
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE BIOCIÊNCIAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOQUÍMICA 

 

 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL E AVALIAÇÃO DA 

ATIVIDADE BIOLÓGICA DE UMA NOVA HIPOTENSINA 

IDENTIFICADA NO VENENO DO ESCORPIÃO Tityus stigmurus 

 

 

 

 

 

 

NATAL 

2016



 
 

RICHELE JANAINA DE ARAÚJO MACHADO 

 

 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL E AVALIAÇÃO DA 

ATIVIDADE BIOLÓGICA DE UMA NOVA HIPOTENSINA 

IDENTIFICADA NO VENENO DO ESCORPIÃO Tityus stigmurus 

 

Tese de doutorado apresentada ao 

Departamento de Bioquímica da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, como 

requisito parcial para obtenção do título de 

Doutor em Bioquímica. 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Matheus de Freitas 

Fernandes Pedrosa 

 

 

 

 

 

NATAL  

2016 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

DEDICO ESTE TRABALHO: 

A minha mãe, minha irmã e meu esposo. Se não fosse o apoio, força, 

confiança e saber que meu bem mais precioso “meu filho” estava em boas 

mãos eu não teria conseguido realizar meu grande sonho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao longo dos anos realizando esse trabalho, recebi ajuda de muitas pessoas e 

instituições que ofereceram ajuda, ensinamentos e apoio. Por conseguinte, não 

poderia deixar de reconhece-las. 

Inicialmente direciono o meu agradecimento a Deus por ter me escolhido e 

capacitado para realizar esse trabalho, por sempre ter renovado a minha 

esperança e a minha força diária para concluir mais uma etapa em minha vida. 

Agradeço aos meus pais, Rita Maria e Laercio Machado, por continuar 

acreditando em mim e proporcionando a realização do meu sonho. Em especial 

a minha querida mãe por cuidar do meu filho incansavelmente para concluir 

todas as etapas do doutorado.  

Agradeço a Norberto meu amigo, namorado, noivo e esposo. Atribuo a você a 

realização de muitos sonhos profissionais e principalmente por me envolver em 

sua dedicação e em seu empenho.  

Ao meu filho Guilherme que já faz parte da minha vida cientifica e tem em seu 

lattes a participação em dois congressos internacionais ao lado da mamãe e da 

titia. Depois da sua chegada sou a mulher mais realizada e feliz do mundo. Te 

amo meu filho. 

À minha querida e amada irmã Raynara, agradeço por ter participado 

efetivamente na minha conquista me ajudando nos cuidados com o “Gui” e em 

tudo que era preciso. 

À minha prima Rayla que me acompanhou na fase final e mais corrida do meu 

trabalho ajudando nos cuidados com o “Gui”. 

À minha família, a qual amo muito, agradeço pelo carinho, paciência e 

incentivo. 

 

 



 
 

 

À Marilú, Dona Francisca, Vitória, Sara, Lhayana e todos da família de 

Norberto, agradeço por ter me aceitado com tanto amor.  

Agradeço a minhas amigas e companheiras de laboratório: Karlinha foi Deus 

que colocou você em minha vida no momento em que mais precisei no 

mestrado, tenho o maior orgulho de você e sou extremamente grata pela 

amizade e por acreditar que sou forte. Maíra e Mariana obrigada pela amizade 

e por me receber de braços abertos no laboratório e por sempre ajudar no que 

era preciso. Manoela e Allanny tenho muito orgulho de vocês e aprendi muito 

com cada uma de vocês nessa jornada do doutorado. Alessandra você foi um 

presente que Deus colocou em minha vida para eu colocar em prática o que eu 

mais gosto de fazer que é ensinar. Menilla por contribuir grandemente com o 

meu trabalho. Aos alunos de iniciação Rosangela, Fernanda, Fiama e Rafael 

que sempre estiveram dispostos a ajudar. Agradeço também a toda a equipe 

do TecBioFar pelas contribuições diretas ou indiretas no meu trabalho. 

À Ana Karina, agradeço pela amizade de longas datas e pela grande 

contribuição em meu trabalho na cultura de células e em dosagem de NO, me 

ensinando todos os detalhes das técnicas com paciência.  

A Lêonidas e sua família sou extremamente grata pela contribuição em meu 

trabalho nos experimentos com animais e por abrir as portas da sua casa não 

só para mim, mas para meu esposo, filho e mãe. Obrigada por trabalhar até 

tarde da noite para executar os experimentos. Aprendi muito com você! 

Aos pesquisadores Eneias e Fernanda Portaro do Instituto Butantan, 

agradeço pelas colaborações com o meu trabalho de doutorado nos ensaios de 

dicroísmo circular e na atividade inibitória sobre a ECA, respectivamente. 

A Prof. Dr. Edeltrurdes da UFPB por me receber em seu laboratório de braços 

abertos e colaborar com o meu trabalho nos ensaios com bactérias e fungos. 

Ao professor Prof. Dr. Hugo, aprendi muito com o senhor durante essa jornada 

do mestrado e doutorado. Sou extremamente grata pela colaboração em meu 

trabalho na cultura de células. 



 
 

 

Ao prof. Dr. Valdir Braga por aceitar colaborar com o meu trabalho sem nem 

me conhecer. Suas contribuições foram essenciais para a execução desse 

trabalho. 

Prof. Dr. Arnobio e Prof. Dr. Adley por me receber tão bem na família do 

TecBioFar. 

Ao prof. Dr. Wilmar, conhecer o Senhor foi um grande presente e exemplo de 

um excelente pesquisador, humilde, inteligente e sempre pronto para ajudar.  

Agradeço à professora Dr. Ana Heloneida, eu não tenho dúvidas que foi Deus 

que colocou a senhora no meu caminho e que não estaria concluindo essa 

etapa sem a sua orientação na graduação, especialização, mestrado e na vida. 

Sou e sempre serei sua fã número um. 

Aos professores componentes da banca da qualificação: Prof. Dr. Renata 

Alexandra, agradeço por aceitar participar da banca e, de forma tão carinhosa, 

contribuir com o meu trabalho. A Prof. Dr. Adriana Uchoa pelo incentivo e 

contribuição com o meu trabalho e ao Prof. Dr. Euzebio por colaborar 

grandemente para a realização do meu trabalho. Obrigada pelas correções e 

sugestões para o aperfeiçoamento desta tese. 

À banca examinadora da defesa de tese: Prof. Dr. Deyse Dantas, Prof. Dr. 

Celina Dore, Prof. Dr. Ana Heloneida e Prof. Dr. Euzebio Barbosa, obrigada 

pelas contribuição e sugestões no meu trabalho. Agradeço por terem se 

disponibilizado em participar desta defesa. 

Aos demais colegas de departamento e funcionários, sempre garantindo um 

ambiente adequado e organizado indispensáveis para o bem estar no ambiente 

de trabalho.  

Ao PPG do departamento de Bioquímica pela grande oportunidade de realizar 

minha pós-graduação.  

A Capes pelo incentivo financeiro durante meu mestrado. 

 

 



 
 

 

Agradeço em especial: 

Ao professor Dr. Matheus Pedrosa, por ter aceitado me orientar em um 

momento decisivo da minha vida. Tenho muito orgulho de fazer parte da sua 

equipe. Dedico a você todo o meu respeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESUMO 

A identificação, caracterização estrutural e avaliação da atividade biológica de 
peptídeos bioativos em veneno de animais peçonhentos tem sido alvo de 
investigação científica. O escorpião Tityus stigmurus pertence à família 
Buthidae e predomina no Nordeste do Brasil. O repertório molecular da 
glândula do veneno do escorpião T. stigmurus foi investigado pelo nosso grupo 
de pesquisa e permitiu a identificação de uma variedade de peptídeos de 
interesse biotecnológico incluindo peptídeos aniônicos, antimicrobianos 
(AMPs), toxinas atuantes em canais de sódio e potássio, peptídeos hipotéticos 
secretados, metaloproteases, peptídeos ricos em cisteína e peptídeos 
potenciadores de bradicinina (BPPs). Uma variedade de atividades importantes 
já foi descrita para alguns destes peptídeos, tais como atividade antibacteriana, 
antifúngica, anticancerígeno e imunomoduladora. Diversos componentes do 
veneno atuam sobre o sistema cardiovascular, como os BPPs que são 
peptídeos com propriedade hipotensora e fortes candidatos para o desenho de 
novos fármacos para o tratamento de doenças cardiovasculares. O presente 
trabalho apresentou como objetivo realizar a caracterização estrutural e 
avaliação da atividade biológica de uma nova hipotensina identificada no 
veneno do escorpião T. stigmurus. O cluster TSTI0006C, obtido do 
transcriptoma de glândulas de veneno, de onde o gene foi analisado e sua 
estrutura primária reduzida após a determinação do peptídeo sinal e pró-
peptídeo, resultando em uma estrutura de 25 resíduos de aminoácidos, 
denominado de T. stigmurus Hypotensin (TistH), com massa molecular de 2,7 
kDa, ausência de cisteína e presença de dois resíduos de prolina na região C-
terminal, característica estrutural típica dos BPPs. O alinhamento múltiplo de 
TistH com outros BPPs resultou em um percentual de 76% de identidade com 
os BPPs identificados no veneno do escorpião T. serrulatus. Análises 
realizadas in silico e por dicroísmo circular revelaram que TistH apresenta 
estrutura tridimensional predominante em α-hélice. A estrutura de TistH foi 
estável em função a variação de pH e temperatura. TistH não apresentou ação 
hemolítica em sangue de cavalo, não alterou a viabilidade de células normais e 
cancerígenas, assim como não estimulou a liberação de óxido nítrico em meio 
de cultura de células Raw e a migração de leucócitos em modelo de bolsa de 
ar em camundongos Swiss. Esse peptídeo apresentou atividade com MIC de 
128 µg/mL contra as cepas C. albicans (LM-106), C. tropicalis (ATCC 13308) e 
A. flavus (LM-247 e LM-26). Além disso, foi avaliado o efeito cardiovascular de 
TistH em ratos normotensos. TistH foi capaz de potencializar a ação 
hipotensora de bradicinina e induzir um efeito vasorrelaxante em anéis da 
artéria mesentérica com endotélio dependente de óxido nítrico e independente 
da enzima conversora de angiotensina (ECA). Os dados obtidos nesse estudo 
podem contribuir para a elucidação das características estruturais e funcionais 
de TistH, uma molécula multifuncional capaz de reduzir a pressão arterial de 
ratos e inibir o crescimento de fungos, apresentando baixa citotoxicidade, 
sendo portanto um peptídeo bioativo candidato a utilização como agente 
farmacológico. 
 

Palavras-chave: Peptídeos bioativos; Peptídeo Potenciador de Bradicinina; 
Vasorrelaxante; Hipertensão; Antimicrobiano 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The identification, structural and functional characterization of bioactive 
peptides in scorpion venom have been targeted in scientific research. The 
scorpion Tityus stigmurus belongs to the family Buthidae and predominates in 
the Northeast of Brazil. The molecular repertoire of the venom gland from T. 
stigmurus was previously elucidated in a transcriptomic study by our group, 
which identified the presence of a variety of peptides holding biotechnological 
interest, including: anionic peptides, antimicrobial peptides (AMPs), toxins 
acting on potassium and sodium channels, hypothetically secreted peptides, 
metalloproteases, cysteine-rich peptides and bradykinin potentiating peptides 
(BPPs).  Important biological activities have been described for some of these 
peptides, such as antibacterial, antifungal, anticancer, and immunomodulatory 
activities. Various venom components can act on the cardiovascular system, for 
example BPPs, which are peptides with strong hypotensive properties and good 
candidates to aid the design of new drugs for the treatment of cardiovascular 
diseases. This study aimed to carry out the structural characterization and 
biological evaluation of a new hypotensin identified in T. stigmurus scorpion 
venom. The cluster TSTI0006C, obtained from the venom gland transcriptome, 
was analyzed and had its primary structure reduced after determining the signal 
peptide and pro-peptide. The mature sequence, named T. stigmurus 
Hypotensin (TistH), has 25 amino acid residues, a molecular weight of 2.7 kDa, 
absence of cysteines and the presence of two proline residues at the C-
terminus, a typical structural feature of BPPs. Multiple alignment of TistH with 
other BPPs resulted in up to 76% identity with BPPs from T. serrulatus scorpion 
venom. Analyzes in silico and by circular dichroism revealed that TistH has 
predominant α-helix three-dimensional structure, which is stable to the variation 
of pH and temperature. In biological activity assays, TistH showed no hemolytic 
activity, and was not cytotoxic to normal and cancerous cells. The peptide did 
not affect the release of nitric oxide by macrophages in vitro, neither had any 
effect on leukocyte migration in vivo, in a murine model of air-pouch 
inflammation. TistH showed antimicrobial activity with MIC of 128 µg/mL against 
Candida albicans (LM-106), C. tropicalis (ATCC 13308) and Aspergillus flavus 
(LM-247 and LM-26) strains. In addition, the cardiovascular effects of TistH in 
normotensive rats was evaluated. TistH was able to potentiate the hypotensive 
action of bradykinin and induced a vaso-relaxing effect on mesenteric artery 
rings, in a mechanism involving endothelial nitric oxide and independent of the 
Angiotensin Converting Enzyme (ACE). Our data contribute to a better 
understanding of the structural and functional characteristics of TistH, a 
multifunctional molecule capable of reducing the blood pressure of rats and 
inhibit the growth of fungi, having low cytotoxicity, and being therefore a 
promising candidate for use as pharmacological agent. 

Key-words: Bioactive peptide; Bradykinin Potentiating Peptides; Vasorelaxant; 
Hypertension; Antimicrobial 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 ESCORPIÕES: ASPECTOS GERAIS 

 

Os escorpiões são artrópodes quelicerados (Chelicerata) pertencente à 

classe Arachnida, ordem Scorpiones, com mais de 400 milhões de anos de 

evolução (MA et al., 2012). Cerca de 1.500 espécies diferentes de escorpiões 

já foram descritas, sendo atualmente distribuídas em 18 famílias. 

Aproximadamente 30 destas são pertencentes a família Buthidae, conhecidos 

por serem potencialmente perigosos para o homem, sendo o gênero Tityus, 

Leiurus, Andractonus e Centruroides os principais representantes desta família  

(CHIPPAUX; GOYFFON, 2008).  

O gênero Tityus é o maior deles, com aproximadamente 170 espécies 

conhecidas (BORGES et al., 2010) e os principais causadores de 

envenenamento humano grave no Brasil, são principalmente os escorpiões, 

Tityus stigmurus, Tityus serrulatus e Tityus bahiensis. O T. stigmurus é o 

principal agente causador de escorpionismo na região Nordeste do Brasil, 

também conhecido como escorpião amarelo, pertencente à família Buthidae. 

Essa espécie está presente principalmente em Pernambuco, Alagoas, Sergipe 

e Rio Grande do Norte (“Ministério da Saúde”, 2009). 

Estes animais são comuns nas áreas tropicais e subtropicais, existindo 

tanto espécies de regiões desérticas quanto de florestas tropicais úmidas, ou 

seja, apresentam ampla distribuição geográfica, habitando praticamente todos 

os continentes, exceto a Antártica. Possui alta adaptação em ambientes 

urbanos devido à disponibilidade de alimento, ausência de predadores naturais 

e locais para habitar, sendo encontrados principalmente em frestas, pedras, 

entulhos e esgoto (LOURENÇO, 2004; SILVA et al., 2005; PINTO, 2009; LIMA, 

2014).  

São animais carnívoros, alimentando-se principalmente de pequenos 

artrópodes como baratas, traças, cupins e aranhas, podendo sobreviver longos 

períodos de privação hídrica e alimentar, o que torna seu combate muito difícil 

(SILVA et al., 2005; ALMEIDA, 2011). 
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 As espécies de escorpião apresentam características morfológicas 

semelhantes (Figura 1), prossoma (carapaça), mesossoma (tronco) e 

metassoma (cauda). O cefalotórax é coberto por uma carapaça quitinosa, 

apresentando um par de olhos medianos e até 6 pares de olhos laterais. O 

mesossoma e metassoma são formados por 12 segmentos, sendo os últimos 

responsáveis pela formação da falsa calda do animal, seguidos pelo télson ou 

vesícula onde se localiza um par de glândulas produtoras de veneno que 

desembocam em dois orifícios situados de cada lado da ponta do ferrão (SILVA 

et al., 2005; “Ministério da Saúde”, 2009; ALMEIDA, 2011; LIMA, 2014).  

Tityus stigmurus apresenta características morfológicas próprias como 

uma faixa escura longitudinal na parte dorsal do seu mesossoma, seguido de 

uma mancha triangular no prossoma. Também possui uma serrilha, porém, 

menos acentuada nos terceiro e quarto anel da calda (“Ministério da Saúde”, 

2009). 

 

 

Figura 1. Morfologia do escorpião. Fonte: Ministério da Saúde, 2009. 
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Figura 2. Morfologia do escorpião Tityus stigmurus. Fonte: Ministério da Saúde, 2009. 

 

1.2. COMPOSIÇÃO DO VENENO ESCORPIÔNICO 

 

O veneno do escorpião é usado para defesa e captura de presas. 

Diferente do veneno de serpentes e aranhas, a maioria dos venenos 

escorpiônicos possui nível baixo de atividade enzimática (PLESSIS; ELGAR; 

DU PLESSIS, 2008). É constituído de uma mistura aquosa contento 

mucoproteínas, aminoácidos livres, lipídeos, nucleotídeos, aminas, sais 

inorgânicos, peptídeos neurotóxicos e outras substâncias desconhecidas. Esta 

composição varia de acordo com a área habitada pelo animal, tipo de dieta, 

número de picadas e de extrações (BERTAZZI, 2007; HMED; SERRIA; 

MOUNIR, 2013). 

 O conhecimento dos constituintes do veneno e suas consequências no 

organismo humano e animal são importantes para o estabelecimento de uma 

conduta clínica adequada. Além disso, nos últimos anos grande destaque tem 

sido dado ao potencial terapêutico de toxinas isoladas de venenos animais, 

entre eles do escorpião (PINTO, 2009). 

Os métodos avançados de fracionamento, cromatografia e 

sequenciamento tornou possível isolar e caracterizar as toxinas presentes no 

veneno do escorpião. As toxinas são os componentes do veneno mais bem 
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estudadas e são responsáveis pela patogênese do envenenamento devido 

apresentar interação especifica com proteínas de membranas de canais iônicos 

(PLESSIS; ELGAR; DU PLESSIS, 2008; ORTIZ et al., 2015).  O conteúdo de 

peptídeos contido no veneno não excede 5% do seu peso seco. Esta fração 

peptídica é normalmente dividida em diferentes grupos baseados na estrutura, 

alvo de ação, relevância farmacológica e toxidade para mamíferos, insetos e 

crustáceos (HMED; SERRIA; MOUNIR, 2013).  

Com relação à estrutura os peptídeos presentes no veneno podem ser 

agrupados em peptídeos com ligações dissulfeto (DBPs) e os que não 

apresentam ligações dissulfeto (NDBPs) (ZENG et al., 2012). A maioria dos 

DBPs apresentam de 3 a 4 ligações dissulfeto. Eles podem interagir 

especificamente com diferentes canais iônicos incluindo Na+, K+, Ca2+ e CI− 

(ZENG et al., 2012). NDBPs são relativamente pequenos, contendo entre 13 a 

56 resíduos de aminoácidos, com sequência variada, sendo na sua maioria 

catiônicos e com estrutura flexível. Uma variedade de atividades importantes já 

foi descrita para estes peptídeos, tais como, atividade antibacteriana, 

antifúngica, citolítica, antiviral, antimalárico, anticancerígeno, imunomoduladora 

e pontenciadora de bradicinina (ORTIZ et al., 2015). 

Um estudo recente do nosso grupo, através da análise transcriptômica 

da glândula de veneno do escorpião T. stigmurus identificou proteínas que são 

similares a toxinas conhecidas, assim como moléculas com provável atividade 

tóxica e proteínas relacionadas com funções celulares (Figura 3). Os grupos 

mais abundante de transcritos foram: peptídeos aniônicos, antimicrobianos 

(AMPs), toxinas atuantes em canais de sódio e potássio, peptídeos hipotéticos 

secretados, metaloproteases, peptídeos ricos em cisteína e peptídeo 

potenciadores de bradicinina (BPPs) (Tabela 1) (ALMEIDA et al., 2012). 
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Figura 3: Análise transcriptômica da glândula de veneno do escorpião T. stigmurus. 

Fonte: Almeida, 2011. 

 

Tabela 1. Identificação dos transcritos mais abundantes de veneno de 

escorpião T. stigmurus. Fonte: Almeida, 2011. 

 

 

1.3. ATIVIDADES BIOLÓGICAS DE VENENOS DE ANIMAIS 

 

Venenos de escorpiões são utilizados na medicina chinesa tradicional há 

muitos séculos para o tratamento dos sintomas associados com espasmo 

convulsivo, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, tumores, 
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inflamação e hepatopatia (GOUDET; CHI; TYTGAT, 2002). Nas últimas 

décadas, as toxinas presentes neste veneno tem atraído interesse de 

pesquisadores e da indústria farmacêutica. Estas moléculas demonstram 

potencial para terapêutica no tratamento de uma variedade de doenças 

(GOUDET; CHI; TYTGAT, 2002; GUO et al., 2013). 

