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RESUMO 

A Phoneutria nigriventer é a aranha que mais causa acidentes do gênero no Brasil. 

Seu potente veneno é rico em biomoléculas que interagem com canais iônicos, o 

que possibilita seu estudo visando o desenvolvimento de compostos com atividade 

analgésica e inseticida. A Γ-ctenitoxina-Pn1a antes denominada PnTX4(5-5) é uma 

toxina desse veneno com ação inseticida e analgésica, que é capaz de interagir com 

canais de sódio, mas não possui estrutura cristalográfica resolvida. Nesse contexto, 

a bioinformática e a modelagem molecular podem auxiliar na obtenção de 

informações sobre as características a interação de moléculas com alvos biológicos 

e contribuir para a elucidação de seus mecanismos de ação. O objetivo desse 

trabalho foi desenvolver um peptídeo derivado da Γ-ctenitoxina-Pn1a que atuasse 

como inseticida e/ou analgésico. Seu enovelamento foi previsto por softwares e 

submetido a simulações de Dinâmica Molecular. Da mesma forma o canal de sódio 

de Drosophila melanogaster, teve sua estrutura elucidada e submetida a otimização 

por Dinâmica Molecular. O Docking Molecular foi realizado e os resíduos da toxina 

com interação com o canal foram identificados, separados e, posteriormente, 

submetidos a um novo Docking tendo sido selecionado o peptídeo com maior 

interação com o referido canal. Após sintetizado e purificado, o peptídeo foi injetado 

por via intratorácica em mosca (Musca domestica) para verificação do seu potencial 

inseticida e os testes de analgesia foram realizados em ratos Wistar investigando-se 

seu possível mecanismo o que envolve os sistemas opióides e canabinóides via 

receptor CB1. Embora a toxina Γ-ctenitoxina-Pn1a tenha atividade inseticida, o 

peptídeo derivado não apresentou toxicidade em insetos. Adicionalmente, o 

peptídeo derivado apresentou função analgésica via ativação de receptores CB1. 

Tais resultados instigam a busca pelas regiões responsáveis pelas funções da 

toxina, uma vez, que essas pequenas sequências podem potencialmente constituir 

modelos de drogas com síntese mais simples. Embora a atividade sobre os 

receptores CB2 não tenham sido investigada, o presente estudo abre perspectivas 

sobre o desenvolvimento de novos compostos com atividade analgésica a partir do 

veneno da aranha P. nigriventer, com mecanismo de ação diferente dos atuais 

analgésicos disponíveis clinicamente.  

 

Palavras chaves: P. nigriventer,  Γ-ctenitoxina-Pn1, Docking Molecular, Dinâmica 

Molecular, Nocicepção  
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ABSTRACT 

Phoneutria nigriventer is the spider that causes the majority of accidents of its 

gender. PnTX4 (5-5) is a toxin of this poision with insecticidal and analgesic action, 

which is capable of interacting with sodium channels, but does not have a 

crystallographic structure resolved. In this context, bioinformatics and molecular 

modeling can help by obtaining information about the characteristics of the 

interaction of molecules with biological targets and contributing to the elucidation of 

their mechanisms of action. The aim of this study was to develop a peptide derived 

from Γ-ctenitoxin-Pn1a that acts as an insecticide and / or analgesic. Its folding was 

predicted by software and submitted to Molecular Dynamics simulations. Similarly, 

the sodium channel of Drosophila melanogaster, had its structure elucidated and it 

was submitted to optimization by Molecular Dynamics. Molecular docking was 

performed and toxin residues with channel interaction were identified, separated and 

subsequently subjected to a new docking. The peptide with the best interaction was 

selected, synthesized and purified. Later, the purified peptide was injected via 

intrathoracic in Musca domestica for a verification of its potential insecticidal function 

and the analgesic tests were performed on Wistar rats to investigate its possible 

mechanism that involves the opioid and cannabinoid systems via receptor CB1. 

