei  
(90030) 

 

250 ± 0,02 139± 0,02  

Candida albicans 
(90028) 

250 ± 0,01 139± 0,01  

            Legenda: MIC do TSTI0001C e valores são expressos por  média ± D.P. emtrês experimentos 
independentes. Cada análise foi realizada em triplicata. Student- Newman-Keuls test. 

  

Esses resultados indicam que a Stigmurina além de inibir bactérias Gram-

positivas e leveduras, pode também inibir o crescimento de Staphylococcus aureus 

resistentes a meticilina, embora os antibióticos tradicionais apresentem um CIM mais 

baixa, não se pode descartar que peptídeos antimicrobianos apresentam como principal 

mecanismo de ação a capacidade de atuar na membrana de micro-organismos, o que 

diminui a possibilidade desses patógenos se tornarem resistentes ou até mesmo 
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metabolizarem o peptídeo (ZASLOFF, 2002a; HADLEY; HANCOCK, 2010; SANTO 

et al., 2013). 

Os PAMs TsAP-1 e TsAP-2, isolados de Tityus serrulatus (GUO, 2013) com os 

quais a Stigmurina apresentou alto grau de identidade 98 e 72%, respectivamente 

(Figura 8) apresentaram atividade frente a C.albicans compreendida entre 10-160 μM e 

S. aureus, em uma concentração de 120μM. Entre outros  peptídeos sem pontes 

dissulfeto que também apresentaram atividade frente a micro-organismos merecem 

destaque Opistoporina, em uma concentração inibitória mínima (CIM) de 3 μM (DAÍ, 

2002), a Meucina em uma concentração 50 μM (GAO et al., 2009), HsAP em uma 

concentração de 48 μM ( NIE, 2012), Pantinina em 17 μM (ZENG, et al., 2012), 

AamAP efetiva 64 μM (ALMAAYTAH, et al., 2012). 

Os valores de CIM diferentes nos micro-organismos testados podem ser mais 

bem compreendidos quando se leva em consideração as diferentes composições na 

membrana destas células (LIND et al., 2013; YOUNT; YEAMAN, 2013). Acredita-se 

que PAMs sem pontes dissulfeto, sejam incapazes de se ligar com alta afinidade a 

lipopolissacarídeos, um glicolipídeo encontrado na membrana externa de bactérias 

gram-negativas (SARAVANAN et al., 2013). Ao contrário, sua ação contra bactérias 

gram-positivas deve-se a possíveis interações destes com ácidos teicóicos, teicurônicos 

e em grupos carboxílicos de aminoácidos presentes na parede de peptidoglicano (LIND 

et al., 2013). Embora a interação peptídeo-bactéria seja um processo complexo e 

possivelmente específico, a seletividade da Stigmurina por bactérias Gram-positivas e 

leveduras, pode ser produto da interação mais eficiente do peptídeo com componentes 

da membrana desses organismos (LIND et al., 2013; POLCYN et al., 2013). 

O mecanismo exato que difere na toxicidade nos diferentes tipos celulares ainda 

não está totalmente elucidado, mas pode estar relacionado com a hidrofobicidade da 

superfície celular (SANTO et al., 2013), ou mesmo a diferenças na absorção do agente 

por cada tipo de micro-organismo (POLCYN et al., 2013). Além disso, já foi relatado 

que fatores intrínsecos dos micro-organismos influenciam na sua sensibilidade a 

substâncias tóxicas, incluindo biotransformação química e formas de ligação, 

características de permeabilidade da membrana e determinantes de superfície, vias de 

síntese intracelular e mecanismos de adaptação e de recuperação (NGUYEN et al., 

2011).  

A síntese e a liberação de peptídeos antimicrobianos de escorpiões dependem do 

ambiente e fatores espécie-específicos (ZENG et al., 2005; ALMAAYTAH; 
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ALBALAS, 2014). Esses PAMs de escorpiões apresentam a vantagem de serem 

pequenos, reduzindo os custos da síntese (JENSSEN et al., 2008; LAVERTY et al., 

2011), uma vez que não basta ser ativo e potente, pois o alto custo pode inviabilizar a 

aplicação como medicamento (SEO et al., 2012). Contudo, ainda não está claro se o 

animal utiliza a atividade antimicrobiana dos PAMs, ou se essa atividade é apenas uma 

consequência da atividade membranolitíca desses peptídeos (HANCOCK; SAHL, 2006; 

HAMILL et al., 2008; JENSSEN; HANCOCK, 2010; NGUYEN et al., 2011; SANTO 

et al., 2013). 