Um número crescente de estudos experimentais mostra que o veneno 

de escorpiões e alguns peptídeos purificados têm o potencial de inibir a 

proliferação de células cancerígenas, como observados nos peptídeos 

antimicrobianos que em sua maioria apresentam atividade antiproliferativa 

(ZENG et al., 2012; DING et al., 2014). Recentemente, um peptídeo 

antimicrobiano identificado no veneno do escorpião T. stigmurus apresentou 

toxicidade para as células normais (Vero E6) e cancerígena (SiHa) com baixa 

atividade hemolítica (MELO et al., 2015). TsAP1 e TsAP2 peptídeos 

antimicrobianos purificado a partir do veneno do escorpião T. serrulatus 

também alteram a viabilidade de células cancerígenas, com baixa atividade 

hemolítica para TsAP1 e elevado percentual de hemólise para TsAP2 (GUO et 

al., 2013). 

Diversos componentes do veneno atuam sobre o sistema 

cardiovascular, estes incluem os peptídeos natriuréticos que são importantes 

reguladores do sistema cardiovascular e renal, as sarafotoxinas que são 

peptídeos altamente vasoconstrictor e os BPPs que são peptídeos com 

propriedades hipotensoras (HODGSON; ISBISTER, 2009; YEOW; KINI, 2012). 

 

 

1.4. PEPTÍDEO POTENCIADOR DE BRADICININA (BPP) 

 

O estudo dos mecanismos fisiopatológicos do envenenamento e 

caracterização molecular de toxinas do veneno da serpente Bothropos jararaca 

resultou em duas grandes contribuições cientificas relevantes: a descoberta da 

bradicinina (BK) um potente vasodilatador (ROCHA; BERALDO; ROSENFELD, 
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1949) e dos peptídeos potenciadores de bradicinina (BPPs) (FERREIRA, 1965; 

FERREIRA; BARTELT; GREENE, 1970). 

Os primeiros BPPs do veneno da serpente B. jararaca foram isolados e 

totalmente caracterizados (FERREIRA; BARTELT; GREENE, 1970). Estes são 

oligopeptídeos, que apresentam um ácido piroglutâmico na região N-terminal e 

um resíduo de prolina na extremidade C-terminal. BPPs que apresentam em 

sua estrutura primária mais que sete resíduos de aminoácidos tem uma 

estrutura típica incluindo alto teor de prolina e um tripleto Ile-Pro-Pro na região 

C-terminal (IANZER et al., 2004). 

BPPs isolados do veneno de serpente foram os primeiros inibidores 

naturais da enzima conversora de angiotensina (ECA) descritos (IANZER et al., 

2004). Duas formas distintas de ECA são conhecidas em seres humanos, a 

forma somática (sECA) que é encontrada em muitos tecidos e a testicular 

(tECA) encontrada exclusivamente nos testículos. A sECA é expressa 

abundantemente no endotélio vascular, em células epiteliais dos tubos 

proximais dos rins, no cérebro e em células intestinais e tem um papel chave 

no controle da pressão arterial e função renal. É uma enzima responsável pela 

conversão da angiotensina I (Ang I) em angiotensina II (Ang II) e degradação 

de BK (TURNER; HOOPER, 2002). 

 Com a descoberta destes inibidores naturais da ECA, tornou-se 

possível desenvolver os primeiros medicamentos destinados a tratar as 

doenças cardiovasculares (IANZER et al., 2004). Estudos de estrutura-

atividade com os BPPs isolados do veneno da serpente da B. jararaca foram 

essenciais para o desenvolvimento do captopril (IANZER et al., 2004), um 

inibidor da ECA atualmente usado na clínica para o tratamento da hipertensão 

arterial, insuficiência cardíaca congestiva, enfarte do miocárdio, disfunção 

endotelial e doença renal (incluindo nefropatia diabética) (TURNER; HOOPER, 

2002). O efeito anti-hipertensivo dos inibidores da ECA é explicado não só pela 

prevenção da formação da Ang II, mas também pela potenciação do efeito 

hipotensivo da BK (IANZER et al., 2004). 

Primordialmente foi descrito, através de experimentos in vivo, que a 

potenciação de BK pelos BPPs da B. jararaca foi uma consequência da inibição 
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da ECA (FERREIRA; BARTELT; GREENE, 1970). Apesar da inibição da ECA 

ser um mecanismo importante para explicar o mecanismo de ação dos BPPs, 

um grande número de pesquisas mostram múltiplos mecanismos 

independentes da inibição da ECA e bloqueio da degradação de BK. Estudos 

com os peptídeos BPP-7a (E-D-G-P-I-P-P) e BPP-10c (E-N-W-P-H-P-G-I-P-P) 

da B. jararaca mostraram que estes foram capazes de reduzir a pressão 

arterial em ratos espontaneamente hipertensos (SHR) em concentrações que 

não promovem inibição da ECA (IANZER et al., 2007). 

Após o estudo com os BPPs do veneno da B. jararaca, um grande 

número de pesquisas focou na identificação e caracterização de BPP a partir 

de fontes naturais (HODGSON; ISBISTER, 2009). Muitos BPPs foram 

encontrados no veneno de outras serpentes (GOMES et al., 2007; LOPES et 

al., 2014), aranhas (FERREIRA et al., 1996) e escorpiões (VERANO-BRAGA et 

al., 2008, 2010a).  

O primeiro BPP reportado em veneno de escorpião foi o peptídeo T 

(KKDGYPVEYDRAY) identificado no veneno do escorpião Tityus serrulatus. 

Este apresenta estrutura primária diferente dos outros BPPs, potencializa a 

atividade da BK e inibi a ECA (FERREIRA; ALVES; HENRIQUES, 1993). Em 

seguida o peptídeo K12 (LRDYANRVINGGPVEAAGPPA) isolado do veneno do 

escorpião Buthus occitanus com estrutura primária apresentando baixa 

homologia com outros BPPs, exceto por apresentar o dupleto Pro-Pro na 

região C-terminal. Este peptídeo é um potenciador de BK e inibidor da ECA 

(MEKI; NASSAR; ROCHAT, 1995).  

Alguns peptídeos de escorpião podem potencializar a BK por 

mecanismos independentes da inibição da ECA como foi reportado para a 

família de hipotensinas identificada no veneno do escorpião T. serrulatus 

(TsHpt). TsHpt-I e TsHpt-I[17e25] foram capazes de potencializar o efeito 

hipotensor de BK em ratos normotenso e induzir o relaxamento em anéis da 

aorta com endotélio em processo dependente da liberação de óxido nítrico. O 

estudo de estrutura-atividade com estes peptídeos mostrou que o dupleto Pro-

Pro na região C-terminal foi importante para potencializar a BK, assim como a 

presença do resíduo de lisina antes desse dupleto foi essencial para ativação 
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dos receptores de cininas por estes peptídeos (LIMA et al., 2010). Estes 

apresentaram atividade anti-hipertensiva via mecanismos dependentes da via 

do óxido nítrico (NO) e independente da inibição da ECA (VERANO-BRAGA et 

al., 2008, 2010a).   

As pesquisas com o BPP-10c um peptídeo rico em prolina identificado 

no veneno da B. jararaca mostrou forte atividade poteciadora de BK in vivo e 

atividade anti-hipertensiva. Foi observado que esse peptídeo mostrou inibição 

na ECA, porém esse não foi o único mecanismo envolvido no efeito anti-

hipertensivo pelo BPP-10c (GUERREIRO et al., 2009). No estudo de Silva et al. 

(2008) após analisar a biodistribuição do BPP-10c nos órgãos de ratos foi 

observado uma concentração dez vezes mais elevada nos rins do que em 

outros tecidos e permanência desses níveis por mais de 6 horas  do BPP-10c 

nos rins de ratos.  

A partir desse estudo foi determinado um novo alvo de ação para o BPP-

10c, mostrando que este atua ativando a enzima argininosuccinato sintase 

(AsS) que faz parte do ciclo da ureia e do ciclo arginina-citrulina, principais 

fontes de arginina e óxido nítrico em células renais e edoteliais. Em células 

endoteliais o ciclo arginina-citrulina, assegura o fornecimento de NO que 

desempenha diversas funções (SILVA et al., 2008). 

O oxido nítrico (NO) é um agente multifuncional, que age como uma 

molécula sinalizadora chave em processos fisiológicos. É produzido pela 

enzima óxido nítrico sintase endotelial (eNOS) e é um mediador fundamental 

para a manutenção da função e integridade do endotélio (ALBRECHT et al., 

2003). A ligação de efetores circulantes, como a BK a receptores específicos 

na membrana das células endoteliais sinaliza a liberação transiente de cálcio 

intracelular, o qual se liga à calmodulina uma proteína receptora de Ca2+
 que 

intervém na contração e relaxamento muscular formando um complexo cálcio-

calmodulina (Ca-CaM) responsável pela ativação da eNOS. Essa ativação 

libera NO que difunde-se para a camada de células musculares adjacentes o 

que resulta no relaxamento da parede do vaso (SALDANHA, 1989; 

GERREIRO, 2009). 
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1.5. HIPERTENSÃO ARTERIAL 

 

1.5.1. Conceito, diagnóstico, classificação e tratamento  

 

 Segundo as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão a hipertensão arterial 

sistêmica (HAS) é uma doença multifatorial que sofre influências importantes 

de fatores ambientais, e é caracterizada por níveis elevados e sustentados da 

pressão arterial. Esta elevação da pressão arterial representa o principal fator 

de risco independente, linear e contínuo para doenças cardiovasculares, tais 

como doença cerebrovascular, doença arterial coronariana, insuficiência 

cardíaca, insuficiência renal crônica e doença vascular de extremidades 

(MARIA et al., 2009).  

A hipertensão arterial (HA) tem alta prevalência e baixa taxa de controle, 

atingindo um grande número de indivíduos, de diferentes faixas etárias e em 

ambos os sexos, sendo um dos mais importantes problemas de saúde pública 

(RAMOS et al., 2006; MARIA et al., 2009). Essa desordem atinge em média 

30% da população adulta, cerca de 1,2 bilhão de pessoas no mundo (“I 

posicionamento brasileiro sobre hipertensão arterial resistente ”, 2012).  No 

Brasil, estudos populacionais realizados nos últimos 20 anos revelam 

prevalências de HA variando entre 22,3% e 43,9% e média de 32,5% em 

adultos com mais de 18 anos de idade. Na faixa etária de 60 a 69 anos e acima 

de 70 atinge 50% e 75% dos indivíduos, respectivamente (“VI Diretrizes 

Brasileiras de Hipertensão”, 2010). 

A hipertensão arterial em adultos é diagnosticada quando os valores 

pressão arterial sistólica (PAS) forem iguais ou superiores a 140 mmHg e/ou 

pressão arterial diastólica (PAD) seja igual ou superior a 90 mmHg, em duas ou 

mais ocasiões, na ausência de anti-hipertensivos (“VI Diretrizes Brasileiras de 

Hipertensão”, 2010). 

 A Hipertensão arterial é classificada em dois grupos: hipertensão 

primária e secundária. A hipertensão primária é multifatorial e corresponde a 

95% dos casos de hipertensão, sendo os principais fatores contribuintes para o 
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seu desenvolvimento a elevada ingestão de sódio, sedentarismo, obesidade, 

tabagismo e co-morbidades como o Diabetes mellitus. A secundária 

corresponde apenas a 5% dos pacientes e apresenta causa conhecida 

(PICCINI et al., 2012). As causas mais comuns são: nefropatias, 

hiperaldosteronismo primário, síndrome da apneia obstrutiva do sono, 

síndrome de cushing, doença renovascular e hipertensão induzida por 

medicamentos e drogas, entre outras (“VI Diretrizes Brasileiras de 

Hipertensão”, 2010). 

 O objetivo principal do tratamento da HA é a redução da morbidade e 

mortalidade por doenças cardiovasculares. O tratamento é realizado aliando a 

forma não medicamentosa com a diminuição dos fatores de risco tais como, a 

diminuição do consumo de sódio e álcool e tratamento da obesidade e 

medicamentosa ambas destinada ao controle da pressão arterial (PA). Os 

fármacos utilizados para o tratamento da HA são classificados de acordo com o 

local de ação. Existem vários anti-hipertensivos disponíveis para uso clínico, 

tais como os diuréticos, inibidores adrenérgicos, vasodilatadores diretos, 

bloqueadores dos canais de cálcio, inibidores da ECA, bloqueadores do 

receptor AT1 da angiotensina II e inibidor direto da renina. Para aumentar a 

eficácia do tratamento da HA à associação de classes medicamentosas é 

realizada. Dificilmente o paciente com o diagnóstico de HA fará apenas o uso 

de um medicamento (“VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão”, 2010). 

 Os fármacos utilizados para o tratamento da HA apresentam vários 

efeitos adversos. Os diuréticos, por exemplo, podem causar hipopotassemia, 

intolerância a glicose, aumento dos triglicerídeos e risco de desenvolver 

diabetes. Os inibidores adrenérgicos de ação central podem causar disfunção 

sexual, sonolência, boca seca e fadiga. Os betabloqueadores podem acarretar 

intolerância a glicose e induzir o desenvolvimento de diabetes, insônia e 

depressão. Os inibidores da ECA podem causar tosse seca, alteração de 

paladar, e com menos frequência, reações de hipersensibilidade, além disso, 

seu uso é contraindicado na gravidez pelo risco de complicações fetais (“VI 

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão”, 2010). 
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1.5.2 Sistema renina-angiotensina-aldosterona e calicreína-cininas 

 

 O sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) desempenha papel 

fundamental na regulação da PA (a curto e longo prazo) e na homeostase 

eletrolítica (RIBEIRO; FLORÊNCIO, 2000). A hiperatividade desse sistema tem 

sido relacionada a gênese de várias doenças como a HA,  e em outras 

patologias cardiovasculares (SANJULIANI et al., 2011). A regulação desse 

sistema tem início com a liberação da renina, uma enzima proteolítica de 

origem renal que age sobre o angiotensinogênio produzido no fígado gerando 

Ang I. Em seguida ocorre uma reação de hidrólise catalisada pela ECA 

convertendo Ang I em Ang II, capaz de provocar intensa vasoconstricção 

(RIBEIRO; FLORÊNCIO, 2000; SANJULIANI et al., 2011). A Ang II tem suas 

ações mediadas pelos receptores de angiotensina AT1 e AT2. Várias respostas 

são mediadas por estes receptores quando ligados a Ang II (Figura 4) 

(RIBEIRO; FLORÊNCIO, 2000). As principais respostas mediadas pelo 

receptor AT1 são vasoconstricção, aumento da liberação de aldosterona, da 

reabsorção tubular renal, da vasopressina, da sede e da frequência cardíaca. 

Em relação ao receptor AT2 as principais respostas são vasodilatação, 

apoptose e atividade antiproliferativa (RIBEIRO; FLORÊNCIO, 2000). 

A elevação da pressão sanguínea, promovida pelo aumento da 

concentração plasmática de Ang II, provoca uma retro-alimentação negativa, 

diminuindo, desta forma, a liberação de renina e produção de Ang II. As 

principais enzimas envolvidas no processo de desregulação da PA são a renina 

e ECA (SILVA, 2013). 

O sistema calicreína-cinina é composto de pro-calicreínas, calicreínas 

(tecidual e plasmática), cininogênio, cininas, cininases e enzimas conversoras 

de cininas (MORAIS et al., 1999). Procalicreínas dão origem às calicreínas que 

age sobre os cininogênios liberando cininas. As amino-peptidases são 

responsáveis pela conversão de precursores de BK em BK, um nonapeptídeo. 

A degredação de BK e também de seus precursores é feita pelas cininases 

(MORAIS et al., 1999). 
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As cininas estão envolvidas em vários processos fisiológicos e 

patológicos. Estas participam de processos importantes tais como, a regulação 

da pressão sanguínea, funções renais e cardíacas e de processos patológicos 

como a inflamação. As cininas provocam vasodilatação, aumento da 

permeabilidade vascular, liberação do ativador de plasminogênio do tipo 

tecidual (t-PA), produção de NO e metabolização de ácido araquidônico devido 

sua capacidade de ativar células endoteliais (LAMEU, 2009). 

As ações biológicas e efeitos farmacológicos das cininas são mediados 

por dois tipos de receptores específicos B1 e B2. As ações de vasodilatação e 

hipotensão deve-se principalmente a ativação dos receptores B2 na superfície 

das células endoteliais, seguida pela liberação de NO e prostaciclina. Enquanto 

as ações na angiogênese, inflamação e choque séptico são mediadas pelos 

receptores B1 (MORAIS et al., 1999; LAMEU, 2009). 

 

1.6. PEPTÍDEOS POTENCIADORES DE BRADICININA COMO POTENCIAL 

PARA O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS FÁRMACOS 

 

 Diversos estudos populacionais evidenciaram a importância do controle 

da hipertensão arterial para redução da morbidade e mortalidade 

cardiovascular. O desenvolvimento de modernas tecnologias em relação aos 

medicamentos pouco tem contribuído para melhorar as taxas de controle dessa 

doença (MARIA et al., 2009). Por este motivo o desenvolvimento de novas 

classes de fármacos anti-hipertensivas e novos compostos tem sido alvo para 

pesquisa a fim de ampliar a variedade de terapias para o combate à 

hipertensão arterial (LAMEU, 2009).  

 A busca por novos alvos terapêuticos usando as ferramentas da biologia 

molecular, química computacional, síntese de novas moléculas e avaliação da 

eficácia in vitro e in vivo tem sido alvo de pesquisas. Nessa linha, a indústria 

farmacêutica vem incentivando a pesquisa pela busca de novos peptídeos 

bioativos candidatos ao desenvolvimento de novos fármacos para o tratamento 

da HA.  
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 Nosso grupo, após análise transcriptômica do veneno do escorpião T. 

stigmurus vem investigando as atividades biológicas de diferentes peptídeos 

presentes no veneno para o futuro design de novos fármacos com eficácia, 

especificidade e segurança de uso para o tratamento de doenças. Nesse 

estudo será investigada a atividade biológica de uma nova hipotensina 

identificada no veneno do escorpião T. stigmurus.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

O presente estudo tem como objetivo realizar a caracterização estrutural 

e avaliar a atividade biológica de uma nova hipotensina (TistH) identificada no 

veneno do escorpião T. stigmurus. 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS  

  

 Determinar as regiões de ponto de clivagem da estrutura primária da 

hipotensina. 

 Realizar o alinhamento da estrutura primária de TistH com BPPs de 

veneno de outros animais; 

 Propor e confirmar a estrutura tridimensional de TistH in silico e por 

dicroísmo circular; 

 Avaliar o efeito hemolítico e investigar a citotoxicidade de TistH sobre 

células normais e cancerígenas; 

 Analisar o potencial inflamatório de TistH in vivo em modelo de bolsa de 

ar; 

 Avaliar a atividade antimicrobiana; 

 Avaliar o efeito potenciador da bradicinina de TistH em ratos 

normotensos; 

 Determinar o efeito vasorrelaxante em anéis da artéria mesentérica de 

ratos normotensos; 

 Avaliar a atividade inibitória sobre a enzima conversora da angiotensina 

in vitro. 

 

. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. MATERIAIS BIOLÓGICOS 

3.1.1. Linhagens celulares 

Células da linhagem 3T3, uma linhagem fibroblástica normal de 

camundongo (ATCC número CCL-164), HEK, uma linhagem de células 

normais humanas de rins (ATCC número CRL- 1573), Raw, uma linhagem 

normal de macrófago de camundongo (ATCC número TIB-71), HeLa, uma 

linhagem de células tumorais humanas de cólon uterino (ATCC número CCL-

2),  786-0, uma linhagem de células tumorais humanas dos rins (ATCC número 

CRL-1932), HepG2, uma linhagem de células tumorais humanas do fígado 

(ATCC HB-8065), B16, uma linhagem de células tumorais humanas de pele 

(ATCC número CRL-6475) e SiHa, uma linhagem de células tumorais humanas 

de cólon uterino (ATCC número HTB-35)  foram obtidas da American Type 

Culture Colletion (ATCC, Rockville, MD, USA).  

As linhagens de células 3T3, HEK, RAW, HeLa, HepG2, B16 e SiHa 

foram cultivadas em meio DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Médium) 

suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB), em atmosfera úmida de 5% 

de CO2. As células da linhagem 786-0 foram cultivadas em meio RPMI, 

suplementada com 10% de soro fetal bovino, em atmosfera úmida de 5% de 

CO2.  

3.1.2 Microrganismos 

 

Para o ensaio de atividade antimicrobiana foram usadas as cepas: 

Bactérias: Staphylococcus aureus (ATCC- 6538), S. aureus (M-177), S. aureus 

(LM-197), S. epidermidis (ATCC- 12228); Pseudomonas aeruginosa (ATCC-

9027), P. aeruginosa (P-03) e P. aeruginosa (P-12). 

Leveduras: Candida albicans  (ATCC- 76645), C. albicans (LM-108), C. 

albicans (LM-106), Candida tropicalis (ATCC- 13803), C. tropicalis  (LM-14); C. 

krusei (LM- 08) e C. krusei (LM-13). 
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Fungos filamentosos: Trichophyton rubrum (LM- 600), T. rubrum (LM- 640); 

Aspergillus flavus (LM-26) e A. flavus LM-247. 