Although the toxin β-cytinitoxin-Pn1a has insecticidal activity, the derived peptide 

showed no toxicity in insects. Besides that, the derived peptide presented analgesic 

function through the activation of CB1 receptors. These results instigate the search 

for the regions responsible for toxin functions, since these small sequences may 

potentially constitute drug models with simpler synthesis. Although activity on CB2 

receptors has not been investigated, the present study opens perspectives on the 

development of new compounds with analgesic activity from the P. nigriventer spider 

poison, with mechanism of action different from the current available analgesics 

clinically.  

 

Key words: P. nigriventer, Γ-ctenitoxin-Pn1a, Molecular Docking, Molecular 

Dynamics, Nociception 
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INTRODUÇÃO 

 

1. Levantamento teórico  

 

1.1.  Phoneutria 

A Phoneutria spp é a segunda maior causadora de acidentes com aranha 

registrados no Brasil (Silva et al., 2015). O gênero Phoneutria foi descrito pela 

primeira vez por Perty em 1883, através da observação de duas fêmeas 

encontradas em Rio Negro, Brasil, sendo a primeira da espécie P. rufibarbis e a 

segunda P. fera (Brescovit 2001).  

A Phoneutria pertence à ordem Araneaea, subordem Labdognata e família 

Ctenidae. Esse gênero possui seis espécies: Phoneutria fera, Phoneutria keyserlingi, 

Phoneutria reidyi, Phoneutria boliviensis, Phoneutria bahiensis e Phoneutria 

nigriventer (Brescovit 2001). A Phoneutria pode atingir um comprimento entre 3 cm e 

15 cm incluindo as pernas e possuem oito olhos distribuídos em 3 fileiras, têm 

hábitos noturnos e gostam de locais úmidos e escuros (Funed 2014). Estas aranhas 

erguem suas patas dianteiras apoiando-se nas patas traseiras em posição de 

ataque, durante o qual podem saltar até 40 cm de distância, sendo, devido a este 

posicionamento, conhecidas popularmente por "aranhas armadeiras" (Azevedo et 

al., 2003).  

Quando caçam ou se defendem elas agarram suas presas com as patas 

dianteiras e utilizam duas pinças veneníferas para inocular seu veneno e imobilizar a 

presa. Seu veneno potente é constituído de uma mistura rica em proteínas, 

peptídeos e pequenas moléculas com forte efeito sobre o sistema nervoso de suas 

presas e predadores. Devido a essas características suas biomoléculas são alvos de 

investigação como potenciais drogas com diversos efeitos biológicos (Bosmans et 

al., 2009).  

Os sintomas causados pelo veneno da Phoneutria geralmente são dor, 

sudorese intensa e inflamação (Bucaretchi et al., 2000) (Bucaretchi et al., 2008). Na 

forma grave, que acomete menos de 0,5% dos casos, podem ocorrer efeitos tóxicos 

caracterizados por tremores, convulsões tônicas, paralisia espástica, priapismo, 

sialorréia, arritmias e distúrbios visuais (Gomez et al., 2002), mas raramente ocorrem 

mortes e quando ocorrem, geralmente em crianças (Bucaretchi et al., 2008). 
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A espécie P. nigriventer é mais facilmente encontrada na região Centro-

Oeste, Sudeste e Sul do país e é a maior causadora de acidentes do gênero 

Phoneutria (Lucas 1988).  

 

Figura 1: P. nigriventer 
Retirada de http://www.butantan.gov.br/materialdidatico/numero4/numero4.htm 
acessado em 10 de julho de 2016 as 18:00 horas 
 

1.2. Interação com canal de Sódio  

 

As toxinas de aranhas podem interagir com vários tipos de canais iônicos 

incluindo os de sódio (Lima et al., 2009) e a descrição de toxinas de aranhas com 

atividade neurotóxica com ação em receptores de membrana (De Lima et al., 2007) 

e outros canais iônicos tais como Ca2+ e K+ tem aumentado (Gomez et al., 2002).  

Os canais iônicos dependentes de voltagem desempenham um papel 

importantíssimo na geração e propagação de impulsos nervosos, responsáveis pela 

contração muscular, secreção hormonal, processamento de informação no cérebro e 

propagação do potencial de ação para os tecidos centrais e periféricos (Yu & 

Catterall, 2004). Através de uma mudança no potencial de membrana os canais se 



21 
 

abrem ou se fecham, permitindo ou não a difusão passiva de íons específicos 

através da membrana celular (Hille 1978).  