 

6.4.2 Avaliação da atividade hemolítica 
 

Foi sugerido que, além das membranas bacterianas, os PAMs podem interagir 

com a superfície dos eritrócitos ao se ligarem a resíduo de ácido siálico presentes em 

glicoproteínas ou glicoensfingolipídios que fazem parte do glicocálix (HAN et al., 

2007). No presente trabalho, os ensaios em eritrócitos com peçonha bruta e a 

Stigmurina apresentaram atividade hemolítica cerca de 30 e 22% respectivamente, nas 

concentrações mais elevadas de 500 μg/mL, revelando baixa atividade hemolítica 

(Figura 19). 

 
Figura 19 - Percentual de atividade hemolítica da peçonha bruta e Stigmurina por 180 minutos de 
incubação. 

 
Legenda: Peçonha bruta e Stigmurina foram incubada por 180 minutos com eritrócitos. Sendo: Preto= 
peçonha e Cinza= Stigmurina. Cada análise foi realizada em triplicata. Student- Newman-Keuls test 
(p<0.05). 
 

A literatura reporta que PAMs como o TsAP-1 e TsAP-2 do escorpião Tityus 

serrulatus possuem valores de hemólise total de 4 e 18% (GUO, 2013), enquanto que a 
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Imcroporina, um peptídeo antimicrobiano amplamente testado, possui valores 

superiores a 50% em concentrações acima de 50 μg/mL (ZHAO et al., 2009). Os 

resultados com a Stigmurina são satisfatórios quanto aos efeitos farmacológicos e 

tóxicos este peptídeo como um requisito importante no tocante à sua aplicabilidade 

como agente terapêutico (POLCYN et al., 2013; ALMAAYTAH; ALBALAS 2014). 

 

6.4.3 Ensaio de células 

O ensaio de citotoxicidade pelo método do MTT permitiu determinar as 

concentrações tóxicas da peçonha e da Stigmurina nas linhagens de células VERO E6 e 

SiHa. A concentração capaz de inibir 50% do crescimento celular e o índice de 

toxicidade (IC50) está descrito na Tabela 3 de modo a comparar a capacidade de inibição 

exibida pela peçonha bruta e a Stigmurina. 

 
Tabela 2 - Concentração citotóxica a 50% da monocamada celular (IC50) da peçonha bruta e Stigmurina 
frente a células VERO E6 eSiHa. 
 
Linhagem celular Amostra IC50 (μg/mL)  R2 
VERO E6 Peçonha  >500  0,818  

Stigmurina  275,67  0,954 
SiHa Peçonha  3,6  0,8564 

Stigmurina  212,54  0,968 
Legenda: A viabilidade celular foi avaliada pelo ensaio de MTT. Cada análise foi realizada em triplicata. 
Student- Newman-Keuls test (*p<0.05). 
 
 

A peçonha bruta apresentou discreto efeito citotóxico em células VERO E6 com 

valores de viabilidade de 82% quando testada na maior concentração de 500 µg/mL, 

enquanto que a Stigmurina apresentou alta atividade, coma viabilidade do crescimento 

celular variando entre 43 e 11% nas linhagens quando testada em concentração de 250 e 

500 µg/mL. Assim, esses resultados podem ser melhor compreendidos quando 

destacamos que a peçonha bruta de Tityus stigmurus apresenta diversas moléculas 

(ALMEIDA etal., 2012), e que estas podem agir ou não de forma sinérgica (VALDEZ-

VELÁZQUEZ et al., 2013). Entretanto quando os ensaios são realizados com a 

Stigmurina, vale destacar que esta possui pureza acima de 95%, o que pode contribuir 

com um aumento da especificidade e atividade desses peptídeos (JEHLE, et al., 2011). 