As cepas foram adquiridas no Instituto Adolfo Lutz de São Paulo, e no 

Laboratório de Micologia e de Microbiologia do Departamento de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade Federal da Paraíba. As mesmas foram 

mantidas em meios de cultura apropriados, Agar Nutriente-AN para bactérias e 

Agar Sabouraud Dextrose-ASD para leveduras (DIFCO 

LABORATORIES/France/USA) e conservadas a 4 ºC e a 35 ºC. 

 As suspensões dos microrganismos foram preparadas conforme o tubo 

0,5 da Escala McFarland, ajustada através de leitura espectrofotométrica 

(Leitz-Photometer 340-800), para 90% T (530 nm), correspondendo, 

aproximadamente, a 106 UFC/mL (NCCLS 2000; HADACECK; GREEGER, 

2000; NCCLS, 2000; CLEELAND; SQUIRES, 1991). 

 

3.1.3 Animais de experimentação 

 

Os animais utilizados nesse trabalho foram ratos Wistar pesando entre 

200 a 300 g provenientes do Centro de Biotecnologia da Universidade Federal 

da Paraíba e camundongos swiss machos e fêmeas (25-35 g) de 8 semanas 

de idade provenientes do Biotério setorial do Centro de Ciências da Saúde da 

UFRN. Todos os animais foram mantidos em condições de temperatura 

controlada (22 ± 2°C), ciclo claro/escuro de 12 horas e com livre acesso a água 

e ração comercial.  Os experimentos foram realizados de acordo com as 

orientações para os cuidados com animais de laboratórios e aprovados pelo 

Comitê da Universidade Federal da Paraíba (CEPA / LTF protocolo nº 0305/09) 

e pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) do Centro de Biociências 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob protocolo de n° 

066/2015. 
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3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 Análise da sequência primária 

 

O cluster TSTI0006C foi deduzido a partir do transcriptoma da glândula 

do escorpião T. stigmurus e pertencente a família das hipotensinas (ALMEIDA 

et al., 2012). A estrutura primária da hipotensina foi analisada pelo servidor 

SignalP 4.1 (PETERSEN et al., 2011) para determinação das regiões de 

peptídeo sinal e pró-peptídeo. Após a análise o peptídeo maduro foi nomeado 

de Tityus stigmurus Hypotensin (TistH). 

 

3.2.2 Alinhamento da estrutura primária 

 

Com a finalidade de comparar o percentual de identidade da sequência 

primária de TistH com outras hipotensinas de diferentes fontes de animais 

descritas na literatura, foi utilizado o programa de alinhamento de sequências 

múltiplas Clustal Omega (SIEVERS et al., 2011).  

3.2.3 Peptídeo sintético 

 

O peptídeo sintético (TistH) foi desenhado a partir da sequência do 

peptídeo maduro e sintetizado pela Invitrogen Life Technologies, EUA. A 

pureza e massa molecular foram avaliadas por HPLC e espectrometria de 

massa e fornecidos pela empresa para garantir a qualidade de pureza do 

peptídeo. 

3.2.4 Alinhamento de TistH com estruturas 3D resolvidas 

 

A fim de encontrar sequências homólogas com estruturas 3D resolvidas 

e usá-las como modelos, a sequência de TistH foi usada contra o banco de 

dados de proteína (Protein data bank – PDB) através do programa BLAST 
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(ALTSCHUL; GISH; MILLER, 1990). O alinhamento das sequências foi 

realizado usando o servidor Clustal- W.  

 

 

3.2.5 Modelagem molecular por homologia 

 

Para a determinação da estrutura tridimensional de TistH foram 

utilizados 4 programas: MODELLER 9v13 (SALI; BLUNDELL, 1993), SWISS-

MODEL (SCHWEDE, 2003), Phyre2 Web Server (KELLEY; STERNBERG, 

2009) e I-TASSER (ROY; KUCUKURAL; ZHANG, 2010). Os modelos 3D 

gerados pelo MODELLER foram classificados com base na função de 

densidade de probabilidade molecular (Molpdf).  

3.2.6 Validação dos modelos 

 

Os modelos com melhores escores gerados pelo MODELLER e os 

modelos gerados pelo I-TASSER foram validados pela análise do gráfico de 

Ramachandran (LOVELL et al., 2003) obtido pelo PROCHECK (LASKOWSKI 

et al., 1993), QMEAN score (BENKERT; KÜNZLI; SCHWEDE, 2009) e 

MolProbity (CHEN et al., 2010). Os modelos foram analisados e ordenados 

pelos valores de score, e os arquivos PDB foram visualizados usando o 

programa Visual Molecular Dynamics (VMD) (HUMPHREY; DALKE; 

SCHULTEN, 1996). Os melhores modelos foram submetidos a uma análise por 

dinâmica molecular. 

3.2.7 Dinâmica molecular 

 

A dinâmica molecular dos modelos teóricos foram executadas pelo 

programa GROMACS (Groningen Machine for Chemical Simulation ) (VAN 

DER SPOEL et al., 2005), utilizando-se três campos de força diferentes para 

cada modelo: AMBER-03 (DUAN et al., 2003), CHARMM (BROOKS; 

BRUCCOLERI, 1983) e GROMOS96 43a1 (SCOTT et al., 1999) a fim de 

refinar os modelos obtidos por homologia. Para AMBER-3 e CHAMM foi 



36 
 

 

utilizado um modelo de água (TIP3P) e para GROMOS96 43a1 foi usado o 

modelo de água SPC. Íons de Na+ e Cl- foram adicionados para neutralizar o 

sistema. As simulações foram realizadas em uma caixa dodecaedro rômbico 

com uma distância mínima entre o peptídeos e parede da caixa foi de 1,2 ηm. 

As ligações covalentes na proteína foram restringidas utilizando o algoritmo 

LINCS (HESS et al., 1997). As forças eletrostáticas foram calculadas usando o 

método de Particle Mesh Ewald (PME) (DARDEN et al., 2014) e as interações 

de Lennard-Jones foram calculados dentro de um raio de corte de 1,2 nm. 

Antes das simulações a geometria do peptídeo solvatado foi minimizada duas 

vezes através do algoritmo steepest descente usando 5000 passos com 

tolerâncias de 1000 e 500 kJ mol-1 nm-1 seguido por duas outras otimizações 

utilizando o algoritmo de gradiente conjugado por 50000 passos com 

tolerâncias de 250 e 100 kJ mol-1 nm-1. Com o objetivo de acomodar o solvente 

no peptídeo uma dinâmica molecular de 50 ps à 300 K foi realizada onde os 

átomos não-hidrogênios do peptídeo foram mantidos fixos. Então, três 

dinâmicas moleculares sem restrição de 50, 100 e 150 ps foram realizadas 

para acoplar o sistema ao banho térmico usando um emsemble NVT (número 

de partículas, volume e temperatura constantes) à temperatura de 310 K. 

Subsequentemente três dinâmicas de 50, 100 e 150 ps usando o emsemble 

NPT (número de partículas, pressão e temperatura constantes) à pressão de 1 

bar foram realizadas para controlar a pressão do sistema utilizando o algoritmo 

de acoplamento de pressão de Berendsen. Finalmente, dinâmicas moleculares 

de produção de 50 ns usando o emsemble NVT foram realizadas com a 

finalidade de acessar a estabilidade do sistema. O desvio médio quadrático 

(RMSD) entre os carbonos α dos modelos foram calculados para avaliar a 

estabilidade estrutural dos modelos. Os modelos também foram submetidos ao 

cálculo semi-empírico usando o método de parametrização 6 (Parameterization 

Method 6). 
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3.2.8 Parametrização Método 6 (PM6) 

 

O método semi-empírico PM6 incorporado ao programa MOPAC2012 

(STEWART, 2012) foi utilizado para a determinação do calor de formação (ΔH 

formation), energia eletrônica (Eelectronic) e a energia total (Etotal) das 

estruturas provenientes da dinâmica molecular a fim de selecionar os modelos 

mais estáveis.  

3.2.9 Dicroísmo circular 

 

Os experimentos de Dicroísmo Circular (DC) foram realizados utilizando-

se um espectropolarímetro JASCO J-810 (Jasco, Japão) no Laboratório de 

Biotecnologia Molecular I, do Instituto Butantan, a fim de predizer a estrutura 

secundária do TistH. As análises foram feitas com o peptídeo numa 

concentração de 0,11 mmol.L-1 em água Milli-Q, 2, 2, 2-Trifluoroetanol (TFE) 

20%, 30%, 40%, 50%, 60% e 70% (v/v) e tampão fosfato 200 mM pH 7,4, à 

temperatura de 25ºC, mantida através de um sistema do tipo Peltier. Os 

espectros foram coletados entre os comprimentos de onda de 185 a 260 nm, 

velocidade de 50 nm.min-1, em intervalos de 0,1 nm, com 5 leituras acumuladas 

para se obter uma média entre os espectros. O caminho óptico utilizado foi 1 

mm. Todos os espectros de DC foram corrigidos pela subtração do branco, e 

em seguida, suavizados. Os espectros de DC foram apresentados como 

elipticidade molar por resíduo [θ] em degrees cm2 dmol-1, e representados 

graficamente em função do comprimento de onda. A estimativa do percentual 

do tipo de estrutura secundária (α-hélice, folha beta ou randômica) presente no 

peptídeo foi feita a partir dos seus espectros de UV-distante usando uma média 

dos resultados encontrados nos algoritmo SELCON3, CONTIN e CDSSTR, 

pela plataforma Dicroweb (WHITMORE; WALLACE, 2004). 
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3.2.10 Estabilidade estrutural  

 

A estabilidade estrutural do TistH foi avaliada de acordo com a variação 

de pH e temperatura, na concentração de 0,11 mmol.L-1 e TFE 50%. No ensaio 

de pH, utilizou-se tampão ácido cítrico/fosfato dissódico para variar o pH de 3 a 

7,4 e tampão borato para variar o tampão de 8 a 9. A análise da estabilidade 

térmica de TistH foi realizada variando-se a temperatura de 2ºC a 98ºC, 

avaliando a cada 1°C. O espectro foi determinado em 208 nm, sendo realizada 

a varredura de 182 a 260 nm a cada 5ºC.  

 

2.2.11 Ensaios Biológicos  

 

2.2.11.1 Atividade hemolítica de TistH 

 

A avaliação de atividade hemolítica foi realizada de acordo com 

Johansson et al. (2002). Hemácias de cavalo foram separadas do plasma por 

sedimentação e lavadas três vezes com tampão PBS 0,15 mol.L-1, pH 7,4. O 

mesmo tampão foi utilizado para preparar uma suspensão 1% (v/v) de 

hemácias e solubilizar as amostras. Em tubos de 1,5 mL, 100 µL da suspensão 

de hemácias foram incubados com TistH em diferentes concentrações (1.0 x 

10-10 a 1.0 x 10-4 M) por 60 e 120 min à temperatura ambiente. Um volume de 

100 µL de Triton X-100 1% (v/v) foi também incubado com a suspensão de 

hemácias, constituindo a referência de 100% de hemólise. A incubação com 

100 µL do tampão PBS foi a referência para 0% de hemólise. Após a 

incubação, os tubos foram centrifugados a 8000 g por 3 min e alíquotas de 100 

µL dos sobrenadantes foram transferidas para placas de microtitulação de 96 

poços, analisadas em leitura de placas com absorbância a 405 nm. 
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2.2.11.2 Viabilidade de células normais e cancerígenas na presença de TistH 

 

A viabilidade celular foi determinada pelo teste de redução do brometo 

de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólio (MTT) (MOSMANN, 1983). Após 

o período de tratamento de 24 horas com as diferentes concentrações de TistH 

(1.0 x 10-10 a 1.0 x 10-4 M), as células foram incubadas em meio de cultura sem 

soro fetal bovino contendo 1 mg.mL-1 de MTT por 4 horas. Posteriormente, o 

meio foi aspirado e aos poços foram adicionados 100 µL de álcool etílico 95% 

para a dissolução dos cristais de formazan. As células foram mantidas sob 

agitação moderada por 15 min e a placa teste protegida da incidência da luz. 

Em seguida a quantificação foi realizada em leitor de microplacas, em 

comprimento de onda de 570 nm. Os ensaios foram realizados em triplicata. O 

cálculo de inibição da proliferação celular foi realizado em comparação com o 

controle contendo células não tratadas com TistH, segundo a equação abaixo: 

 

% 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑏𝑖çã𝑜 =
𝐴𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝐴𝑏𝑠 570 𝑛𝑚)

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 (𝐴𝑏𝑠 570 𝑛𝑚)
× 100% 

 

2.2.11.3 Dosagem de nitrito  

 

A dosagem de óxido nítrico foi determinada no sobrenadante da cultura 

com células Raw. Após 24 h de incubação das placas contendo culturas 

celulares com concentrações crescentes de TistH com e sem LPS, o 

sobrenadante da cultura foi recolhido e avaliado a presença de ON. A produção 

de nitritos nos sobrenadantes das culturas foi avaliada pelo método de Green 

et al. (1982). Cinquenta microlitros dos sobrenadantes de cultura foram 

colocados em placas de 96 poços (TPP – EUA), em seguida, adicionou-se 

50L de uma mistura de sulfanilamida a 1%, ácido fosfórico 5%, 

naftiletilenodiamina 0,1%, e água destilada na mesma proporção. Após 10 min 

de incubação à temperatura ambiente, procedeu-se a leitura em leitor de ELISA 

(Bio-Tek PowerWave HT - USA) a 540 ηm. A quantidade de nitrito foi 
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calculada, usando-se uma curva padrão de nitrito de sódio (200 M a 1,5625 

M).  

 

2.2.11.4 Atividade inflamatória 

 

 Para avaliar se TistH recruta células inflamatórias, o modelo de bolsa de 

ar em camundongos Swiss foi utilizado. Inicialmente todo os grupos de animais 

receberam 5 mL de ar estéril por via subcutânea, injetada no dorso dos 

animais. Após três dias, mais 2,5 mL de ar estéril foi injetado na cavidade para 

reforço da bolsa. Seis dias após a injeção inicial de ar, os animais foram 

submetidos a injeção por via subcutânea de solução salina estéril (0,9 mg.mL-

1), veneno bruto de T. stigmurus (0,4 mg/kg) ou TistH (600 e 1200 µg/kg). Após 

6 horas, os animais foram sacrificados e exsudatos foram colhidos a partir de 

cada bolsa de ar por lavagem com 2 mL de solução salina. Os exsudados 

recolhidos a partir de cada animal foram centrifugadas a 1500 rpm durante 10 

min a 4°C. A contagem total de células foi determinada utilizando uma câmara 

de Neubauer e os resultados foram expressos como o número total de 

leucócitos (x106/ml) (YOON et al., 2005; VIGIL et al., 2008; STEWART, 2012). 

2.2.11.5 Determinação da atividade antimicrobiana  

 

A avaliação da atividade antimicrobiana de TistH foi realizada pela 

técnica de microdiluição em placas de 96 poços (HADACEK; GREGER, 2000; 

QUEIROGA et al., 2015). As concentrações inibitórias mínimas (CIM) foram 

determinadas para as bactérias Staphylococcus aureus ATCC- 6538, S. aureus 

M-177, S. aureus LM-197, S. epidermidis ATCC- 12228; Pseudomonas 

aeruginosa ATCC-9027, P. aeruginosa P-03 e P. aeruginosa P-12 e atividade 

antifúngica determinadas para Candida albicans  ATCC- 76645, C. albicans 

LM-108, C. albicans LM-106, Candida tropicalis ATCC- 13803, C. tropicalis  

LM-14; C. krusei LM- 08, C. krusei LM-13, Trichophyton rubrum LM- 600, T. 

rubrum LM- 640; Aspergillus flavus LM-26 e Aspergillus flavus LM-247.  

Em cada poço foi adicionado 100 µL de meio líquido Caldo Nutriente 

para bactérias e RPMI 1640 para leveduras e fungos. Em seguida 10 µL (106 
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UFC/mL) das células bacterianas, leveduras e dos demais fungos foram 

adicionadas aos poços de uma placa contendo 100 µL de diluição seriada de 

TistH de 8 µg/mL até 1024 µg/mL (3,79 × 10-4 mol.L-1 até 0,0296 × 10-4 mol.L-1). 

As placas foram incubadas a 35°C/24 – 72 h para os ensaios com bactérias e 

leveduras. Para os fungos filamentosos as placas permaneceram a 

temperatura ambiente (28-30 ºC)/7-10 dias. Como controle positivo foi utilizado 

o antibiótico Cloranfenicol (100 µg/mL) para bactérias, antifúngico nistatina (100 

UI) para leveduras e fluconazol (100 µg/mL) para fungos filamentosos e como 

controle negativo foi utilizado o meio de cultura.  

 Para as bactérias foi adicionado 20 µL de solução corante resazurina a 

0,01% (INLAB) após 24 horas de incubação. A mudança de coloração (azul 

para vermelho) é indicador de crescimento microbiano. A CIM de TistH foi 

considerada a menor concentração capaz de inibir o crescimento das cepas 

bacterianas usadas nos ensaios, verificado por uma não mudança da coloração 

do corante indicador.  

A CIM de TistH sobre as cepas fúngicas, foi definida como a menor 

concentração capaz de inibir visualmente o crescimento microbiano, quando 

comparado com o crescimento controle.  

 

2.2.11.6 Atividade anti-hipertensiva  

2.2.11.6.1 Procedimento cirúrgico em ratos normotensos 

 

  Um catéter de polietileno (PE-10 ligada a PE-50) foi inserido na aorta 

abdominal através da artéria femural para a medição da pressão arterial. Para 

administração de TistH por via intravenosa foi implatado um cateter de 

polietileno na veia femural. Este catéter foi fechado por pinos metálicos e 

preenchido com solução isotônica, conduzidos por via subcutânea na região 

interescapular (VERANO-BRAGA et al., 2010b). Todos os procedimentos foram 

realizados com ratos devidamente anestesiados intraperitonealmente com 

uretano (1,2 g/kg).  
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2.2.11.6.2 Medida da pressão arterial e frequência cardíaca  

 

A pressão arterial e frequência cardíaca foram monitorados usando um 

transdutor de pressão (MLT0380/D, ADInstruments, Sydney, Austrália), 

acoplado a um sistema de aquisição (Powerlab, ADInstruments) conectado a 

um computador com o software LabChart (ADInstruments). 

2.2.11.6.3 Ensaio de potenciação da bradicinina em ratos anestesiados 

 

A resposta hipotensora da bradicinina foi determinada por meio da 

administração de bradicinina (3-6 µg/kg/i.v.) com intervalos de 10 min entre as 

administrações. Após avaliar os efeitos sobre a pressão arterial média e 

frequência cardíaca em resposta a bradicinina, uma única dose de TistH em 

duas concentrações (400 µg/kg ou 600 µg/kg dissolvidas em 100 µL de NaCl 

0,9%) foi administrada. Em seguida, administrações sucessivas de BK (3 

µg/kg) em intervalos regulares (a cada 10 min) foram realizadas, seguido da 

aferição dos valores de pressão arterial média para determinar se o efeito 

hipotensivo da bradicinina foi afetado por TistH. O efeito causado por TistH foi 

considerado potenciador de bradicinina (BP) quando as respostas foram 

maiores que aquelas causadas pelas administrações controles de BK (3 e 6 

µg/kg). Um grupo de animais recebeu captopril (150 µg/kg) em solução salina 

(NaCl 0,9%) como padrão para o efeito potenciador da bradicinina (ALMEIDA 

et al., 2000). 

Para a avaliação do efeito potenciador da bradicinina, os ratos 

normotensos foram separados aleatoriamente em grupos de cinco animais de 

acordo como o tratamento a ser recebido: 

Grupo I: Tratado com 400 µg/kg de TistH;  

Grupo II: Tratado com 600 µg/kg de TistH; 

Grupo III: Tratado com 150 µg/kg de captopril. 
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2.2.11.6.4 Curva dose resposta do efeito vasorrelaxante de TistH em anéis de 

artéria mesentérica com ou sem endotélio funcional 

                

O efeito vasorrelaxante de TistH foi avaliado em anéis de artéria 

mesentérica cranial isolada de ratos normotensos (n=7). Os ratos foram 

eutanasiados por deslocamento cervical e, por meio de uma incisão no 

abdômen do animal a artéria mesentérica foi identificada, removida e 

imediatamente colocada em uma placa de Petri contendo solução nutritiva 

tampão Tyrode, gaseificada com uma mistura carbogênica (95% O2 e 5% CO2) 

para manter o pH entre 7,2 e 7,4. O vaso foi dissecado e seccionado em anéis 

(1-2 mm de comprimento). Os anéis da artéria mesentérica foram suspensos 

verticalmente por fios de algodão, colocados em cubas para órgãos isolados 

com capacidade para 10 mL (Automatic organ bath, sistema Panlab/Harvard 

Apparatus, Estados Unidos da América) e submetidos a uma tensão constante 

de 0,75 g e temperatura de 37 ºC, por um período de estabilização de 1 hora, 

sendo a solução tampão Tyrode substituída a cada 15 min para prevenir a 

interferência de metabólitos. A tensão foi registrada através de um transdutor 

de força (PowerLab™, ADInstruments, Australia), acoplado a um sistema de 

aquisição (Larb chart 4). Em parte dos anéis, o endotélio foi removido por atrito 

mecânico entre a parede interna do vaso e uma haste inoxidável de metal. 