Foram identificadas 9 isoformas de canais de sódio em mamíferos (Nav1.1-

Nav1.9) (Catterall et al., 2005). Sua estrutura consiste de uma subunidade funcional 

α de 260 kDa associada a subunidades auxiliares denominadas β (Catterall, 2000) 

(Figura 2). A subunidade α possui 4 domínios (I-IV), cada um com vários segmentos 

de α-hélice transmembrânicos, sendo que estudos de modelagem molecular 

apontaram 6 α-hélices transmembrânicas (S1-S6) em cada um dos 4 domínios (Guy 

& Seetharamulu, 1986). Os segmentos S5 e S6 de cada domínio formam o poro do 

canal, enquanto os demais incluem os sensores de voltagem que são ativados em 

resposta a alteração no potencial da membrana (Chanda & Bezanilla, 2002). No 

momento são conhecidas 4 subunidades β (β1- β4). Todos os agentes terapêuticos 

bem como toxinas e analgésicos conhecidos e estudados atuam na subunidade  α 

(Catterall, 2000).  

 

Figura 2: Segmentos de alfa hélices presente nos 4 domínios da  subunidades α do 

canal de sódio. Poro apresentado em vermelho, os sensores de voltagem em 

amarelo e em azul o “gate” de inativação. Adaptado de Catterall (Catterall et al., 

2007).   

Mutações nas sequências de alguns destes canais são responsáveis por 

arritmias cardíacas, epilepsia e fraqueza muscular (Cannon, 2006) e, em casos mais 

graves, podem até levar à incapacidade de sentir dor. Devido à importância destes 

canais e levando-se em consideração todas as funções as quais estão de alguma 

forma envolvidos, eles vem sendo importantes alvos terapêuticos (Cox et al., 2006), 
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além de serem alvos para moléculas de venenos animais, que podem ser utilizados 

para auxiliar na investigação dos sítios de ligação em diferentes regiões do canal 

determinando os diferentes efeitos (Catterall et al., 2007).  

Atualmente, cinco sítios são descritos para a ligação de toxinas animais como 

indicado na Figura 3. Uma das formas de interação se dá em diferentes regiões 

presentes no loop localizado entre os domínios S5 e S6, onde toxinas heterocíclicas 

como a tetrodotoxina (TTX), saxitoxina (STX) e μ-conotoxina se ligam, bloqueando a 

passagem do Na+ pelo poro do canal (Catterall et al., 2007). Estudos anteriores 

envolvendo a fração TX1 do veneno da P. nigriventer, mostraram que a toxina 

interage com a mesma região do loop que a μ-conotoxinas, porém de acordo com os 

resultados, a TX1 não se liga exatamente no mesmo sítio de interação da TTX e 

STX (Martin-Moutot et al., 2006).  

Um segundo modo de interação das neurotoxinas é através da alteração do 

“gating”, que se dá pela ligação na região intramembranar, através dos sítios 2 ou 5. 

As toxinas que se ligam ao sítio 2 o fazem, preferencialmente, no estado ativado do 

canal. De forma alostérica dificultam a inativação do canal, mantendo a 

permeabilidade ao Na+. A aconitina (obtida a partir da planta Acotinum napellus) e 

batracotoxina (alcalóide presente na pele do sapo Phyllobates aurotaenia) são 

exemplos de toxinas que se ligam a sítio 2 (Cestèle et al., 1995).  

As toxinas que se ligam ao sítio 5 causam uma mudança no potencial de 

membrana para valores mais negativos, deixando o canal na sua forma ativa. As 

toxinas lipossolúveis como brevetoxinas e ciguatoxinas derivadas, respectivamente, 

de Ptychodiscus brevis e Gambierdicus toxicus, são exemplos de toxinas que se 

ligam ao sítio 5 (Benoit et al., 1986).  

O último modo de interação descrito para neurotoxinas envolve os sítios 3 e 4. 