Os resultados de viabilidade em células  SiHa demonstraram que a peçonha 

bruta foi tóxica em todas as  concentrações testadas 3,9 a 500 µg/mL, com valores de 

viabilidade compreendias entre 52 a 5%. A Stigmurina quando testada em linhagens de 
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células SiHa, apresentou toxicidade nas concentrações compreendidas entre 125 

µg/mLe 500 µg/mL,onde a viabilidade do crescimento das células SiHa observada foi 

de 50 % a  8 %, respectivamente. Com esses resultados é possível observar uma ação 

sinérgica entre as moléculas presente na peçonha bruta capaz de potencializar seus 

efeitos quanto testada em linhagens de células tumorais. Identificamos assim, atividade 

mais citotóxica da peçonha bruta e da Stigmurina em células SiHa quando comparados 

a células VERO E6 (Figura 20). 

 
 
                     Figura 20: Efeito da Peçonha bruta e Stigmurina em linhagens de células Vero E6 e SiHa. 

 
Legenda: Peçonha bruta e Stigmurina foram incubada por as células VERO E6 e SiHa por 24 h. Sendo: 
Preto= peçonha e Cinza= Stigmurina. Valores são expressados por  média ± D.P. por três experimentos 
independentes. Cada análise foi realizada em triplicata. Student- Newman-Keuls test (p<0.05). 
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A literatura reporta estudos que investigaram ação da peçonha de um escorpião 

Cubano, Rhopalurus junceus, entre as células VERO E6 e SiHa e observaram que as 

células SiHa foram mais sensíveis a ação da peçonha (DÍAZ-GARCÍA et al., 2013). O 

peptídeo Kb1 que apresentou 63% de identidade com a Stigmurina (Figura 8) teve sua 

ação investigada em células normais e tumorais e apresentou maior citotoxicidade nas 

células tumorais (WANG; JI, 2005). Um escorpião do mesmo gênero, Tityus 

discrepans, também foi avaliado quanto em linhagem de células normais de rim de 

macaco (MA104) e células de câncer de mama SKBR3, onde demonstrou atividade 

efetiva apenas em células tumorais (D' SUZE et al., 2010). 

Assim é possível que esses resultados diferentes nas linhagens de células 

estudadas possam ser melhor compreendidos quando observamos a composição celular 

de cada linhagem, que reflete na expressão diferencial de alvos celulares geralmente 

reconhecidos pelas peçonhas de escorpião e seus peptídeos (JEHLE, et al., 2011). Esta 

característica sugere que a susceptibilidade destas células é dependente do tecido de 

origem (PAIVA et al., 2012; POLCYN et al., 2013; ALMAAYTAH; ALBALAS 2014), 

uma vez que a peçonha bruta e a Stigmurina se comportaram de forma muito diferente  

dependendo do tipo de linhagem celular utilizado (PAIVA et al., 2012). Assim, os 

resultados encontrados podem ser atribuídos a variações na sensibilidade das linhagens, 

incluindo diferentes processos de metabolismo e toxicidade (POLCYN et al., 2013).
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7. CONCLUSÕES 
 

 Neste trabalho, uma nova molécula identificada por transcriptoma da 

glândula do escorpião Tityus stigmurus foi caracterizada como primeiro 

peptídeo bioativo da espécie, o qual recebeu o nome Stigmurina; 

 A hipótese desenvolvida sobre a estrutura secundária da Stigmurina 

revela capacidade de se modificar de acordo com o meio, não sendo 

estável nos meios analisados, predominando a conformação randômica e 

β - folha. 

 Considerando a flexibilidade conformacional dos resíduos, é possível 

compreender a sua maior resistência à temperaturas elevadas, 

demonstrados nos ensaios de termoestabilidade. 

 Em conjunto, a análise dos resultados obtidos demonstrou a importância 

da peçonha de Tityus stigmurus como reserva natural de PAMs, com 

atividade em bactéria gram-positiva e leveduras, com baixa toxicidade 

em eritrócitos. O resultado da atividade citotóxica contra linhagens de 

células SiHa, pode ainda sugerir uma possível atividade anticâncer desse 

peptídeo. 
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8. PERSPECTIVAS FUTURAS 
 
 Verificar o efeito da Stigmurina em outras cepas de micro-organismos 

patogênicos de importância médica; 

 Avaliar a capacidade da peçonha bruta e a Stigmurina de inibirem a 

internalização celular do vírus da dengue;  

 Promover modificações estruturais para obtenção de novos análogos da 

Stigmurina com o objetivo de aumentar a sua carga e efetividade frente aos 

micro-organismos. 

 Realizar estudo aprofundado de sua estrutura e de seu mecanismo de ação.  
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