Após o período de equilíbrio, a presença do endotélio funcional foi verificada 

pelo relaxamento dos anéis pré-contraídos com fenilefrina (10-5 M) após a 

adição de acetilcolina (10-5 M). Os anéis com relaxamento superior a 80% 

sobre a pré-contração com fenilefrina foram considerados como endotélio 

funcional. Já os anéis com relaxamento inferior a 10%, foram considerados 

sem endotélio funcional. Anéis com relaxamento entre 10 e 80% foram 

descartados dos protocolos experimentais (SANTOS et al., 2003).   

        Após o período de estabilização e verificação do endotélio funcional TistH 

foi dissolvido em solução salina e adicionado em concentrações crescentes 

(1,0 x 10-10 a 1,0 x 10-5 M) e cumulativas por adição sequencial de TistH para 

obtenção de uma curva concentração-resposta. Os resultados foram expressos 

levando em consideração que a contração induzida por fenilefrina corresponde 

a 100% e que a tensão de repouso é igual a 0%. 
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2.2.11.6.5 Curva concentração-resposta com bloqueio de L-NAME 

 

   Para realização da curva concentração-resposta com bloqueio de L-

NAME, seguiu as mesmas condições experimentais da metodologia 2.2.11.6.4 

com a diferença de incubar o L-NAME (1x10-6 M) por 30 min antes de adicionar 

a fenilefrina (10-5 M). 

2.2.11.6.6 Ensaio de inibição para enzima conversora de angiotensina (ECA) 

 

O ensaio de inibição para ECA foi conduzido com os respectivos grupos: 

controle negativo (apenas tampão e substrato), controle positivo (tampão, 

substrato e ECA) e grupos tratados, com TistH, captopril e Bpp Xc, nas 

seguintes concentrações 1,0 × 10-5, 1,0 × 10-6, 1,0 × 10-8 e 1,0 × 10-9 M. 

Utilizou-se 50 ng de ECA e 4 × 10-6 M do substrato Abz-FRK(Dnp)P-OH, valor 

referente ao Km frente a ECA (Araújo et al., 2000) em todos os grupos tratados 

e controle. O volume final foi completado para 100 µL com o tampão 1,0 × 10-1 

M Tris-HCl, 6,0 × 10-2 M NaCl, 1,0 × 10-5 M ZnCl2, pH 7,0. Os experimentos 

foram realizados em triplicata em placa de 96 poços. As leituras foram 

realizadas em fluorímetro (Victor – Perkin-Elmer 1420 Multilabel Counter), 

previamente aquecido a 37 oC e sob agitação constante, nos comprimentos de 

onda 420 nm para a emissão e 320 nm para excitação. Foram realizadas 15 

leituras com intervalo de 1 min entre elas. Os resultados foram analisados no 

software Grafit 5, onde foram obtidas as velocidades em unidade de 

fluorescência por min.  

2.2.11.7. Análise estatística 

 

Os dados estatísticos foram analisados pelo software GraphPad prism 

5.0. Todos os dados representam pelo menos três experimentos 

independentes e foram expressos com média ± DP (Desvio Padrão). A 

comparação entre os grupos foram comparadas pelo teste ANOVA e pelo teste 

de Tukey, sendo considerada diferenças significativas quando o valor de p foi  

inferior a 0,05. 
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3. RESULTADOS 

3.1. ANÁLISE DA SEQUÊNCIA PRIMÁRIA DE TSTI0006C 

 

O cluster TSTI0006C codifica um precursor com 72 resíduos de 

aminoácidos. Objetivando determinar os pontos de clivagem, peptídeo sinal e 

peptídeo maduro a hipotensina teve sua estrutura primária avaliada pelo 

servidor SignalP 4.1 (Figura 4). O ponto de clivagem (vermelho) previsto pelo 

servidor SignalP 4.1 foi entre os resíduos de aminoácidos 24 (Glicina) e 25 

(Metionina), mostrando a presença de um peptídeo sinal com 24 resíduos de 

aminoácidos em vermelho. As regiões de pro-peptídeo foram determinadas 

embasadas na literatura, sendo o pro-peptídeo (azul) da região amino terminal 

com 11 resíduos de aminoácidos localizado na posição 25 (Metionina) até o 

resíduo 35 (Arginina) em azul e o pro-peptídeo na região carboxi-terminal 

(preto) na posição 60 (Alanina) e 72 (Aspartato) em verde, resultando em uma 

sequência do peptídeo maduro com 25 resíduos de aminoácidos (verde) 

denominada Tityus stigmurus Hypotensin (TistH) marcada em amarelo. 

 

 

Figura 4. Predição do peptídeo sinal (vermelho), pró-peptídeo (azul), pró-peptídeo (preto) e 

peptídeo maduro (verde).  

 

3.2 ALINHAMENTO DA ESTRUTURA PRIMÁRIA 

 

TistH apresentou 76% de identidade (Tabela 2) com os BPPs 

identificado no veneno do escorpião Tityus serrulatus e baixa identidade com 

BPPs de outras espécies. 
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Tabela 2.  Alinhamento da estrutura primária de TistH com BPPs de outros 

animais. 

BPPs Sequências Identidade 
(%) 

Espécies 

TistH ADMDFTGIAESIIKKIKETNAKPPA------ 76 
 

Tityus stigmurus 

TsHpt-I 
 

AEIDFSGIPEDIIKQIKETNAKPPA------ 76 
 

Tityus serrulatus 

TsHpt-III 
 

AEIDFSGIPEDIIKQIKETNAKPP------- 75 Tityus serrulatus 

TsHpt-II 
 

AEIDFSGIPEDIIKEIKETNAKPPA------ 
 

75 Tityus serrulatus 

TsHpt-IV 
 

AEIDFSGIPEDIIKEIKETNAKPP------- 
 

75 
 

Tityus serrulatus 

Peptide T 
 

------------------KKDGYPVEYDRAY 14.29 
 

Tityus serrulatus 

K12 
 

----LRDYANRVINGGPVEAAGPPA------ 18.18 
 

Buthus occitanus 

BPP-S 
 

-------------EAPWPDTISPP------- 28.57 
 

Scaptocosa 
raptoria 

Phypo Xa 
 

-----------------EFRPSYQIPP---- 12.5 
 

Phyllomedusa 
hypochondrialis 

BPP-11b 
 

----------------EGRAPGPPIPP---- 22.22 
 

Bothrops 
jararaca 

BPP-12b 
 

---------------EWGRPPGPPIPP---- 20 
 

Bothrops 
jararaca 

Lm-BPP 
 

----------------WP--PRPQIPP---- 14.29 
 

Lachesis muta 

BPP-9a 
 

---------------EW---PRPQIPP---- 
 

14.29 
 

Bothrops 
jararaca 

BPP-10b 
 

--------------ENW---PRPQIPP---- 12.5 
 

Bothrops 
jararaca 

BPP-10c 
 

--------------ENW---PHPQIPP---- 12.5 
 

Bothrops 
jararaca 

BPP-11a 
 

---------------EWPR-PTPQIPP---- 
 

11.11 
 

Bothrops 
jararaca 

BPP-III 
 

-------------EGGWPR-PGPEIPP---- 
 

9.09 
 

Bothrops 
neuwiedi 

 

3.3 ALINHAMENTO DE TistH COM ESTRUTURAS 3D RESOLVIDAS 

 

TistH foi submetido ao alinhamento após a determinação da sua 

sequência madura. As sequências de homologia com o maior percentual de 

identidade com TistH que possuem estrutura tridimensional resolvida 

depositadas no Banco de Dados de Proteínas (Protein Data Bank) foram 

(Figura 5): Estrutura de raios-X da diidrofolato redutase/timidilato sintase de 

Babesia bovis com resolução de 2,35Å (PDB ID: 3I3R, Cadeia A), estrutura co-

cristal de diidrofolato redutase- timidilato sintase de B. bovis com dUMP, 
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Raltitrexed e NADP (PDB ID: 3NRR, Cadeia A), estrutura do fator de 

resistência de à meticilina do S. aureus MecR2 (PDB ID: 4IJA, Cadeia A) 

estrutura cristalina de um fragmento N-terminal de SKAP-Hom, contendo 

ambos os domínios de dimerização e o domínio PH (PDB ID: 1U5E, Cadeia A) 

(Não publicado) e triplo mutante SFTAVN (PDB ID: 4J4S, Cadeia A) (Tabela 

3). 

 

 

Figura 5. Alinhamento múltiplo de sequências entre TistH e sequências moldes de 

aminoácidos usando CLUSTALW.  O símbolo do CLUSTALW é mostrado abaixo das 

sequências alinhadas (“:” Significa conservação entre os grupos com forte similaridade).  

 

Tabela 3. Percentual de identidade e valor esperado (E-value) dos modelos 

usando o programa BLAST. 

 

a
 Estrutura de raios-X da dihydrofolate reductase/timidilato sintase de Babesia bovis com 

resolução de 2.35Å. 

 b
 Estrutura de co-cristal de dihydrofolate redutase- timidilato sintase de Babesia bovis com 

dUMP, Ralitrexed e NADP. 

c
 Estrutura de S. aureus fator de resistência à meticilina MecR2. 

d
 Estrutura de cristal de um fragmento N-terminal de SKAP-Hom, contendo ambos os domínios 

de dimerização e o domínio PH. 

e
 Triplo mutante SFTAVN.

 

3.4. MODELAGEM MOLECULAR POR HOMOLOGIA 

 

TistH

Templates Identidade (%) E-value 

3I3Ra 50 1,2 
3NRRb 50 1,2 
4IJAc 73 1,6 
1U5Ed 78 3,2 
4J4Se 88 4,5 
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As sequências de homologia com maior percentual de identidade com 

TistH foram submetidas a modelagem molecular por homologia. Foram 

gerados 250 modelos teóricos pelo MODELLER e 5 pelo I-TASSER. Não foi 

possível gerar modelos teóricos pelos os servidores Phyre2 Web e SWISS-

MODEL devido à exigência de ter no mínimo 30 resíduos de aminoácidos na 

estrutura. 

Os cinco principais modelos gerados pelo MODELLER foram 

selecionados com base nos valores de score (molpdf) e estão listadas na 

Tabela 4, juntamente com as denominações utilizadas (modelo 1 a 5). 

Também foram cinco modelos gerados pelo servidor I-TASSER (nomeado 

como Modelo 6 a 10).  

 

Tabela 4. Valores de função de probabilidade molecular (molpdf) dos cinco 

principais modelos gerados pelo programa MODELLER. 

 

 

 

 

 

Dois modelos (modelo 8 e 10), apresentaram a melhor pontuação 

quando validados por Ramachandran (Tabela 5). A análise por Ramachandran 

para o modelo-8 indica que 100% dos resíduos estão localizados nas regiões 

mais favoráveis, enquanto o modelo-10 apresentou 95% dos resíduos situados 

nas zonas mais favoráveis e 5% nas regiões não permitidas (Figura 6).  

Modelos Molpdf 

Modelo-1 133,23 
Modelo-2 137,22 
Modelo-3 139,70 
Modelo-4 141,32 
Modelo-5 141,94 
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Figura 6. Diagrama de Ramachandran dos modelos 8 (A) e 10 (B). 

Os valores de score de QMEAN variam de 0 a 1, o que significa que os 

valores mais próximo de 1 está correlacionada com a melhor qualidade do 

modelo (Benkert et al., 2008). Os modelos-8 e 10 apresentaram score de 0,534 

e 0,588, respectivamente. Os dois modelos tiveram a mesma pontuação e valor 

percentual quando avaliados pelo molprobity. Dessa forma os modelos-8 e 10 

foram submetidos à dinâmica molecular em diferentes campos de força. 

Tabela 5. Valores de resíduos em regiões mais favoráveis (RMFR) e resíduos 

em regiões não permitidas (RAAR), em %, a partir da análise do gráfico de 

Ramachandran. Valores de pontuação de QMEAN e Molprobity e valor 

percentual dos modelos-8 e modelo-10.  

Models RMFR RAAR QMEAN 
score 

Molprobity 
scorea Percentileb 

Modelo-8 100 0 0,534 1,65 91st 

Modelo-10 95 5 0,588 1,65 91st 

a 
A pontuação do MolProbity combina  avaliações de clashscore, rotameros, e Ramachandran 

dentro de uma única pontuação. 

b
100

a
 percentual é o melhor entre as estruturas comparadas;  Percentual nulo significa o pior 

modelo. 
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3.5 DINÂMICA MOLECULAR DE TistH  

 

Ao final do tempo de simulação de 50 ns, os modelos exibiram um valor 

médio de RMSD de 0,022 nm (Figura 7), indicando um comportamento estável 

para ambos os modelos. Como os valores de RMSD dos dois modelos não 

apresentaram diferença significativa, este parâmetro sozinho não foi capaz de 

especificar o modelo mais estável termodinamicamente. 

  

 

Figura 7. Média de valores de RMSD dos modelos 8 e 10. 

 

3.6. MÉTODO DE PARAMETRIZAÇÃO 6 (PM6) DE TistH 

 

A fim escolher o modelo mais estável foi utilizado o método PM6. As 

propriedades eletrônicas e termodinâmicas dos modelos também foram 

calculadas pelo método de mecânica quântica PM6 (Tabela 6). Os valores de 

energia eletrônica (Ee) do modelo-8 indicam que este é o modelo mais estável 

usando o campo de força GROMOS96 43a1 das simulações de dinâmica 

molecular, enquanto o valor do calor de formação (ΔHf) sugere que o modelo-8 

usando o campo de força CHARMM resulta em uma estrutura mais estável. 

Para o modelo-10, a simulação com o campo de força GROMOS resulta em 
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uma geometria mais estável segundo o valor de Ee (-9,13 × 105 eV), enquanto 

o valor de ΔHf (-5,09 × 103 kJ/mol) indica que o AMBER é o campo de força 

adequado para o modelo-10, uma vez que apresenta o maior valor negativo.  

Comparando os valores de Ee e ΔHf entre os modelos, o modelo 10 com 

o GROMOS possui o menor valor de Ee e o maior valor negativo de ΔHf. Não 

foram encontradas diferenças significativa nos valores de energia total (ET). 

Portanto as simulações usando os campos de força GROMOS96 43a1 e 

AMBER-03 resultou em uma estrutura mais estável utilizando o modelo-10, que 

foi considerada a estrutura mais confiável para TistH. 

 

Tabela 6. Valores de energia eletrônica (Ee), energia total (ET) [em elétron-volt 

(eV)] e calor de formação (ΔHf) do modelo-8 e modelo-10. 

 

3.7. ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DE TistH 

 

A figura 9 mostra as estruturas tridimensionais finais após o término do 

tempo de simulação de 50 ns de TistH utilizando os campos de força AMBER 

(Figura 8A) e GROMOS (Figura 8B).  

 

 

 

 Modelo-8 Modelo-10 

Ee ×105 
(eV) 

ET ×104 
(eV) 

ΔHf ×103 
(kJ/mol) 

Ee ×105 
(eV) 

ET ×104 
(eV) 

ΔHf ×103 
(kJ/mol) 

AMBER -8,72 -3,39 -4,95 -8,95 -3,39 -5,09 

CHARMM -8,75 -3,39 -5,01 -8,94 -3,39 -4,68 

GROMOS -8,89 -3,39 -4,00 -9,13 -3,39 -3,72 



52 
 

 

 

Figura 8. Estrutura tridimensional de TistH após 50 ns de dinâmica molecular usando os 

campos de força AMBER-03 (A) e GROMOS96 43a1 (B). Os resíduos de Pro23 e Pro24 são 

destacados em azul e marrom, respectivamente. 

3.8. DICROÍSMO CIRCULAR 

 

A predição da estrutura secundária de TistH foi avaliada mediante 

experimentos de dicroísmo circular, onde analisou-se o comportamento do 

peptídeo em água, tampão fosfato de sódio 200 mM pH 7,4 e na presença de 

crescentes concentrações de TFE de 20% a 70% (v/v) (Figura 9A). Em água e 

tampão fosfato o peptídeo apresentou um espectro típico de estrutura 

desordenada, havendo predomínio de regiões randômicas (Figura 9B) e com 

valores negativos de elipticidade molar. Entretanto, na presença de TFE, o 

espectro passou a adotar um padrão diferenciado, com valores acentuados em 

208 e 222 nm e um pico positivo característico em aproximadamente 190 nm, 

os quais foram ainda mais pronunciados na presença de TFE 50% (v/v), sendo 

estas características típicas de proteínas com estrutura em α-hélice 

(GREENFIELD, 2007). A adição de concentrações crescentes de TFE até 50% 

(v/v) resultou num maior percentual de estrutura em α-hélice. Entretanto a partir 

desta concentração ocorreu uma pequena redução neste percentual (Figura 

9B). 

A B
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Figura 9. Avaliação da estrutura de TistH por dicroísmo circular. A) Espectro dicroico de TistH 

em água, tampão fosfato de sódio e TFE 20%, 30%, 40%, 50%, 60% e 70%. Os espectros 

foram coletados entre os comprimentos de onda de 182 a 260, velocidade de 50 nm.min
-1

, em 

intervalos de 0,1 nm, com cinco leituras acumuladas para se obter uma média entre os 

espectros. Os espectros de CD foram apresentados como elipiticidade molar por resíduo [θ] em 

degrees cm
2 

dmol
-1

, e representados graficamente em função do comprimento de onda. B) 

Estrutura secundária estimada para o TistH por DC utilizando a média dos resultados obtidos 

nos algoritmos SELCON3, CONTIN e CDSSTR 
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3.9. ESTABILIDADE ESTRUTURAL DE TistH 

 

TistH foi submetido a variação de pH e temperatura para avaliar a 

estabilidade estrutural da molécula. No ensaio de pH, utilizou-se diferentes 

soluções de tampão com valores de pH variando entre 3,0 e 9,0 (Figura 10A), 

gerando espectros com varredura de 189 a 260 nm. Pode-se observar a 

estabilidade do peptídeo em função da variação de pH, uma vez que a variação 

no percentual estrutural do peptídeo foi mínima (Figura 10B). Foram 

selecionados os comprimentos de onda 208 nm e 222 nm correspondentes aos 

vales característicos de estrutura α-hélice e 217 nm correspondente ao vale 

característico de folha-beta para uma análise mais detalhada. As variações 

estruturais nas três regiões analisadas (208, 222 e 217 nm) apresentaram o 

mesmo padrão de alteração nos vales analisados (Figura 10C).  

Em função da variação de temperatura foram observados os espectros 

(185-260 nm) a cada 5°C quando o peptídeo foi submetido ao aumento de 

temperatura (2-98°C) (Figura 11A). Ocorreu uma diminuição no percentual 

estrutural em α-helice com o aumento da temperatura (Figura 11B). No 

entanto, após o retorno à temperatura inicial, não foi observada alterações 

estruturais significativas, indicando que a perda da estrutura por calor é 

reversível (Tabela 7). Os comprimentos de onda 208 nm, 222 nm e 217 nm 

também foram selecionados para avaliar a estabilidade térmica, observou-se 

um aumento da elipticidade molar proporcionalmente com o aumento da 

temperatura, sugerindo que a molécula está perdendo sua estrutura (Figura 

11C). 
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Figura 10. Estabilidade estrutural de TistH em função da variação de pH. A) Espectro dicroico 

de TistH em TFE 50% com valores de pH variando entre 3,0 e 9,0. A estabilidade estrutural do 

TistH foi avaliada na concentração de 0,11 mmol.L
-1 em TFE 50%. Utilizou-se tampão ácido 

cítrico/fosfato dissódico para variar o pH de 3 a 7,4 e tampão borato para variar o tampão de 8 

a 9. B) Deconvolução do TistH em TFE 50% em soluções com pH variando de 3,0 a 9,0, 

utilizando a média dos resultados obtidos nos algoritmos SELCON3, CONTIN e CDSSTR. C) 

Foram selecionados os comprimentos de onda 208 nm e 222 nm correspondentes aos vales 

característicos de estrutura α-hélice e 217 nm correspondente ao vale característico de folha-

beta para uma análise mais detalhada. 
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Figura 11. Avaliação estrutural de TistH em função da variação de temperatura. A) Elipticidade 

molar em função da variação de temperatura no comprimento de onda variando de 185 a 260 

nm. A análise da estabilidade térmica de TistH foi realizada variando-se a temperatura de 2ºC a 

98ºC, avaliando a cada 1°C. A estabilidade estrutural do TistH foi avaliada na concentração de 

0,11 mmol.L
-1

 em TFE 50%. B) Deconvolução da elipticidade molar em função da variação de 

temperatura no comprimento de onda variando 185 a 260 nm. C) Foram selecionados os 

comprimentos de onda 208 nm e 222 nm correspondentes aos vales característicos de 

estrutura α-hélice e 217 nm correspondente ao vale característico de folha-beta para uma 

análise mais detalhada. 
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Tabela 7. Deconvolução pré aumento de temperatura (2ºC a 98ºC) e pós 

aumento de temperatura nos comprimentos de onda 184-260 nm. 