Dentre as toxinas que se ligam ao sítio 3 pode-se citar as α toxinas de veneno de 

escorpião, algumas toxinas de aranhas e toxinas de anêmonas do mar. Essas 

toxinas ligam-se no loop na região extracelular entre S3 e S4 no domínio 4, 

impedindo a modificação necessária para inativação do canal. Já as β toxinas de 

escorpião ligam-se ao sitio 4 e deslocam a voltagem para potenciais mais negativos 

(Catterall et al., 2007), ocasionando a fase de hiperpolarização, quando ocorre a 

abertura de canais para a entrada de íons (DeCaen et al., 2008). A TxVIA do 

molusco Conus Textil, assim como as toxinas ligantes no sitio 3, são capazes de 
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inibir a inativação do canal. Sua ligação não é dependente de voltagem e seu sítio 

de ligação, denominado sítio 6 não teve sua localização descrita (McDonough 2007).  

 

Figura 3: Sítios de ligação de toxinas em canal de sódio em mamíferos. Adaptado de 

Cestele & Catterall (Catterall et al., 2007). 

 Algumas toxinas como as LqhαIT e MeuNaTxα-4 do escorpião M. eupeus, 

possuem alta afinidade por canais de sódio de insetos, mas não para Nav de 

mamíferos. Essas toxinas, denominadas alfa-inseto toxinas, são grandes alvos de 

estudos por serem potentes candidatas ao desenvolvimento de novos inseticidas 

(Zhu et al., 2016). Toxinas extraídas do veneno da aranha P. nigriventer têm sido 

estudadas em relação ao seu potencial inseticida, como, por exemplo, a δ-

ctenitoxina-Pn1a, previamente denominada Tx4(6-1), apresentou efeito inseticida 

com uma DL50 (Dose Letal para matar 50% dos animais) de 3.8 ng/20mg, 

(Figueiredo et al., 1995). Esta toxina também foi capaz de retardar a ativação de 

canais de Na+ em axônios de baratas sem causar efeito tóxico em camundongos (De 

Lima et al., 2002). 

 A segunda toxina inseticida, estudada a partir deste peçonha, antigamente 

denominada Γ-ctenitoxina-Pn1a, antigamente denominada PnTx4(5-5), que possui 

64% de similaridade com a primeira, apresentou uma DL50 de 9,38 ng/20mg, em 

moscas domésticas, e também não apresentou toxicidade para camundongos, 

mostrando inibição reversível da corrente do receptor NMDA (N-metil D-Aspartato) 

em neurônios de rato (De Figueiredo et al., 2000).  
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Recentemente, estudos com Γ-ctenitoxina-Pn1 recombinante mostraram que 

a toxina é capaz de causar uma rápida inativação no canal de sódio dependente de 

voltagem proveniente de baratas Blatella germanica (NavBg), além de atuar em 

diferentes subtipos de canais de sódio de mamíferos (Paiva et al., 2016).   

Além do mais, tanto δ-ctenitoxina-Pn1a quanto a Γ-ctenitoxina-Pn1a 

apresentaram ação no aumento do limiar nociceptivo (Emerich et al. 2016, Oliveira, 

2015), tornando a relação entre as toxinas de aranhas e o processo de dor um tema 

de relevância para o presente trabalho.  

  

1.3.  A Dor 

 

De acordo com a IASP (Associação Internacional para o Estudo da Dor)  a 

dor pode ser definida como “uma experiência sensorial e emocional desagradável 

associada a uma lesão tecidual real ou potencial ou descrita em termos de tal dano”.  

Além disso, ela nos alerta a respeito dos perigos iminentes e desencadeia 

respostas especificas de proteção (Julius 2001). Enquanto o medo diminui a 

reatividade à dor, a ansiedade e a histeria aumentam o desconforto. Em alguns 

casos, um individuo é capaz de sentir dor em áreas amputadas e em outros, como 

em atividades intensas ou em situações de estresse, a lesão não vem acompanhada 

da percepção de dor (Lima & Almeida 2002). 

De acordo com sua origem, a dor pode ser classificada em 4 tipos: dor 

nociceptiva ou neurogênica, dor patológica (disfuncional ou neuropática) e a dor 

inflamatória (Woolf, 2010). 

A dor nociceptiva ou neurogênica ocorre em resposta a um estímulo nocivo e 

se prolonga até o término desse estímulo, que pode ser externo, como picadas ou 

calor excessivo ou interno como isquemia do miocárdio e doenças como osteoartrite, 

que provocam uma dor nociceptiva crônica pela recorrência do estímulo (Torres et 

al.,  2006).   