Condições de 
Temperatura 

α-hélice (%) β-folha (%) Randômica (%) 

Pré aumento 62,0 ± 3,5 4,5 ± 0,9 34,1 ± 6,4 

Pós aumento 61,2 ± 3,5 3,5 ± 1,9 36,4 ± 5,7 

 

3.10. ATIVIDADES BIOLÓGICAS DE TistH 

 

3.10.1 Atividade hemolítica de TistH 

 

Após a caracterização estrutural TistH foi avaliado quanto ao seu 

potencial citotóxico para eritrócitos de cavalo. O peptídeo TistH não apresentou 

atividade hemolítica nas concentrações testadas (1,0 x 10-10 a 1,0 x 10-4 M) 

(Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Avaliação do efeito hemolítico de TistH sobre hemácias de cavalo. Foram utilizadas 

concentrações crescentes (1,0 x 10
-10

 a 1,0 x 10
-4 

M) de TistH. Como controle negativo e 

positivo foram utilizados tampão fosfato salino (PBS), pH 7,2 e Triton X-100 1%  (V/V), 

respectivamente.   
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3.10.2 Viabilidade de células normais e cancerígenas na presença de TistH 

 

Para avaliar a citotoxicidade do TistH, esse peptídeo foi testado frente a 

viabilidade de células normais e cancerígenas. TistH não foi citotóxico para as 

células normais 3T3, RAW e HEK, e também para células cancerígenas HeLa, 

B16, 786-0, SiHa e HepG2 durante 24 horas, em todas as concentrações 

testadas (Figura 13). 
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Figura 13. Avaliação da citotoxicidade de TistH sobre a viabilidade celular. A curva dose-

resposta foi avaliada pelo ensaio de redução de MTT em linhagem celulares normais e 

cancerígenas. A viabilidade das células tratadas com TistH foi expressa como porcentagem da 

viabilidade das células controle não tratadas. * P <0,05; ** P <0,01; *** P <0,001 comparadas 

ao controle. 
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3.10.3 Liberação de óxido nítrico por células RAW 

 

A liberação de óxido nítrico foi avaliada pela dosagem de seu metabólito 

nitrito em meio de cultura de células Raw incubada com concentrações 

crescente de TistH por 24 horas. A concentração de nitrito na presença de 

concentrações crescentes de TistH não foi alterada quando comparada ao 

controle negativo (Figura 14). Na presença de LPS TistH não inibiu a liberação 

de nitrito ocasionada pelo LPS. 

 

Figura 14. Dosagem de nitrito do sobrenadante de células RAW. As células foram incubadas 

com concentrações crescentes de TistH na presença e ausência de LPS por 24 horas. A 

quantidade de nitrito foi calculada, usando-se uma curva padrão de nitrito de sódio (200 µM A 

1, 5625 µM). O experimento foi realizado em triplicata, sendo expressos com média ± desvio 

padrão.   

 

3.10.4 Atividade inflamatória de TistH 

 

               Por ser um peptídeo presente no veneno de T. stigmurus a atividade 

inflamatória foi avaliada usando o modelo de bolsa de ar em camundongos 
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Swiss. A análise da figura 15 mostra que TistH não apresentou atividade 

inflamatória nas concentrações testadas, diferente do veneno bruto que 

estimulou o recrutamento de leucócitos em 91,5% em relação ao controle 

negativo. 

 

Figura 15. Atividade inflamatória de TistH. TistH foi administrado por via subcutânea em duas 

concentrações (600 µg/kg e 1,200 µg/kg) em modelo de bolsa de ar em camundongos Swiss. 

Após 6 horas foi realizado o lavado com solução salina a partir de cada bolsa para a contagem 

total de leucócitos. *** p˂0,001 comparado com veneno de T. stigmurus. Como controles 

negativo e positivo foram utilizados solução salina e veneno bruto de T. stigmurus (VTs), 

respectivamente.   

 

3.10.5 Atividade antimicrobiana 

 

TistH não apresentou atividade antibacteriana para as cepas avaliadas 

nas concentrações testadas. No entanto, TistH apresentou atividade contra as 

cepas C. albicans LM-106, C. tropicalis ATCC-13803, A. flavus LM-247 e A. 

flavus LM-26 apresentando CIM de 128 µg/mL. 

 

3.10.6 Potenciação da bradicinina por TistH em ratos anestesiados 

 

Para confirmar se TistH pertence à família de BPP o ensaio de 

potenciação de BK foi realizado. A capacidade de TistH em potencializar o 
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efeito hipotensor da BK está representado na figura 17. O captopril uma droga 

padrão foi utilizada como controle positivo do efeito potencializador da BK na 

concentração de 150 µg/kg (Figura 16A). TistH quando administrada na 

concentração de 400 µg/kg não apresentou efeito potenciador de BK 

significativo quando comparado com os valores de BK (3 µg/kg) antes da 

injeção de TistH (Figura 16B). O efeito potencializador da BK foi observado de 

forma significativa para a concentração testada de 600 µg/kg de TistH quando 

comparado ao controle (Figura 16C). TistH foi capaz de potencializar a 

bradicinina com efeito durador (ao longo de 2 horas). Uma resposta 

hipotensora independente de BK foi observada após a injeção de TistH.  
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Figura 16. Ensaio de potencialização da bradicinina (BK). A) injeção intravenosa de uma dose 

única de captopril (150 µg/kg); B) a injeção intravenosa de uma dose única de TistH (400 

µg/kg); C) injeção intravenosa de uma dose única de TistH (600 µg/kg). Δ Pressão Arterial = 

Pressão Arterial basal – Pressão Arterial após BK. * P < 0,05; ** P < 0,01; *** P < 0,001 

comparando com valores de BK (3 µg/kg) antes da injeção do peptídeo (n=5). 
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3.10.7. Curva dose resposta do efeito vasorrelaxante de TistH em anéis de 

artéria mesentérica com ou sem endotélio funcional 

                

      Objetivando compreender o mecanismo de atuação de TistH, foi avaliado o 

efeito vasorrelaxente em anéis da artéria mensentérica com ou sem endotélio 

funcional. Foi revelado que TistH apresentou um efeito vasorrelaxante de 

maneira dose-dependente (Figura 17). O vasorrelaxamento induzido por TistH 

foi reduzido em anéis sem endotélio. O valor máximo (Emax) para o efeito 

vasorrelaxante por TistH foram 36,91% ± 3,13 e 17,68% ± 2,87 para o vaso 

com (E+) ou sem endotélio (E-), respectivamente.  

-10 -9 -8 -7 -6 -5

0

10

20

30

40

50

Endotélio Funcional

Sem Endotélio Funcional

Emax = 36,91  3,13%

Emax = 17,68  2,87%*

****
**

Log [M]

%
 R

e
la

x
a
m

e
n

to

 

Figura 17. Efeito vasorrelaxante de TistH frente a curva de fenilefrina em anéis de artéria 

mesentérica cranial isolada de rato. * p˂0,05 vs Endotélio Funcional. 

 

 

3.10.8. Curva concentração-resposta com bloqueio de L-NAME 

 

       Para avaliar a participação do oxido nítrico na indução do 

vasorrelaxamento observado para TistH, o experimento foi realizado na 

presença de L-NAME. Pode-se observar que na presença de bloqueador de 
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oxido nítrico (L-NAME) a atividade vasorrelaxante foi significativamente 

reduzida em 48,5% (Figura 18). 
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Figura 18. Efeito vasorrelaxante de hipotensina frente a curva de fenilefrina em anéis de artéria 

mesentérica cranial isolada de rato incubadas ou não com L-NAME. * p˂0,05 vs Endotélio 

Funcional. 

 

3.10.9. Inibição da ECA por TistH 

 

A fim de investigar se o efeito de potencializar a BK é por via inibição da 

ECA o ensaio de inibição foi realizado in vitro. Os resultados obtidos mostram 

que TistH não inibe a atividade da ECA nas concentrações testadas (Figura 

19). Por outro lado, foram observadas as inibições da atividade da ECA tanto 

com o captopril e o BPP Xc, reconhecidamente inibidores da enzima em 

questão. 
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Figura 19. Ensaio in vitro de inibição da ECA. A inibição da atividade da ECA pelo captopril, 

BPP Xc e TistH em diferentes concentrações (1,0 × 10
-5

, 1,0 × 10
-6

, 1,0 × 10
-8

 e 1,0 × 10
-9

 M). O 

captopril e BPP Xc foram utilizados como controles positivos. * P <0,05 em comparação com a 

atividade da ECA 100% (controle +). 
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4. DISCUSSÃO 

 

A identificação e caracterização de toxinas no veneno do escorpião T. 

stigmurus tem sido alvo de estudo do nosso grupo. Toxinas com potencial 

biotecnológico foram identificadas por meio da análise transcriptômica da 

glândula de veneno do escorpião T. stigmurus (ALMEIDA et al., 2012). A partir 

desta análise uma nova família de hipotensinas foi identificada. A estrutura 

primária desta hipotensina após a identificação dos pontos de clivagem e 

peptídeo sinal foi reduzida e resultou em uma sequência com 25 resíduos de 

aminoácidos, com massa molecular de 2,7 kDa. A massa molecular está de 

acordo com os valores observados para os quatro peptídeos purificados a partir 

do veneno do escorpião T. serrulatus (TsHpt-TsHpt-I- P84189, TsHpt-II- 

P84190, TsHpt-III- P84191 e TsHpt-IV- P84192) que apresentaram massa 

molecular variando desde 2,6 - 2,8 kDa (VERANO-BRAGA et al., 2008).  

A ausência de cisteína e presença de um resíduo de alanina (Ala) na 

extremidade N-terminal e tripleto Pro-Pro-Ala na região C-terminal também foi 

observada para os peptídeos purificados a partir de veneno de escorpião T. 

serrulatus (TsHpt-I e II-TsHpt) (VERANO-BRAGA et al., 2008). O peptídeo T 

identificado no veneno de T. serrulatus apresentou estrutura diferente com 

ausência das prolinas na região C-terminal uma característica típica dos BPPs 

(FERREIRA; ALVES; HENRIQUES, 1993). Outra diferença na estrutura de 

TistH quando comparada com os BPPs com mais de sete resíduos da serpente 

B. jararaca é a substituição do resíduo de alanina por isoleucina no tripleto 

(IANZER et al., 2004). 

Estrutura secundária predominante em α-helice de TistH foi predita in 

silico e confirmada por DC. Estrutura em α-helice é comum para a maioria dos 

NDBPs de escorpiões (ZENG et al., 2012). Dados de DC para a família de 

hipotensina identificada do veneno do escorpião T. serrulatus mostrou o 

predomínio de estrutura randômica (LIMA et al., 2010). A predição da estrutura 

tridimensional por modelagem molecular contribuiu para a elucidação do 

mecanismo de ação de TistH relacionado a pressão arterial, uma vez que é 

conhecido que os resíduos de prolina são importantes para a atividade anti-
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hipertensiva (VERANO-BRAGA et al., 2010a; MORAIS et al., 2013). A predição 

da estrutura tridimensional ajudou a entender como os resíduos de prolina 23 e 

24 podem interagir, uma vez que estes resíduos estão localizados em uma 

região de estrutura não definida, e, portanto apresentam uma maior mobilidade 

assegurando esses aminoácidos ao papel chave na atividade anti-hipertensiva. 

Foi observada a estabilidade estrutural em função da variação de pH. 

Com o aumento da temperatura foi observado perda de estrutura 

principalmente quando submetido a 95°C. Porém essa perda de estrutura é 

reversível após o retorno das condições iniciais e esperada devido a ausência 

de ligações dissulfeto na estrutura primária de TistH. Essa estabilidade é de 

extrema importância para tecnologia de proteínas, visando uma aplicação 

biotecnológica dessa molécula. 

A análise dos ensaios de citotoxicidade de TistH revelaram que este 

apresenta baixa toxicidade. TistH não apresentou atividade hemolítica na maior 

concentração testada (100 µM). Resultados similares foram observados para o 

peptídeo TsAP1 purificado a partir do veneno do escorpião T. serrulatus, que 

mostrou baixa atividade hemolítica (6,48%) na maior concentração testada 

(160 µM). O peptídeo TsAP2 também purificado do escorpião T. serrulatus 

hemolisou 100% nas concentrações de 80, 120 e 160 µM (GUO et al., 2013). 

Estes resultados são indicadores de baixa toxicidade de TistH.  

Alguns autores relatam que o veneno do escorpião induz uma resposta 

inflamatória intensa e apresenta elevada citotoxicidade (LIMA et al., 2014). 

Contudo, TistH não afetou a viabilidade das células normais e cancerígenas em 

24 horas, assim como não estimulou a liberação de nitrito no sobrenadante de 

células Raw e também não estimulou a migração de leucócitos em modelo de 

bolsa de ar em camundongos Swiss após 6 horas da administração por via 

subcutânea. Dessa forma TistH se mostra uma molécula segura, uma vez que 

não apresentou citotoxicidade e não estimulou a migração de leucócitos.  

Os fungos patogênicos mais importantes são as leveduras do gênero 

Candida, Cryptococcus neoformans e Aspergillus fumigatus. As infecções 

causadas por estes fungos variam de infecções superficiais da mucosa, como a 

candidíase oral, para infecções a nível sistêmico que colocam a vida do 
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paciente em risco, principalmente em pacientes imunodeprimidos que são 

altamente susceptível a infecção fungica (ORTIZ et al., 2015). TistH agiu 

especificamente sobre diferentes cepas fúngicas e não apresentou atividade 

antibacteriana. As cepas C. albicans LM-106, C. tropicalis (ATCC 13308) e 

Aspergillus flavus (LM-247 e LM-26) tiveram seu crescimento inibido por TistH.  

Vários NDBPs de escorpião apresentaram atividade antifúngica contra 

patógenos de importância clínica, tais como a peptídeo Stigmurin, um peptídeo 

antimicrobiano do veneno do escorpião T. stigmurus que inibiu o crescimento 

de cepas fúngicas tais como C. albicans (ATCC 90028), C. krusei (ATCC 6258) 

e C. glabrata (ATCC 90030) (MELO et al., 2015). O mesmo perfil foi observado 

para o peptídeo BmKbpp do veneno do escorpião Mesobuthus martensii, com 

atividade contra os fungos Neurospora crassa (FGSC 2489), Botrytis cinerea 

(ATCC 28387) e Fusarium culmorum (ATCC 32973) (ZENG et al., 2012). 

Dessa forma TisTH se mostra uma molécula inovadora pelo potencial 

antifúngico e baixa toxicidade. 

Após determinar que TistH apresenta estrutura típica dos BPPs, os 

efeitos  cardiovasculares em ratos normotensos foram avaliados. TistH 

apresentou a capacidade de potencializar a ação de BK durante 120 min. 

Também apresentou uma resposta hipotensora independente da administração 

de BK. Resposta semelhante foi observada apenas para o peptídeo TsHpt-I 

purificado a partir de veneno de escorpião T. serrulatus e seus análogos 

sintéticos TsHpt-I [17-25], TsHpt-I [KPPA], TsHpt-I [KPP] e TsHpt-I [KP ] e para BPP 

(Phypo Xa) isolado da secreção de pele de rã Phyllomedusa hypochondrialis 

(CONCEIÇÃO et al., 2007; VERANO-BRAGA et al., 2008, 2010a).  Estes 

resultados sugerem que TistH é pertencente ao grupo dos BPPs e que é 

semelhante a família de hipotensinas identificadas no veneno do escorpião T. 

serrulatus. 

TistH induziu o vasorrelaxamento em anéis da artéria mesentérica com 

endotélio de forma dose-dependente, com valores de relaxamento superior ao 

observado por Verano-Braga et al. (2008) para o peptídeo TsHpt-I e seu 

análogo sintético TsHpt-I [17-25]. A fim de investigar os mecanismos do efeito 

vasorrelaxante em anéis de artéria mesentérica com endotélio o experimento 
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foi conduzido na presença de L-NAME um inibidor do óxido nítrico sintase 

(NOS). Na presença de L-NAME a atividade vasorrelaxante foi 

significativamente reduzida. Essa redução também foi observada nos estudos 

de Verano-Braga et al. (2008; 2010). Estes dados sugerem que o mecanismo 

de ação de TistH envolvem a liberação de óxido nítrico derivado do endotélio, 

mecanismo similar proposto para a família de hipotensina do veneno do 

escorpião T. serrulatus (VERANO-BRAGA et al., 2008, 2010a). 

No estudo de biodistribuição com o BPP-10c um peptídeo anti-

hipertensivo identificado do veneno da B. jararaca revelou um nível elevado e 

permanência de aproximadamente 50% após 180 min deste peptídeo 

radiomarcado nos rins de ratos, sugerindo um novo alvo de ligação para este 

peptídeo (SILVA et al., 2008).  Em seguida Gerreiro et. al (2009) mostrou que a 

enzima AsS presente no rins dos ratos era o novo alvo de ligação do BPP-10c. 

Em mamíferos essa enzima juntamente com a argininosuccinato liase (AsL) 

fazem parte do ciclo da ureia no fígado e do ciclo arginina-citrulina, responsável 

pela principal fonte de arginina e oxido nítrico em células renais e endoteliais, 

respectivamente (GUERREIRO et al., 2009).  

Em células endoteliais o ciclo arginina-citrulina em conjuto com a eNOS, 

assegura o fornecimento de NO que desempenha diversos papeis, incluindo a 

regulação do tónus vascular, sugerindo que o efeito anti-hipertensivo do BPP-

10c ocorre devido a ativação da AsS nos rins. In vitro, o BPP-10c foi capaz de 

ativar a AsS e seu efeito anti-hipertensivo foi parcialmente revertido na 

presença de um inibidor da AsS, mostrando que a enzima AsS desempenha 

um papel importante no efeito anti-hipertensivo (GUERREIRO et al., 2009). 

Portanto são necessários mais estudos para aprofundar o conhecimento da 

mecanística de ação de TistH. 

O primeiro estudo publicado com BPPs sugeriu que estes peptídeos 

potencializam a BK e promovem hipotensão através da inibição da ECA 

(FERREIRA; BARTELT; GREENE, 1970; ONDETTI et al., 1971). TistH não 

inibiu a atividade da ECA nas concentrações avaliadas. Muitas pesquisas 

foram realizados e confirmaram que o efeito potenciador de BK poderia não ser 

inteiramente devido a inibição de ECA (MUELLER et al., 2005; IANZER et al., 
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2011). Recentemente foi publicado que o peptídeo TsHpt-I purificado a partir de 

veneno de escorpião T. serrulatus e seus análogos sintéticos TsHpt-I [17-25], 

TsHpt-I [KPPA], TsHpt-I [KPP] e TsHpt-I [KP ] também não inibem a atividade da 

ECA em todas as concentrações testadas (VERANO-BRAGA et al., 2008, 

2010a). Mecanismos semelhantes também foram observados para os Bj-BPPs 

(peptídeos potenciadores de BK a partir do veneno da B. jararaca) que 

mostram atividade anti-hipertensiva independente da inibição da ECA. Embora 

a inibição da ECA seja o principal mecanismo de ação dos BPPs, outros 

mecanismos distintos têm sido estudados para compreender a ação destes 

BPPs sobre o sistema cardiovascular. 

Os resultados revelados para TistH demonstram sua multifuncionalidade 

por atuar na redução da pressão arterial e inibir o crescimento de cepas 

fúngicas. Essa multifuncionalidade também foi observada para o peptídeo 

BmKbpp que apresentou atividade imunomoduladora, antifúngica e 

potenciadora de BK (ZENG et al., 2012). Sugerindo que TistH apresenta um 

potencial farmacológico e biotecnológico. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Uma hipotensina inédita identificada no veneno do escorpião T. 

stigmurus denominada de TistH, com estrutura tridimensional rica em α-helice 

resolvida in silico e experimentalmente por dicroísmo circular, apresentou baixa 

citotoxicidade visto em ensaio de atividade hemolítico, viabilidade celular e em 

modelo de bolsa de ar em camundongos, com potencial em inibir o crecimento 

de cepas fúngicas e pertencente ao grupo dos peptídeos potenciadores de BK 

confirmado in vivo em ratos normotensos. TistH induz o relaxamento de anéis 

da artéria mesentérica independente da inibição da ECA. Estes resultados 

demonstram a multifuncionalidade de TistH, além disso, o presente estudo 

contribui para uma melhor compreensão da estrutura e mecanismo de ação 

deste peptídeo objetivando desenvolver novas classes de medicamentos anti-

hipertensivos e antifúngicos visando expandir o leque de agentes terapêuticos 

disponíveis no mercado.  
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Abstract 

In a recent work by our group involving a transcriptomics approach applied to 

the venom glands from Tityus stigmurus we identified a new family of peptides 

called Hypotensins (TSTI0006C) (Almeida et al., 2012). The cluster TSTI0006C 

was analyzed in the main 25 amino acid residues and named T. stigmurus 

Hypotensin (TistH), showing a molecular mass of 2.7 kDa, an absence of 

cysteines and the presence of two C-terminal proline residues, which are a 

bradykinin-potentiating peptide (BPP) signature. Here, we describe the 

homology modeling of the three-dimensional structure of TistH. In addition, we 

evaluated the cardiovascular effects elicited by TistH in normotensive rats. 

Firstly, TistH showed no cytotoxic effect on horse erythrocyte. Furthermore, in 

normotensive rats TistH was able to potentiate the hypotensive action of 

bradykinin (BK) and induced a vasorelaxant effect in mesenteric artery rings by 

endothelium-dependent release of nitric oxide (NO) and demonstrated 

independent inhibition of angiotensin converting enzyme (ACE). Our data can 

contribute to a better understanding of the structural and functional 

characteristics of TistH and suggest its potential use in cardiovascular diseases. 

Keywords: Tityus stigmurus; Hypotensin; Bradykinin-potentiating peptides; Anti-

hypertensive peptides; nitric oxide. 
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 1. Introduction 

The scorpion Tityus stigmurus belongs to the Buthidae family, it appears 

predominantly in Northeast Brazil and is known for a high incidence of 

envenoming in humans (Almeida et al., 2012; Batista et al., 2007). Scorpion 

venoms are rich sources of small peptide toxins (Alves et al., 2013). These 

toxins are responsible for the pathogenesis of scorpion because of its highly 

specific interaction with proteins of the membrane ion channel. This arsenal of 

toxins can be used for many purposes including prey capture and defense (du 

Plessis et al., 2008; Guo et al., 2013). Because of its specificity and high affinity, 

scorpion toxins have been used as pharmacological tools worldwide (du Plessis 

et al., 2008).  

Several components of the scorpion venom act on the cardiovascular 

system. These include natriuretic peptides, which are important regulators of 

the cardiovascular and renal system; the sarafotoxins, which are major 

vasoconstrictor peptides; and bradykinin-potentiating peptides (BPPs), which  

are peptides with hypotensive properties that have been previously described in 

the literature regarding venom of different animal groups (Hodgson and Isbister, 

2009; Yeow and Kini, 2012). 

The molecular repertoire of the venom gland of the scorpion T. stigmurus 

was elucidated by our group (Almeida et al., 2012), which identified the 

presence of a variety of peptides of pharmacological interest, including 

hypotensins, antimicrobial peptides (AMPs), toxins acting on potassium and 

sodium channels, as well as five atypical  types: lectins, metalloproteases, 

anionic peptides, cysteine-rich peptides and hypothetically secreted peptide 

(Almeida et al., 2012).  

The first bradykinin potentiating peptide (BPP)  isolated from the scorpion 

venom of the genus Tityus was obtained from Tityus serrulatus and called 

peptide T (Ferreira et al., 1993). Recently, a new family of hypotensins was 

identified in Tityus serrulatus venom and the results showed that this new family 

does not inhibit angiotensin converting enzyme (ACE) (Verano-Braga et al., 

2008).  



90 
 

 

Bradykinin potentiating peptides previously described (Ferreira et al., 1970) are 

low molecular weight peptides which potentiate the pharmacological effect of 

bradykinin and may or may not inhibit angiotensin converting enzyme (ACE), 

which is an essential enzyme for the regulation of blood pressure (Verano-

Braga et al., 2010).  

The BPPs are characterized by a high content of proline and have a 

typical amino acid signature: a N-terminal pyroglutamic acid and the sequence 

Ile-Pro-Pro at the C-terminal (Verano-Braga et al., 2008). The research of these 

biological functions was essential for the development of captopril, the first 

commercial ACE inhibitor, currently used in the treatment of hypertension, 

whose design was based on one BPP isolated from Bothrops jararaca venom 

(Ondetti et al., 1971; Verano-Braga et al., 2010). 

A variety of population studies highlighted the importance of controlling 

hypertension to reduce cardiovascular morbidity and mortality. The 

development of modern technologies in relation to medicines has contributed 

little to improve rates of disease control (Maria et al., 2009). Thus peptides 

isolated from animal venoms may be useful in developing new classes of 

antihypertensive drugs in order to expand the range of therapies to control 

hypertension (Lewis and Garcia, 2003). 

 In this context, the present study aimed to describe tridimensional 

structure, vasorelaxant and bradykinin-potentiating activities and ACE inhibition 

of a new hypotensin called TistH (Tityus stigmurus Hypotensin) deduced from 

the transcriptome of the venom gland of T. stigmurus. 

 

 

 

 

 

 



91 
 

 

2. Methods 

2.1 cDNA Cloning and Bioinformatic analyses - A full-length cDNA library 

was prepared using the In-Fusion™ SMARTer™ cDNA Library Construction Kit 

(CLONTECH Lab., Palo Alto, CA) as described elsewhere  (Almeida et al., 

2012). The complete nucleotide sequence with a close similarity to hypotensins 

(TSTI0006C) was analyzed by ORF-Finder 

[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/gorf/]. The prediction of signal cleavage 

sites was performed using the SignalP 4.1 Server program. The mature peptide 

containing 25 amino acid residues was deduced by Vector NTI suite program 

(Informax) and aligned using CLUSTALW. 

2.2 Drugs and reagents –The cluster TSTI0006C obtained from T. stigmurus 

transcriptome codes a peptide containing 25 amino acid 

(ADMDFTGIAESIIKKIKETNAKPPA; herein named TistH) with molecular mass 

of  2.7 kDa and the synthetic peptide was custom ordered from Invitrogen Life 

Technologies, USA. Bradykinin (BK), Hip-His-Leu, orthophthaldehyde (OPA), L-

NAME, phenylephrine, urethane and Angiotensin-converting Enzyme I were 

purchased from Sigma-Aldrich (St. Louis, EUA). Captopril was purchased from 

a manipulation pharmacy in Natal-RN. The peptide Abz-FRK(Dnp)P-OH was 

provided by Prof. Adriana K. Carmona, from the Department of Biophysics of 

UNIFESP-EPM and BPP Xc was synthetized by Genone Biotechnologies.  

2.3 Animals - Wistar rats weighing 200 to 300 g were obtained from the 

Biotechnology Center of the Federal University of Paraiba. The animals were 

acclimated with four animals per cage and maintained under photoperiod of 

12/12 h, at 21 ± 1 °C temperature, with access to food (Labina®, Purina, São 

Paulo, Brazil) and water ad libitum. All procedures described in the present 

study are in agreement with Institutional Animal Care and Use Committee of the 

Federal University of Paraiba (CEPA/LTF protocol nº 0305/09).  

2.4 Homology Modeling - In order to find homologous sequences with 3D 

structures the BLAST program templates (Altschul et al., 1990) were used with 

the NCBI protein Data Bank (PDB) database using TistH sequence as a query 

sequence. According to the BLAST results, five templates were downloaded 

from the RCSB Protein Data Bank (Bernstein et al., 1977): X-ray structure 
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dihydrofolate reductase/thymidylate synthase from Babesia bovis at 2.35Å 

resolution (PDB ID: 3I3R, Chain A) (Begley et al., 2011); Co-crystal structure of 

dihydrofolate reductase-thymidylate synthase from Babesia bovis with dUMP, 

Ralitrexed and NADP (PDB ID: 3NRR, Chain A) (Begley et al., 2011); Structure 

of S. aureus methicillin resistance factor MecR2 (PDB ID: 4IJA, Chain A) (Arêde 

et al., 2013); Crystal Structure of a N-terminal Fragment of SKAP-Hom 

containing Both the Dimerization Domain and the PH Domain (PDB ID: 1U5E, 

Chain A) (Jiao et al., 2013) (To be Published) and Triple mutant SFTAVN (PDB 

ID: 4J4S, Chain A). The sequence alignments were performed with the Clustal-

W program server (Larkin et al., 2007). 

Homology modeling of the TistH was constructed by four homology modeling 

programs such as MODELLER 9v13 (Sali and Blundell, 1993), SWISS-MODEL 

(Schwede, 2003), Phyre2 Web Server (Kelley and Sternberg, 2009) and I-

TASSER (Roy et al., 2010). 250 theoretical models were generated in the 

MODELLER and 5 for I-TASSER. It was not possible to generate theoretical 

models for the Phyre2 Web and SWISS-MODEL servers due to the requirement 

of a minimum of 30 amino acid residues. The 3D models generated by the 

MODELLER were ranked based on molecular probability density function 

(Molpdf). The best scored MODELLER and I-TASSER models were validated 

by the evaluation of the Φ/ψ Ramachandran plot (Lovell et al., 2003) employing 

PROCHECK algorithms (Laskowski et al., 1993), QMEAN score (Benkert et al., 

2008) and the MolProbity program (Chen et al., 2010). The models were 

analyzed and sorted by score values, and visualized using a Visual Molecular 

Dynamics (VMD) program (Humphrey et al., 1996). The best models were 

submitted to a molecular dynamics analysis for further refinement. 

2.5 Molecular dynamics - The molecular dynamics were performed by the 

GROMACS 4.6.5 program (Van Der Spoel et al., 2005) in order to refine the 

obtained homology models by using three different force fields for each model: 

AMBER-03 (Duan et al., 2003), CHARMM (Brooks and Bruccoleri, 1983) and 

GROMOS96 43a1 (Scott et al., 1999). For AMBER-3 and CHARMM an explicit 

TIP3P water model (Jorgensen et al., 1983) was used and for GROMOS96 

43a1, an SPC model (Toukan and Rahman, 1985). Enough Na+ and Cl counter 

ions were added to neutralize the system. The simulations were performed in a 



93 
 

 

rhombic dodecahedron box with a 1.2 nm minimal distance between the peptide 

box walls. A bond was made using the LINCS algorithm (Hess et al., 1997). 

Electrostatic forces were calculated with the PME (Darden et al., 2014) 

implementation of the Ewald summation method,  and the Lennard–Jones 

interactions were calculated within a 1.2 nm cut-off radius. Before the 

simulations, the solvated peptide geometry was minimized twice by the steepest 

descent algorithm for 5000 steps with tolerances of 1000 and 500 kJ mol-1 nm-1 

followed by another two conjugated gradient optimizations for 50000 steps with 

tolerances of 250 and 100 kJ mol-1 nm-1. In order to accommodate the solvent to 

the peptide, due to the great strain dissipated by the system, a 50-ps molecular 

dynamics analysis at 300K was performed where the non-hydrogen atoms of 

the peptide were kept fixed. Then, unrestrained 50, 100 and 150-ps molecular 

dynamics simulations were performed to couple the system to the heat bath 

using NVT ensemble at a temperature of 310 K. Subsequently, 50, 100 and 

150-ps NPT ensemble molecular dynamics simulations were performed to 

pressure control the system at a pressure of 1 bar using isotropic pressure bath 

with Berendsen pressure coupling algorithm (Berendsen et al., 1984). Finally, 

50 ns production molecular dynamics simulations using NVT ensemble were 

performed in order to assess the stability of the system. The root-mean-square 

deviation (RMSD) between C-α of models was calculated to evaluate the 

structural stability of the models. The models were also submitted to semi-

empirical calculation using Parameterization Method 6 (PM6). 

2.6 Parameterization Method 6 (PM6) - Quantum-mechanical techniques to 

calculate protein properties such as: structure, energetics or interactions, are 

still very limited due to the high computational cost of solving SCF equations, 

thus limiting the size of the system to just a few hundred atoms. The semi-

empirical electronic structure method has emerged as a tool for reducing the 

computational time in the treatment of molecular systems containing a large 

number of atoms (Stewart, 1990). Thus, these methods have been developed in 

order to treat chemical problems involving electronic properties of large 

molecules which cannot be treated by ab initio methods. The semi-empirical 

method PM6 (Parameterization Method 6) has shown good accuracy in 

reproducing heat of formation (ΔHf) and geometries of small molecules 
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(Stewart, 2007), crystals (Stewart, 2008), nonapeptide oxytocin (Stewart, 2008) 

and modeling of proteins (Stewart, 2009). PM6 is based on the Neglect of 

Diatomic Differential Overlap (NDDO) method (Pople et al., 1965), where the 

electronic energy of the valence electrons is given by the equation (1): 

 

𝐸𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛𝑖𝑐 =
1

2
∑ ∑ 𝑃𝜇𝜐(𝐻𝜇𝜐 + 𝐹𝜇𝜐)              (1)

𝜐𝜇

 

 

where Greek subscripts μ and υ are used to denote atomic orbitals to atoms A 

or B, Fμυ is the NDDO Fock matrix elements, Hμυ and Pμυ are elements of the 

one-electron core Hamiltonian and the density matrix, respectively. The total 

energy of the molecule is the sum of its electronic energy (Eelectronic) and the 

repulsion energy (𝐸𝐴𝐵
𝑐𝑜𝑟𝑒) between cores of all atoms A and B (2): 

𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐸𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛𝑖𝑐 + ∑ ∑ 𝐸𝐴𝐵
𝑐𝑜𝑟𝑒

𝐵𝐴

            (2) 

and finally, the heat of formation (ΔHformation) (Repasky et al., 2002) is calculated 

(equation 3) by subtracting the electronic energy of atom A (𝐸𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛𝑖𝑐
𝐴 ) of Etotal 

and adding the experimental heat of formation for atom A (∆𝐻𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
𝐴 ). 

 

∆𝐻𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − ∑ 𝐸𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛𝑖𝑐
𝐴

𝐴

+ ∑ ∆𝐻𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
𝐴

𝐴

         (3) 

In this work, the semi-empirical method PM6 incorporated into the program 

MOPAC2012 (Stewart, 2012) was used to determine the heat of formation 

(ΔHformation), electronic energy (Eelectronic) and total energy (Etotal) of the models 

resulting from molecular dynamics in order to select the most stable model 

through single point calculations. 

2.7 Mass spectrometry analyses - The synthetic TistH was analyzed by 

MALDI-ToF MS/MS (UltraFlex III, Bruker Daltonics, Billerica, MA) to ensure the 

quality of the methods of synthesis and purification. 



95 
 

 

2.8 Hemolytic activities - Hemolytic activity was measured by incubating 

increasing concentrations of the TistH (1.0 × 10-10 to 1.0 × 10-4 M) with a 

suspension of 1% (v/v) horse erythrocytes previously separated from the 

plasma by sedimentation and washed three times with PBS (0,15 M, pH 7,4). A 

volume of 100 µL Triton X-100, 1% (v/v) was also incubated with a suspension 

of erythrocytes, making a reference of 100% hemolysis. Incubation with 100 µL 

of 0.15 M PBS buffer, pH 7.4 was the reference for 0% hemolysis. After 60 and 

120 minutes of incubation at room temperature the tubes were centrifuged at 

8.000 g for 3 min and 100 µL aliquots of the supernatants were transferred to 

96-well microtiter plates and analyzed in a plate reader with absorbance at 405 

nm (Johansson et al., 2002). 

2.9 Surgical procedure - Polyethylene catheters (4 cm of PE-10 welded to the 

17 cm segment of PE-50) were inserted into the abdominal aorta and femoral 

vein for blood pressure measurement and intravenous drug administration, 

respectively. This catheter was closed by metal pins and filled with isotonic 

saline. All procedures were performed on rats anesthetized with urethane (1.2 

g.kg-1, i.p.).  

2.10 Cardiovascular measurements - Blood pressure and heart rate were 

recorded using a pressure transducer (MLT0380/D, ADInstruments, Sydney, 

Australia) coupled to an acquisition system (Powerlab, ADInstruments) 

connected to a computer running the LabChart software (ADInstruments).  

2.11 Bradykinin-potentiation test on anaesthetized rat - Experiments were 

performed on normotensive Wistar rats (200-300 g) according to a previously 

described procedure (Paula et al., 1995). For the evaluation of the potentiating 

effect of bradykinin, rats were randomly divided into groups of five animals 

according to the treatment being received. The hypotensive response elicited by 

bradykinin was determined by the administration of bradykinin (3-6 µg.kg-1, i.v.) 

at 10-minute intervals. After evaluating the effects on mean arterial pressure in 

response to bradykinin, a single dose of the TistH at two concentrations (400 

µg.kg-1 or 600 µg.kg-1 dissolved in 100 µL de NaCl 0,9%) was administered. 

Then, successive administrations of BK (3 µg.kg-1) at regular intervals (every 10 

min) were performed, followed by measurement of mean arterial pressure 
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values to determine whether the hypotensive effect of bradykinin was affected 

by the synthetic TistH. The effect was considered to be caused by bradykinin-

potentiating peptide (BPP) when responses were greater than that caused by 

administration of control BK (3 µg.kg-1). One group of animals received captopril 

(150 µg.kg-1) in saline (NaCl 0,9%) as the default for the potentiating effect of 

bradykinin.  

2.12 Mesenteric artery rings assay - Experimental procedures were 

performed as described by França-Silva and cols. (França-Silva et al., 2012). 

The vasorelaxant effect of synthetic TistH is reported in mesenteric artery rings 

isolated from normotensive rats (n=7). The rats were euthanized by 

decapitation in guillotine, and through an incision in the abdomen, mesenteric 

artery was identified, removed and immediately placed in a Petri dish containing 

Tyrode's buffer nutrient solution and then gassed with a gas mixture (95% O2 e 

5% CO2) to maintain the pH between 7.2 and 7.4. The vessel was dissected 

and sectioned into rings (1-2 mm). Mesenteric artery rings were suspended 

vertically by cotton yarn, put in tanks for isolated organ bath of up to 10 mL 

(Automatic organ bath, system Panlab/Harvard Apparatus, USA) and subjected 

to a constant tension of 0.75 g and temperature of 37 ºC. Preparation was 

allowed a stabilization period of 1 hour and the Tyrode buffer solution was 

replaced every 15 min to prevent interference of metabolites. The tension was 

recorded via a force transducer (PowerLab™, ADInstruments, Australia), 

coupled to a data acquisition system (Larb chart 4). In some of the rings, the 

endothelium was removed by mechanical friction between the inner wall of the 

vessel and a stainless steel rod. After the stabilization period, the presence of 

functional endothelium was verified by the relaxation of rings pre-contracted 

with phenylephrine (10-5 M) after the addition of acetylcholine (10-5 M). Rings 

with superior relaxation to 80% of the pre-contraction with phenylephrine were 

considered functional endothelium. Rings with relaxation less than 10% were 

considered without functional endothelium. Rings with relaxation of between 10 

and 80% of the experimental protocols were discarded. After a stabilization 

period and verification of functional endothelium, TistH was dissolved in saline 

and added in increasing concentrations (1.0 × 10-10 to 1.0 × 10-5 M) and 

cumulative concentrations to obtain a concentration-response curve. The 
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results are expressed assuming the phenylephrine-induced contraction is 100% 

and resting tension is equal to 0%. 

2.13 ACE inhibition - The angiotensin-converting enzyme assays were 

conducted in a 7.0 pH buffer (final volume 100 μL) containing 1.0 × 10-1 M Tris-

HCl, 6.0 × 10-2 M NaCl and 1.0 × 10-5 M ZnCl2, using Corning® 96 well plates 

and the peptide substrate, Abz-FRK(Dnp)P-OH, at a final concentration of 4 × 

10-6 M (Km value) (Araujo et al., 2000). Four concentrations of TistH, captopril 

and BPP Xc were used; 1.0 × 10-5, 1.0 × 10-6, 1.0 × 10-8 and 1.0 × 10-9 M. The 

reactions occurred at 37ºC and were initiated by the addition of 50 ng of ACE. 

The reactions were monitored (fluorescence at λEM 420 nm and λEX 320 nm) in 

a fluorescence spectrophotometer (Victor 3™ Perkin-Elmer, Boston, MA, USA) 

(Araujo et al., 2000). All assays were performed in triplicate and the results 

were expressed as ACE residual activity (%). 

2.14 Statistical analyses - All statistical analyses were performed using 

GraphPad Prism (v. 5.0, GraphPad Software, Inc.). Results were expressed as 

mean ± standard error of the mean (e.p.m.). The comparison between groups 

was performed using unpaired "t" test or ANOVA (One-Way) followed by 

Tukey’s post-test. The comparison between the points of the concentration-

response curves was performed by ANOVA (two-way) followed by Bonferroni’s 

post-test. The difference between means was considered significant when p 

<0.05. 

3. Results and discussion 

3.1 Primary structure -. The primary structure of TistH 

(ADMDFTGIAESIIKKIKETNAKPPA) shows 25 amino acid residues, the 

absence of cysteine, as well as the presence of a N-terminal alanine (Ala) and 

the triplet Pro-Pro-Ala at the C-terminal region. The absence of cysteine and the 

presence of the triplet was also observed for TsHpt-I and TsHpt-II peptides 

purified from scorpion venom of T. serrulatus (Verano-Braga et al., 2008). A 

different structure was observed for the first BPP purified from the venom of T. 

serrulatus called Peptide T because it lacks the two prolines at the C-terminal 

region observed in the studied BPPs (Ferreira et al., 1993). Another difference 

in the TistH structure when compared with BPPs isolated from snake venom of 
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Bothrops, with more than seven wastes, is to replace the alanine residue with 

isoleucine in triplet (Ianzer et al., 2004) (Fig. S1). The structural basis for TistH 

was proposed and validated by homology modeling and molecular dynamics 

analysis with an unprecedented hypotensin purified from a scorpion venom 

study.  