A dor disfuncional é aquela na qual não existe nenhum estímulo nocivo 

aparente, nem inflamação ou danos identificáveis ao sistema nervoso (Nielsen et al., 

2008). Por sua vez, a dor neuropática é resultante de lesões no sistema nervoso, 

tanto periférico (SNP) quanto central (SNC), que pode ser causada por trauma 

mecânico, doenças metabólicas, produtos químicos neurotóxicos ou invasão tumoral 

(Dworkin et al., 2003).  
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A última, foco deste trabalho, é a dor por inflamação, uma reação da resposta 

imune adaptativa causada principalmente por infecção e lesão tecidual (Medzhitov 

2008). Geralmente após a resolução da lesão tecidual inicial a dor inflamatória 

cessa. Em outros casos, entretanto, como em doenças crônicas como artrite 

reumatóide, a inflamação é recorrente e a dor constante (Mika 2008).  

O conhecimento e a modulação das diversas vias responsáveis pela 

transmissão nociceptiva têm contribuído para o estudo de moléculas com potencial 

analgésico (Millan 2002). Dentre tais vias, destacam-se a opióide e a canabinóide.  

 

1.3.1. Sistema opióide  

 

Embora o ópio seja utilizado desde a antiguidade, a identificação da morfina, 

em 1803, a síntese da heroína, em 1827, e o surgimento do antagonista naloxona, 

em 1940, proporcionaram um avanço nos estudos do sistema opióide identificando 

moléculas endógenas como pró-encefalina,  proopiomelanocortina e a prodinorfina, 

que originam respectivamente, a encefalina, a β-endorfina e a dinorfina, (Busch-

Dienstfertig & Stein 2010), responsáveis pela modulação da dor nociceptiva através 

da ativação dos receptores opióides (Millan 2002).  

 Estruturalmente, os receptores opióides são compostos por sete alças 

transmebranas acopladas à proteína Gi/0, que, por sua vez, inibe a adenilato-ciclase 

reduzindo a geração de AMPc (adenosina 3',5'-monofosfato cíclico) e outros 

segundos mensageiros. A diminuição de AMPc provoca o fechamento dos canais de 

Ca2+ e abertura do canal de K+ , levando à hiperpolarização, diminuição da 

excitabilidade e da liberação de neurotransmissores e consequente diminuição da 

transmissão dos impulsos nervosos (Yaksh et al., 1980).  

Apesar de vários receptores terem sido relacionados à antinocicepção, 

apenas três são bem descritos atualmente (Kieffer & Gavériaux-Ruff, 2002). Trata-se 

dos receptores μ, δ e  κ (Raynor et al., 1994), que são expressos por neurônios 

centrais e periféricos através do sistema neuroendócrino (hipófise e supra-renal) e 

por células imunes ectodérmicas (Zöllner et al., 2008).  

 

1.3.2. Sistema canabinóide  
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 Apesar de utilizadas há milênios na medicina popular do extremo oriente, 

apenas no século XIX trabalhos científicos foram divulgados a respeito da 

terapêutica com a Cannabis sativa (maconha). Com autoria do médico irlandês 

William B. O’Shaughnessy, esses estudos tornaram-se importantes, entre outros 

fatos, pela descoberta do sistema endocanabinóide, favorecendo não somente a 

compreensão de seu mecanismo, mas também a descoberta de drogas atuantes no 

sistema (O’Shaughnessy 1843), que apresenta dois receptores fundamentais, o CB1 

(Matsuda et al., 1990) e CB2 (Munro et al. 1993).  

O CB1 está presente em terminais periféricos de neurônios sensoriais 

primários (Fan et al. 2011), porém é expresso sobretudo no sistema nervoso central 

(SNC) (Matsuda et al. 1990). O CB2, por sua vez, é encontrado com maior 

frequência em células imunes. No entanto, estudos recentes indicaram a presença 

de CB2 tanto no SNC quanto em neurônios periféricos (Onaivi et al. 2012).  