3.2 Homology modeling, molecular dynamics and semi-empirical method - 

The sequence of TistH from Tityus stigmurus was used for the BLAST search in 

order to find templates for homology modeling. The closest homology 

sequences with resolved three dimensional structures deposited in the Protein 

Data Bank are listed here in increasing order of identity: X-ray structure 

dihydrofolate reductase/thymidylate synthase from Babesia bovis at 2.35Å 

resolution (PDB ID: 3I3R, Chain A, identity 50%); Co-crystal structure of 

dihydrofolate reductase-thymidylate synthase from Babesia bovis with dUMP, 

Ralitrexed and NADP (PDB ID: 3NRR, Chain A, identity 50%); Structure of S. 

aureus methicillin resistance factor MecR2 (PDB ID: 4IJA, Chain A, identity 

73%); Crystal Structure of a N-terminal Fragment of SKAP-Hom containing both 

the Dimerization Domain and the PH Domain (PDB ID: 1U5E, Chain A, identity 

78%) and Triple mutant SFTAVN (PDB ID: 4J4S, Chain A, identity 88%) 

(Table1). All these models were used in the homology modeling MODELLER 

program. 
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Table 1. Percentage of identity and expect value (e-value) of templates using 

BLAST program. 

 

a
 X-ray structure dihydrofolate reductase/thymidylate synthase from Babesia bovis at 2.35Å 

resolution. 

 b
 Co-crystal structure of dihydrofolate reductase-thymidylate synthase from Babesia bovis with 

dUMP, Ralitrexed and NADP. 

c
 Structure of S. aureus methicillin resistance factor MecR2. 

d
 Crystal Structure of a N-terminal Fragment of SKAP-Hom Containing Both the Dimerization 

Domain and the PH Domain. 

e
 Triple mutant SFTAVN. 

One of the most important steps of homology modeling is the alignment 

of the target sequence and the template aminoacid sequences. The multiple 

sequence alignment was performed with the CLUSTALW and it included the 

sequences of TistH and the closely related template sequences (Fig. S1). 

The top five models were selected and are listed in Table 2 along with 

the used denominations (Model 1 to 5). Five models were also generated by I-

TASSER server (nominated as Model 6 to 10). Two models (model 8 and 10), 

showed the best scores (Table 3) as validated by the Ramachandran plot. The 

Ramachandran plot for model-8 indicates that 100% of the residues were 

located in the most favored regions, while model-10 exhibited 95% of the 

residues located in the most favored zones and 5% in allowed regions. The 

QMEAN score ranges from 0 to 1, meaning that the values closer to 1 

correlated with the best quality of the model (Benkert et al., 2008). Model-8 and 

model-10 achieved reasonable scores of 0.534 and 0.588 respectively. The two 

models have the same molprobity score and percentile value. So, the top two 

Templates Identity (%) E-value 

3I3Ra 50 1.2 

3NRRb 50 1.2 

4IJAc 73 1.6 

1U5Ed 78 3.2 

4J4Se 88 4.5 
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models, model-8 and model-10, were then subjected to molecular dynamics 

with different force fields. Fig. S2 shows the RMSD plots of model-8 (A, C and 

E) and model-10 (B, D and F). At the end of the 50 ns simulation period, the 

models exhibited an average RMSD value of 0.022 nm (Fig.1), indicating a 

stable behavior for both models. Since RMSD values from both models showed 

no significant difference, this parameter has not been able to specify the most 

thermodynamically stable model. The electronic and thermodynamic properties 

of the models were also calculated by the quantum-mechanical PM6 method 

(Table 4). The values of electronic energy (Ee) of model-8 indicate that this 

model is more stable using the GROMOS96 43a1 force field in molecular 

dynamics simulations, while the value of heat of formation (ΔHf) suggests that 

model-8, using CHARMM force field, results in a stable structure. For model-10, 

the simulation with the GROMOS force field results in a more stable geometry 

according to the value of Ee (-9.13×105 eV), while the value of ΔHf (-5.09×103 

kJ/mol) indicates that the AMBER is the most suitable force field for model-10 

as it presents the highest negative value. Comparing the values of Ee and ΔHf 

between models, the model-10 with GROMOS has the lowest value of Ee and 

the highest negative ΔHf value using the AMBER force field. No differences 

were found in the values of total energy (ET). Therefore, simulations using 

GROMOS96 43a1 and AMBER-03 force fields resulted in more stable 

structures using the model-10 (Fig. 4), which can now be considered the most 

reliable structure for TistH. 

 Table 2. The molecular probability density function (molpdf) values of the top 

five models generated by MODELLER program. 

 

 

 

 

 

Models Molpdf 

Model-1 133.23 

Model-2 137.22 

Model-3 139.70 

Model-4 141.32 

Model-5 141.94 
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Table 3. Values of residues in most favored regions (RMFR) and residues in 

additional allowed regions (RAAR), in %, from Ramachandran plot. QMEAN 

and Molprobity scores and percentile value of model-8 and model-10. 

Models RMFR
 

RAAR
 QMEAN 

score 

Molprobity 

score
a Percentile

b 

Model-8 100 0 0.534 1.65 91
st 

Model-10 95 5 0.588 1.65 91
st
 

a
MolProbity score combines the clashscore, rotamer, and Ramachandran evaluations into a 

single score, normalized so as to be on the same scale as X-ray resolution. 

b
100

th
 percentile is the best among structures of comparable resolution; 0

th
 percentile is the 

worst. For clashscore, the comparative set of structures was selected in 2004, for MolProbity 

score, in 2006. 

Table 4. Values of electronic energy (Ee), total energy (ET) [in electronvolt (eV)] 

and heat of formation (ΔHf) of model-8 and model-10. 

 

 

 

 

 

 

 Model-8 Model-10 

Ee ×10
5
 

(eV) 

ET ×10
4
 

(eV) 

ΔHf ×10
3
 

(kJ/mol) 

Ee ×10
5
 

(eV) 

ET ×10
4
 

(eV) 

ΔHf ×10
3
 

(kJ/mol) 

AMBER -8.72 -3.39 -4.95 -8.95 -3.39 -5.09 

CHARMM -8.75 -3.39 -5.01 -8.94 -3.39 -4.68 

GROMOS -8.89 -3.39 -4.00 -9.13 -3.39 -3.72 
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Fig. 1. Average RMSD values of model-8 and model-10. 

Figure 2 shows the final three-dimensional structures after 50 ns 

simulation time of TistH using AMBER (Fig. 2A), and GROMOS (Fig. 2B). The 

single α-helix secondary structure is the main reason for its stability reflected in 

the aforementioned RMSD plots while only a small portion of the peptide has a 

random structure. Molecular modeling can also contribute to the elucidation of 

the mechanism of action of TistH in blood pressure, since it is known that 

proline residues present in the primary structure are important for anti-

hypertensive activity (Morais et al., 2013; Verano-Braga et al., 2010). The three-

dimensional structure helps to understand how prolines 23 and 24 (highlighted 

in blue and brown, respectively, in Figure 2) can operate in the peptide’s mode 

of action, since these amino acids are strategically located in a region of non-

defined secondary structure and thus have a greater mobility giving these 

amino acids a key role in the anti-hypertensive activity. 
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Fig. 2. Three-dimensional structures after 50 ns of molecular dynamics of TistH 

using AMBER-03 (A) and GROMOS96 43a1 (B) force fields. The residues 

Pro23 and Pro24 are highlighted in blue and brown, respectively. 

3.3 Hemolytic activity hypotensin - The horse erythrocytes were not 

hemolyzed as seen by the hemolytic assay microplate, where the absence and 

presence of increasing concentrations of TistH were tested for 120 min (Fig. 

S3). Similar results were observed for the peptide purified TsAP1 from the 

venom of the scorpion T. serrulatus, which showed low hemolytic activity 

(6.48%) at the highest concentration tested (160 × 10-6 M). The TsAP2 peptide 

purified from T. serrulatus showed 100% hemolysis at concentrations tested (80 

× 10-6, 120 ×10-6 and 160 × 10-6 M) (Guo et al., 2013). The cytotoxicity results 

obtained from TistH are indicative of low toxicity. TistH was evaluated for the 

ability to potentiate the action of bradykinin, vasorelaxant activity and ACE 

inhibition. 

 

3.4 Bradykinin-potentiation effect on blood pressure of anaesthetized rat – 

Figure 6 shows the ability of TistH to potentiate the action in the BK. TistH 

presented a hypotensive response independent to the administration of BK. A 

similar response was observed only for the peptide TsHpt-I purified from Tityus 

serrulatus scorpion venom and its synthetic analogues TsHpt-I[17-25], TsHpt-

A B
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I[KPPA], TsHpt-I[KPP] and TsHpt-I[KP] and for BPP (Phypo Xa) isolated from the skin 

secretion of frog Phyllomedusa hypochondrialis (Conceição et al., 2007; 

Verano-Braga et al., 2010, 2008). TistH was able to potentiate the hypotensive 

response of BK for 120 min. The enhancing effect of the BK by BPPs isolated 

from snake venom has been associated with the presence of two proline 

residues at the C-terminal region (Ferreira et al., 1970; Ianzer et al., 2004; 

Pimenta et al., 2007; Wermelinger et al., 2005), as well as the family of BPPs 

isolated from the venom of the scorpion T. serrulatus (Verano-Braga et al., 

2010, 2008) and the family of BPP isolated from the skin secretion of frog 

Phyllomedusa hypochondrialis (Conceição et al., 2007). The potentiating effect 

of BK by TistH was evaluated at two concentrations (400 µg/kg and 600 µg /kg). 

A standard drug captopril was used as a positive control of the potentiating 

effect of BK (Fig. 3A). TistH, when administered at a concentration of 400 µg 

/kg, had no significant effect when compared with the value of BK (3 µg /kg) 

before administration of TistH (Fig. 3B). A significant potentiating effect of BK 

was observed at a concentration of 600 µg /kg TistH compared with the control. 

This effect was observed at 10 min and was maintained until 120 min (Fig. 3C). 

These results suggest that TistH identified that the venom of the scorpion Tityus 

stigmurus is similar to the BPP family and the family of hypotensin venom T. 

serrulatus. 
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Fig. 3. Assay potentiation of bradykinin (BK). A) Intravenous injection of a single 

dose of captopril (150 µg/kg); B) Intravenous injection of a single dose of TistH 

(400 µg/kg); C) Intravenous injection of a single dose of TistH (600 µg/kg). Δ 

Blood Pressure = Blood Pressure basal – Blood Pressure after BK. * P < 0,05; 

** P < 0,01; *** P < 0,001 comparing values of BK (3 µg/kg) before injection of 

TistH (n=5). 
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3.5 Mesenteric artery rings assay - Aiming to investigate the putative 

vasorelaxant effect induced by TistH, we constructed a dose response curve for 

different doses of TistH applied to mesenteric artery rings preparation with or 

without functional endothelium. The vasorelaxant effect elicited by the 

hypotensin showed a dose-dependent manner (Fig. 4A). The relaxant effects 

elicited by TistH (Emax) were 36.91±3.13% and 17.68±2.87% for vessels with 

(E+) or without (E-) endothelium, respectively. The Emax value of 36.91±3.13% 

for TistH was superior to the values observed by Verano-Braga et al. (2008) for 

TsHpt-I peptide and its synthetic analog TsHpt-I [17-25] with respective Emax  

values of 27% and 18,8% in aorta. In contrast, in the rings without endothelium 

vasorelaxant activity was abolished with values of 2.88%±5.05 and 2.35%±2.39, 

respectively. 

 

Fig. 4. Vasorelaxant effects of TistH. A) Vasorelaxant effects of TistH in 

mesenteric artery rings from Wistar rats containing (E+) or lacking functional 

endothelium (E-); B) Vasorelaxant effects of TistH in mesenteric artery rings 

from Wistar rats incubated or not with L-NAME. * p < 0,05 vs Functional 

endothelium. 

 

3.6 Concentration-response curve with blocked L-NAME - To investigate 

the mechanisms underlying the vasorelaxant effect in mesenteric artery rings 

with endothelium, experiments were conducted in the presence of L-NAME 

(1x10-6 M), an inhibitor of nitric oxide synthase (NOS). In the presence of L-

NAME the vasorelaxant activity was significantly reduced (Fig. 4B). This 

reduction in the presence of L-NAME was also observed in studies by Verano-
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Braga et al. (2008; 2010). These data suggest that the mechanisms underlying 

TistH have an effect on artery resistance and involve the release of 

endothelium-derived nitric oxide, similar to the mechanism proposed for the 

Hypotensins family from the venom of the  Tityus serrulatus scorpion (Verano-

Braga et al., 2010, 2008). 

3.7 ACE inhibition assay - The first published work with BPPs suggested that 

these peptides potentiate the effects of BK and promote hypotension by 

inhibiting ACE (Ferreira et al., 1970; Ondetti et al., 1971). In order to ascertain 

whether the cardiovascular effects induced by TistH could result from the 

inhibition of ACE, an in vitro assay was performed using increasing 

concentrations of TistH. To act as positive controls, captopril and BPP Xc, 

which are potent ACE inhibitors, were used. It can be seen from the data that 

the TistH did not inhibit ACE activity at all tested concentrations (Fig. 5). 

Recently, it was reported that TsHpt-I peptide and its synthetic analogues 

TsHpt-I [17-25], TsHpt-I[KPP] and TsHpt-I[PPA] from the venom of T. serrulatus do not 

inhibit ACE activity in different tested concentrations (Verano-Braga et al., 2010, 

2008). Similar results were observed for some Bj-BPPs (BK potentiating 

peptides from the venom of B. jararaca), which showed antihypertensive activity 

independent of ACE inhibition in vitro (Ianzer et al., 2007). Therefore, although 

ACE inhibition appears to be the main mechanism of action for antihypertensive 

drugs, other distinct mechanisms have been studied for new classes of peptides 

that seem to be independent of ACE inhibition. 
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Fig. 5. ACE inhibition in vitro assay. Inhibition of ACE activity by captopril, BPP 

Xc and TistH in different concentrations (1.0 × 10-5, 1.0 × 10-6, 1.0 × 10-8 and 

1.0 × 10-9 M). Captopril and BPP Xc were used as positive controls. *P<0.05 

comparing to 100% ACE activity (control +). 

 

4. Conclusions 

An unprecedented hypotensin identified in Tityus stigmurus scorpion venom 

with a three-dimensional structure solved by homology modeling, was able to 

potentiate the action of BK and induce relaxation in mesenteric artery rings, 

independent of ACE inhibition and without displaying cytotoxicity. These results 

contribute to a better understanding of the use of these peptides in the 

treatment of hypertension. Furthermore, the present study contributes to the 

better understanding of the mechanisms underlying the action of these 

peptides, aiming to develop new classes of antihypertensive drugs that will 

expand the range of therapeutic agents available to control hypertension. 
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Supporting Information legends 

Fig. S1. Multiple sequence alignment between TistH from Tityus stigmurus and 

template aminoacid sequences using CLUSTALW. CLUSTALW symbol is 

shown below the aligned sequences (“:” means conservation between groups of 

strongly similar properties). 

Fig. S2. RMSD plots of model-8 after 50 ηs simulation time using AMBER-03 

(A), CHARMM (C) and GROMOS96 43a1 (E) force fields. RMSD plots of 

model-10 using the same force fields (B, D and F). 

Fig. S3. Evaluation of TistH hemolytic effect on horse erythrocytes. Increasing 

concentrations of the inhibitor were used (1.0 × 10-10 to 1.0 × 10-4 M). As 

positive and negative control phosphate buffered saline (PBS), pH 7.2, and 

Triton X-100 1% (by volume) were used, respectively. *P<0.05 comparing to 0% 

Hemolysis (PBS). 
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Abstract 

The presence of bioactive peptides in animal venoms has been targeted in 

scientific research for assessing biological activities, as well as mechanisms of 

action. A recent study by our group observed hypotensive action of TistH 

(Tityus stigmurus Hypotensin), a peptide deduced from the transcriptome of T. 

stigmurus venom gland. The present study aims to analyze TistH structure 

properties and to evaluate its toxicity on normal and tumor cells, its in vitro 

antimicrobial activity, as well as its inflammatory effect. Circular dichroism 

analyses of TistH showed a general predominance of α-helix conformation in 

TFE (20 to 70%) and structural stability to pH variations. TistH was not cytotoxic 

to normal cell lines (3T3, RAW and HEK), and also not to cancer cell lines 

(HeLa, B16, 786-0, SiHa and HepG2). The peptide did not present inflammatory 

activity up to 6 hours after administered subcutaneously to Swiss mice. It was 

observed that concentrations of 4 - 1024 µg/mL of TistH produced no inhibition 

against the bacteria Staphylococcus aureus, S. epidermidis e Pseudomonas 

aeruginosa. The results of antifungal assays showed a moderate activity of 

TistH against Candida albicans strain LM-108 and the filamentous fungus 

Trichophyton rubrum LM-640, with growth inhibition at a concentration of 1024 

µg/mL. In contrast, the peptide presented a greater activity (MIC 128 µg/mL) 

against C. albicans LM-106, C. tropicalis ATCC 13308 and Aspergillus flavus 

strains LM-247 and LM-26, fungi that cause oral and vaginal infections, 

candidiasis and respiratory allergies, respectively. The present data contribute 

to a better understanding of TistH and its possible use as a bioactive 

compound. This multifunctional peptide is capable of acting as anti-

hypertensive, as well as to inhibit the growth of fungal strains, having low 

toxicity, which suggests its safety for using as a pharmacological agent. 

Keywords: Scorpion venom; Bioactive peptide; Antimicrobial; Circular 

dichroism. 
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1. Introduction 

 

Tityus stigmurus (Thorell, 1876), also known as yellow scorpion, is a 

species of scorpion belonging to the Buthidae family. It is widely distributed in 

the Northeast of Brazil, being present in Alagoas, Pernambuco, Sergipe and Rio 

Grande do Norte, and causes most of the scorpionism accidents in the region 

(De Albuquerque et al., 2009; “Ministério da Saúde,” 2009). 

Scorpion venoms are used for defense and preying (Plessis et al., 2008); 

they contain polypeptides, nucleotides, lipids, mucoproteins, biogenic amines 

and unknown substances (Ortiz et al., 2015). Advanced methods of 

fractionation, chromatography and sequencing have made it possible to 

characterize scorpion venom toxins which are among the best-studied 

components and responsible for the pathogenesis of poisoning due to specific 

interaction with membrane ion channels (Plessis et al., 2008).  

The peptide content of scorpion venoms does not exceed 5% of the dry 

weight. This peptide fraction is usually divided into different groups based on 

the structure, action target, pharmacological relevance and toxicity to mammals, 

insects and crustaceans (Hmed et al., 2013).  

The peptides present in the venom can be further grouped into disulfide 

bridged peptides (DBPs) and non-disulfide bridged peptides (NDBPs) (Zeng et 

al., 2012). The majority of DBPs from scorpions are crosslinked by three to four 

disulfide bridges. They can specifically interact with different ion channels 

including Na+, K+, Ca2+ and CI− channels (Zeng et al., 2012). NDBPs are 

relatively small, containing between 13 and 56 amino acid residues, with 

varying sequence, being mostly cationic and having flexible structure. A variety 

of important activities have been described for these peptides, including 

antibacterial activity, antifungal, cytolytic, antiviral, antimalarial, anticancer, 

immunomodulatory and bradykinin potentiating (Ortiz et al., 2015). Most NDBPs 

from scorpions are found to be antimicrobial peptides (AMPs) which are α- 

helical and amphipathic (Zeng et al., 2012). Antimicrobial peptides (AMPs) are 
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important components of the innate immune system, showing a broad spectrum 

of action against microbes (Melo et al., 2015). 

Scorpion venom also contains non-antimicrobial peptides (NAMPs) 

without disulfide bridges, shown to possess bradykinin-potentiating activity 

(Zeng et al., 2012). Recently a new hypotensin identified in T. stigmurus 

scorpion venom called TistH (T. stigmurus Hypotensin) had its three-

dimensional structure resolved by homology modeling, in a study by our group 

(Machado et al., 2015). TistH presented vasorelaxant effect on mesenteric 

artery rings with endothelium, and bradykinin-potentiating activity in 

normotensive rats, promoting hypotension independent of inhibiting ACE in a 

NO release-dependent way. In addition, it showed no hemolytic activity 

(Machado et al., 2015).  

Several scorpion peptides demonstrate ample potential for therapeutic 

application in treating  infectious diseases, cancers, erectile dysfunction, 

epilepsy and cardiovascular diseases (Guo et al., 2013; Hmed et al., 2013; 

Lima et al., 2010; Verano-Braga et al., 2010, 2008; Zeng et al., 2012). The 

present study aims to analyze TistH structure properties, evaluate its toxicity on 

normal and tumor cells, its in vitro antimicrobial activity, as well as its 

inflammatory effect in vivo. 

 

 2. Materials and methods 

2.1 Peptide synthesis - The peptide named TistH was deduced from the cDNA 

clone TSTI0006C obtained from T. stigmurus transcriptome (Almeida et al., 

2012). Synthetic mature TistH (ADMDFTGIAESIIKKIKETNAKPPA) was 

purchased from Thermo Scientific, USA. The synthetic peptide was purified by 

reverse-phase HPLC (>98% purity) and its molecular weight was confirmed by 

mass spectrometry performed by the supplier (Supplementary Fig. 1) 

2.2 Tityus stigmurus scorpion venom - T. stigmurus scorpion venom was 

obtained at our laboratory (Tecbiofar, UFRN) by electrostimulation of the telson. 

After lyophilization, the venom was weighed and dissolved in PBS. The 
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scientific use of the material was approved by the Brazilian Genetic Heritage 

Management Council (CGEN) (Process 010844/2013-9).  

2.3 Cell Culture - 3T3 (ATCC CCL-164), HEK (ATCC CRL-1573), Raw 

(ATCC TIB-71), HeLa (ATCC CCL2), 786-0 (ATCC CRL-1932), HepG2 (ATCC 

HB-8065), B16 (ATCC CRL-6475), and SiHa (ATCC HTB-35) cells were 

obtained from American Type Culture Collection (ATCC, Rockville, MD, USA). 

Cultures were grown in DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium, except 

for 786-0 cells) or RPMI-1640 medium (786-0 cells), supplemented with 10% 

fetal calf serum, adding streptomycin (5000 mg/mL)/penicillin (5000 IU) in a 

sterile environment at 37°C with 5% CO2 and humidified atmosphere. 

2.4 Microorganisms - For antimicrobial assays, the following strains were 

used: Staphylococcus aureus ATCC- 6538, S. aureus M-177, S. aureus LM-

197, S. epidermidis ATCC- 12228; Pseudomonas aeruginosa ATCC-9027, P. 

aeruginosa P-03, P. aeruginosa P-12, Candida albicans  ATCC- 76645, C. 

albicans LM-108, C. albicans LM-106, C. tropicalis ATCC- 13803, C. tropicalis  

LM-14; C. krusei LM- 08, C. krusei LM-13, Trichophyton rubrum LM- 600, T. 

rubrum LM- 640; Aspergillus flavus LM-26 e A. flavus LM-247. 

2.5 Experimental animals- Male and female Swiss mice (25–35 g), 6–8 weeks 

of age, from the vivarium of the Center for Health Sciences UFRN were used in 

the experiments. The animals were maintained under controlled temperature 

(22 ± 2°C), light/dark cycle of 12 hours and with free access to water and 

commercial feed. All procedures described in the present study are approved by 

the Committee for Ethics in Animal Experimentation of UFRN (protocol no.: 

066/2015) and in accordance with the guidelines of the Brazilian Committee for 

Animal Experimentation (COBEA). 

2.6 Circular  dichroism  (CD) - The analyzes were conducted at a temperature 

of 25 °C in water, TFE  20%, 50% and 70% (v/v), or sodium phosphate buffer 

(200 mM, pH 7,4) using 0.1 cm  pathlength quartz cuvette in a Jasco J-810 

spectropolarimeter (Jasco, Tokyo, Japan) with  Peltier-type  temperature  

controller. Each spectrum corresponds to an average of five scans taken from 

185 to 260 nm, at a scan rate of 50 nm/min (Wallace et al., 2003; Whitmore and 

Wallace, 2008). Secondary structure of TistH was determined by deconvoluting 



120 
 

 

CD data using SELCON3, CONTIN and CDSSTR at Dichroweb platform 

(Whitmore and Wallace, 2004). 

  The structural stability of the peptide was evaluated in the pH range 

between 3 and 9. Citric acid /disodium phosphate buffer was used for pH from 3 

to 7.4, and borate buffer for pH from 8 to 9. The thermal stability of TistH 

structure, at concentration of 0.3 mg/mL in 50% TFE, pH 7.4, was evaluated in 

a scan of wavelengths (182-260 nm), ranging the temperature from 5 to 95 °C, 

recording spectra each 5 °C. 

2.7 Cell viability assay- Cell viability was measured by 3-(4,5-dimethylthiazol-

2-yl)-2,5-diphenyl tetra-zolium bromide (MTT) assay. Cells were transferred into 

96-well plates at a density of 5×103 cells/well and allowed to attach overnight in 

100 µL medium, at 37 °C and 5% CO2. After this period, TistH was added at 

different concentrations (10-4 - 10-10 M) for a period of 24h. After incubation, the 

peptide was removed, and 100 µL of 5 mg/mL MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-

yl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromide) dissolved in DMEM were added and further 

incubated for 4 h at  37 °C. Supernatants were removed and replaced by 100 

µL of ethanol to solubilize formazan crystals (Mosmann, 1983), and absorbance 

was measured at 570 nm using a Multiskan Ascent Microplate Reader (Thermo 

Labsystems, Franklin, MA, USA). 

2.8 Nitric oxide determination in Raw cells - Nitric oxide production by Raw 

cells was determined by measuring nitrite in culture supernatants using the 

method by Green et al. (1982) (Green et al., 1982). Cells were first incubated 

for 24 h with increasing concentrations of TistH, with or without LPS. After 

incubation, 50 µL of culture supernatants were placed in 96-well plates (TPP - 

USA). Then, an equal volume of a mixture containing 1% sulfanilamide, 5% 

phosphoric acid, 0.1% naphthylethylenediamine and distilled water was added 

to each well. After 10 minutes incubation at room temperature, reading was 

carried out in a microplate reader (Bio-Tek PowerWave HT - USA) at 540 nm. 

The amount of nitrite was calculated using a standard curve of sodium nitrite 

(200 M - 1.5625 M).  

2.9 Inflammatory Activity in vivo - The effect of TistH was assessed in a 

model of air pouch inflammation in Swiss mice. All three groups received 5 mL 
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of sterile air subcutaneously injected into the back of the animals. After three 

days, 2.5 mL of sterile air were injected into the cavity (Vigil et al., 2008; Yoon 

et al., 2005). Six days after the initial air injection, the animals were subjected to 

a subcutaneous injection of sterile saline solution (0.9 mg/mL), T. stigmurus 

venom (VTs) (0.4 mg.kg-1) or TistH (600 and 1200 µg/kg). After 6 hours, the 

animals were euthanized with an overdose of xylazine and ketamine (10 µg/kg – 

100 µg/kg) and exudates were harvested from each air pouch by washing with 2 

mL of sterile saline solution (0.9 mg/mL). The exudates collected from each 

mouse were centrifuged at 1500 rpm for 10 min at 4 °C. After staining with 

Turk’s solution, the total cell count was determined using a Neubauer 

chamber and the results were expressed as the total number of leukocytes 

(x106/ml). 

2.10 Determination of antimicrobial activity - The evaluation of the 

antimicrobial activity of TistH was performed by broth microdilution technique in 

96-well plates (Hadacek and Greger, 2000; Queiroga et al., 2015). Growth 

media (100 µL) was placed in each well, being Nutrient Broth used for bacteria 

and RPMI 1640 for yeast and fungi. Then, 100 µL of serially diluted TistH (1024 

µg/mL - 8 µg/ mL) and 10 µL (106 CFU/mL) of bacterial cells, yeast or fungi 

were added to the wells. The plates were incubated at 35 °C for 24-72 h (for 

bacteria and yeast strains), or at 28-30 °C for 7-10 days (for filamentous fungi 

strains). After the appropriate incubation time, the turbidity was visually 

evaluated as a representation of growth. The antibiotic chloramphenicol (100 

µg/ml) for bacteria, and antifungals nystatin (100 IU) for yeasts and fluconazole 

(100 µg/ml) for fungi were used as controls. A control with sterile culture 

medium was also included. Assays were performed in duplicate, and the results 

were expressed as the arithmetic mean of the MIC. 

2.11 Statistical analysis - All statistical analyses were performed using 

GraphPad Prism (v. 5.0, GraphPad Software, Inc.). Results were expressed as 

mean ± standard deviation. The comparison between groups was performed 

using unpaired "t" test or ANOVA (One-Way) followed by Tukey’s post-test. The 

difference between means was considered significant when p <0.05. 
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3. Results  

3.1 TistH secondary structure evaluated by CD spectroscopy - The 

prediction of the secondary structure of the peptide TistH was performed by 

circular dichroism experiments, analyzing the behavior of the peptide in water, 

200 mM sodium phosphate buffer pH 7.4, and in the presence of increasing 

concentrations of TFE (20%, 50% and 70%; v/v) (Fig. 1). In water and 

phosphate buffer, the peptide showed a typical spectrum of disordered structure 

with predominance of random regions and negative values of molar ellipticity 

(Fig. 1A). However, in the presence of TFE, the spectrum adopted a different 

pattern, with marked changes at 208 and 222 nm, and a positive peak at 

approximately 190 nm  (Fig. 1A), a typical characteristic of proteins with α-helix 

structure (Greenfield, 2007); this peak was even more pronounced in the 

presence of TFE 50% (v/v). Accordingly, the deconvolution analyses show that 

the addition of increasing concentrations of TFE resulted in a higher percentage 

of α-helix structure (Fig. 1B). 
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Fig. 1. TistH structure evaluation by Far-UV circular dichroism. (A) CD spectra 

in TFE 20% (dashed), 50% (dark gray) and 70% (light gray), 200 mM 

Phosphate buffer (gray) and water (dotted). The analyses were performed at a 

peptide concentration of 0.3 mg/mL. The spectra were recorded at wavelengths 

of 182-260 nm, with a speed of 50 nm.min-1, at intervals of 0.1 nm. Five 

readings from each sample were averaged to obtain the mean spectrum. The 

CD spectra are presented as molar ellipticity per residue [θ] in degrees 

cm2.dmol-1, plotted as a function of wavelength. (B) Percentage of secondary 

structures according to the deconvolution of CD spectra of TistH (0.3 mg/mL) 

under different conditions (TFE, phosphate buffer and water) using different 

algorithms (SELCON3, CONTIN and CDSSTR). Values presented are mean ± 

SD of the percentages obtained by the algorithms used. 



124 
 

 

3.2 Structural stability of TistH 

3.2.1 Structural stability to pH variations - In the pH stability analysis, we 

used different buffer solutions at pH values ranging between 3.0 and 9.0, 

generating scan spectra from 189 to 260 nm (Fig. 2A). One can observe the 

peptide stability to pH variations, since the variation in the structural percentage 

of the peptide was minimal (Fig. 2B). The characteristic valleys of alpha-helix 

structure at wavelengths 208 nm and 222 nm, as well as the characteristic beta-

sheet valley at 217 nm, were selected for a more detailed analysis. Structural 

variation in the three regions showed a similar pattern of change, characterized 

by a modest tendency towards structure loss as pH increases, which was 

slightly more pronounced for beta-sheet (Fig. 2C). 



125 
 

 

 

Fig. 2. Structural evaluation of TistH (0.3 mg/mL) in 50% TFE at pH values 

ranging between 3.0 and 9.0. (A) CD spectra at pH 3.0 (dot), 4.0 (square), 5.0 

(gray dash), 6.0 (dash and dot), 7.0 (circle), 7.4 (black line), 8.0 (solid dark gray) 

and 9.0 (solid light gray) are shown. Citric acid /disodium phosphate buffer was 

used for pH from 3.0 to 7.4, and borate buffer for pH 8.0 and 9.0. (B) 

Deconvolution of TistH (0.3 mg/mL) CD data in TFE 50% at pH between 3.0 

and 9.0 using SELCON3, CONTIN and CDSSTR algorithms. Values presented 
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are the average ± SD of the percentages obtained with the algorithms. (C) 

Peptide molar ellipticity at 222 nm, 208 nm and 217 nm as a function of pH. The 

wavelengths 208 nm and 222 nm were selected corresponding to the 

characteristic valleys of alpha-helix structure and 217 nm corresponding to the 

characteristic valley of beta-sheet, for a more detailed analysis. 

3.2.2 Structural stability to temperature variation - When evaluating peptide 

structural profile at a wavelength from 185 to 260 nm, the data of molar 

ellipticity increased proportionally to temperature, suggesting a partial loss of α-

helix structure and increase of beta-sheet and random coil regions (Fig. 3 A 

and B). However, after returning to the original temperature, no significant 

structural changes were observed, indicating that the heat-induced structure 

loss was reversible (Table 1). The wavelengths 208 nm, 222 nm and 217 nm 

were chosen to further evaluate the thermal stability. As a result, it was detected 

an increase in the molar ellipticity proportional to the temperature increasing, 

confirming that the molecule partially lost its structure as temperature increases 

(Fig. 3C). 
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Fig. 3. Structural CD profile of TistH as a function of temperature variation. (A) 

The molar ellipticity of TistH (0.3 mg/mL) in 50% TFE solution was measured as 

a function of temperature variation (2°C to 98°C) in wavelengths from 185 to 

260 nm. CD spectra  in temperature 5°C (dot), 25°C (square) 37°C (gray dash), 

50°C (dash and dot) 75°C (solid dark  gray) and 95°C (solid light  gray) are 

shown. (B)  Deconvolution of the CD spectra obtained as a function of 

temperature variation, in the wavelength range 185 to 260 nm. Percentage of 
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secondary structures according to deconvolution of CD spectra using different 

algorithms (SELCON3, CONTIN and CDSSTR). Values presented are mean ± 

SD of the percentages obtained by the algorithms. (C) Peptide molar ellipticity 

at 222 nm, 208 nm and 217 nm as a function of temperature variation. The 

wavelengths 208 nm and 222 nm were selected corresponding to the 

characteristic valleys of alpha-helix structure and 217 nm corresponding to the 

characteristic valley of beta-sheet, for a more detailed analysis. 

 

Table 1. Structural stability of TistH to heating-cooling treatment (2 °C - 98 °C - 

2°C). Percentage of secondary structures (mean ± SD) according to 

deconvolution by SELCON3, CONTIN and CDSSTR algorithms, of CD spectra 

recorded at 25 °C before and after the treatment. 

Temperature 
conditions 

Alpha-helical (%) Beta-sheet (%) Random coil 
(%) 

Preheating 62.0 ± 3.5 4.5 ± 0.9 34.1 ± 6.4 

After-cooling 61.2 ± 3.5 3.5 ± 1.9 36.4 ± 5.7 

  

3.3 In vitro cytotoxicity- TistH was not cytotoxic to normal cells 3T3, RAW and 

HEK (Fig. 4), and also not to cancer cells HeLa, B16, 786-0, SiHa and HepG2 

for 24 hours at all concentrations tested.  
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Fig. 4. Effect of TistH on cell viability. Dose–response analysis of cell viability as 

measured by 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide 

(MTT) assay in different cell lines. The viability of cells treated with TistH for 24 

h was expressed as percentage viability relative to control untreated cells. 

*P<0.05; **P<0.01; ***P<0.001 compared to control. 
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3.4 Nitric oxide release by macrophages Raw cells- The release of nitrite by 

RAW cells in the presence of increasing concentrations of TistH did not change 

significantly when compared to the negative control (Fig. 5). 

 

Fig.5. Determination of nitrite in RAW cell culture supernatants. Cells were 

incubated with increasing concentrations of TistH, in the presence or absence 

of LPS, for 24 hours. The quantity of nitrite was calculated using a standard 

curve of sodium nitrite (200 µM to 1.5625 µM).The experiment was performed in 

triplicate, and expressed as mean ± standard deviation. 

3.5 Inflammatory Activity in vivo – In the air-pouch inflammation model,  

TistH did not stimulate leukocyte migration at the evaluated concentrations (600 

and 1.200 µg/kg), in contrast to the highly inflammatory effect of the crude 

venom from T. stigmurus scorpion, which stimulated leukocyte migration 91.5% 

higher than the negative control (saline group) (Fig. 6).  
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Fig. 6. Inflammatory activity of TistH. The peptide was administered 

subcutaneously at two concentrations (600 µg/kg and 1.200 µg/kg) to Swiss 

mice in air pouch inflammation model. After six hours, the air pouch lavage was 

performed with PBS and the number of leukocytes was determined using a 

Neubauer chamber. Saline solution and T. stigmurus crude venom (VTs) were 

used as negative and positive controls, respectively. ***P<0.001, compared to 

VTs. 

3.6 Antimicrobial activity- It was observed that concentrations of 4 to 1024 

µg/mL of TistH produced no inhibition against the bacteria Staphylococcus 

aureus, S. epidermidis and Pseudomonas aeruginosa (MIC > 1024 µg/mL) 

(Table 2). The results of antifungal assays showed a moderate activity of TistH 

against Candida albicans strain LM-108 and the filamentous fungus 

Trichophyton rubrum LM-640, with growth inhibition at the highest concentration 

tested (MIC = 1024 µg/mL). In contrast, the peptide presented a greater activity 

(MIC 128 µg/mL) against C. albicans LM-106, C. tropicalis ATCC 13308 and 

Aspergillus flavus strains LM-247 and LM-26.  
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Table 2- Antifungal activity of TistH. Assays were performed in duplicate and 
the result is expressed by the geometric mean of MIC values obtained in both 
tests. 

Fungi MIC (µg/mL) 

C. albicans 

LM- 106 

128 

C. tropicalis 

ATCC- 13803 

128 

A. flavus 

LM-247 

128 

A. flavus 

LM-26 

128 

 

4. Discussion 

Scorpion venom has been used in traditional Chinese medicine for many 

centuries for treating the symptoms associated with convulsive spasm, 

cardiovascular and cerebrovascular diseases, tumors, inflammation and 

hepatopathy (Goudet et al., 2002; Wang et al., 2015). In recent decades, the 

toxins present in scorpion venom have attracted interest from researchers and 

the pharmaceutical industry. These toxins demonstrate therapeutic potential for 

the treatment of a variety of diseases (Goudet et al., 2002; Guo et al., 2013).  

The identification and characterization of these toxins from T. stigmurus 

scorpion venom have been the subject of studies by our group. Toxins with 

biotechnological potential were identified by a transcriptomic analysis from the 

venom gland of the scorpion T. stigmurus (Almeida et al., 2012). From this 

analysis a new family of hypotensins was identified. After identification of the 

signal peptide cleavage point, the translated sequence in TSTI0006C cluster 

resulted in a peptide with 25 amino acid residues 

(ADMDFTGIAESIIKKIKETNAKPPA) and a molecular mass of 2.7 kDa, which 

was named TistH (Machado et al., 2015). 

Predominant α-helix secondary structure of TistH was predicted by 

molecular modeling by our group (2) and confirmed in the present work 
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experimentally by CD. The results of circular dichroism spectra analysis 

demonstrated that TistH presented predominant α-helix structure. Helix 

structure is common for most scorpion NDBPs (7).  

The structural stability of TistH was observed as a function pH and 

temperature variation. The peptide was stable to pH variation, whereas the 

increasing temperature provoked partial and reversible loss of structure, 

revealing decreased proportion of α-helix and, in parallel, increasing of beta-

sheet and randomic regions. TistH sensitivity to temperature rise could be 

expected, because the peptide does not present cysteine residues in its primary 

structure and therefore does not form disulfide bonds. However, it must be 

highlighted that the structural changes were temporary, and the peptide 

returned to its original secondary structure composition after returning it to room 

temperature (25 °C). This stability is of utmost importance for protein 

technology, targeting a biotechnological application of this molecule.  

The scorpion venom induces an intense inflammatory response and has 

high toxicity (Lima et al., 2014). Cytotoxicity and inflammation assays using 

TistH show that this peptide has low toxicity and is not pro-inflammatory, it had 

no effect on NO production by macrophages in vitro or leukocyte recruitment in 

vivo, which suggests it may be safe to approach its therapeutic potential.  

TistH did not affect the viability of normal or cancer cells within 24 hours. 

In contrast, an increasing number of experimental studies show that the venom 

of scorpions and some purified peptides have anticancer activities (Ding et al., 

2014). Recently, an antimicrobial peptide identified in T. stigmurus scorpion 

venom (Stigmurin) was showed to be differentially toxic to cancer cells (SiHa), 

and to normal cells (Vero E6) (8). The peptides TsAP1 and TsAP2, isolated 

from scorpion T. serrulatus, are antimicrobial peptides that had the capacity to 

alter the viability of cancer cells. TsAP1 have low hemolytic activity (6.48%) at 

the highest concentration tested (160 × 10-6 M), but TsAP2 showed 100% 

hemolysis at concentrations 80 × 10-6, 120  × 10-6 and 160 × 10-6 M.  

NDBPs from scorpions display high diversity in primary and secondary 

structures. This suggests that NDBPs could possess diverse activities and 

functions. The majority of NDBPs from scorpions have been found to be 
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antimicrobial peptides (Zeng et al., 2012). TistH activity against bacteria and 

fungi was evaluated in the present study. TistH was active upon different fungal 

strains, but showed no antibacterial activity. The strains C. albicans LM-106, C. 

tropicalis ATCC 13308 and Aspergillus flavus LM-247 e LM-26 had their growth 

inhibited by TistH. Similar activities were observed in peptides such as 

Stigmurin, which also inhibited the growth of fungal strains C. albicans (ATCC 

90028), C. krusei (ATCC 6258) and C. glabrata (ATCC 90030) (Melo et al., 

2015). Comparable results were also obtained for the peptide BmKbpp from the 

venom of the scorpion Mesobuthus martensii, with activity against fungi 

Neurospora  crassa (FGSC  2489), Botrytis cinerea  (ATCC  28387) and 

Fusarium  culmorum  (ATCC  32973) (Zeng et al., 2012). In addition, BmKbpp 

showed immune-regulatory and bradykinin-potentiating activities (Zeng et al., 

2012). Similarly, TistH can be described as a multifunctional molecule with 

antifungal and bradykinin-potentiating activities.  

5. Conclusions 

TistH, a hypotensive agent identified in T. stigmurus scorpion venom, has 

predominant α-helix structure, as confirmed by circular dichroism; it exhibited 

structural stability to pH variation, and the ability to recover its original 

conformation after temperature denaturation. TistH also revealed antifungal 

activity, as well as a low cytotoxicity and absence of inflammatory effect. This 

study contributes to a better understanding of the structure and biological 

activity of TistH as a multifunctional molecule with therapeutic potential. 
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