Os receptores CB1 e CB2 estão acoplados à proteína Gi, esta responsável 

pela inibição da adenilato-ciclase. Sua ação resulta na inibição dos canais de cálcio 

e ativação do canais de potássio (Piomelli, 2003), bem como a ativação da via das 

quinases (MAPK) (Fan et al. 2011). 

 Os receptores endocanabinóides podem ser ativados por moléculas 

produzidas pelo próprio organismo e que são capazes de interagir com um ou mais 

tipos de receptores canabinóides (Devane et al., 1992). As principais moléculas 

endógenas são a anandamida, que se liga ao CB1, o N-araquidonoil etanolamina 

(AEA) (Hughes et al., 1975) e 2-araquidonoilglicerol (2-AG), que se ligam aos dois 

receptores, mas principalmente ao CB2 (Di Marzo et al., 2001) (Mechoulam et al., 

1995).   

Com relação às toxinas, algumas obtidas de veneno animal apresentaram um 

papel importante como antinociceptivos. Um peptídeo derivado do veneno de Conus 

magus, SNX-111, isolado por Mcintosh (Mcintosh et al. 1982) atualmente é usado no 

tratamento de dor crônica e comercializado como Prialt ®.  Em relação ao veneno da 

P. nigrivente, a δ-CNTX-Pn1a, apresentou um efeito analgésico através do receptor 

canabinóide CB1 e receptores opióides μ (Emerich et al. 2016). Outro peptídeo 

derivado dessa aranha a Tx3-5 também produziu um efeito antinociceptivo parcial 

em um modelo de dor neuropática (inibição de 67 ± 10%) (Oliveira, 2016). 

 

1.4. Predição estrutural 
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É reduzido o número de estruturas cristalinas, sejam de canais iônicos ou de 

toxinas homólogas às da Phoneutria nigriventer, depositadas no banco de dados 

PDB (Protein Data Bank). Neste caso, o primeiro passo para um estudo que envolva 

estes complexos é a obtenção das estruturas, tanto do canal quanto da toxina 

(Kuyucak & Norton 2014).  

 A determinação estrutural por métodos experimentais, tais como RMN 

(Ressonância Magnética Nuclear) ou cristalografia de raio-x, ainda é melhor forma 

de obtenção de uma estrutura tridimensional protéica. O problema é que para o uso 

dessas técnicas é necessário grande quantidade de amostras e a proporção de 

cristais com boa resolução é bastante baixa (Maggio & Ramnarayan 2001). Além 

disso, existe a dificuldade de obtenção de proteínas de membrana, que dificilmente 

cristalizam (Santos & Alencastro 2003).  

Alternativamente, com o avanço dos computadores e dos softwares, a 

bioinformática e a modelagem molecular tornaram-se valiosas aliadas na geração de 

conhecimento e no direcionamento da pesquisa laboratorial. Tais técnicas podem 

ser utilizadas, por exemplo, na obtenção de estruturas tridimensionais (Baldi et al., 

1998) (Stelzl et al., 1995), com aplicação tanto em estruturas protéicas já elucidadas 

ou apenas às sequências primárias. Na Figura 4 verifica-se a relação das técnicas 

com o grau de similaridade necessário com o modelo. Técnicas ab initio, por 

exemplo, são completamente independentes de modelos. 

 

Figura 4: Relação entre grau de similaridade e técnicas aplicadas para predição de 

estruturas tridimensionais.  Adaptado de Hugo Verli (Verli 2014) 

 A modelagem por homologia ou modelagem comparativa é a ferramenta mais 

usual para obtenção de estrutura tridimensional. Essa técnica parte do princípio de 
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que a similaridade da sequência resulta em semelhança estrutural e funcional (Wolf 

et al., 2000). Para a construção do modelo por modelagem comparativa é 

necessário, inicialmente, uma busca nos bancos de dados por estruturas obtidas 

experimentalmente. Essa estrutura deve possuir similaridade de pelo menos 30% 

com a sequência de aminoácidos de interesse (Eisenmenger et al., 1993). Em 

seguida as coordenadas cartesianas são obtidas do molde e o modelo construído. 

Existem alguns sotwares, como MODELLER e servidores como SWISS-MODEL e 

PHYRE2, responsáveis pela geração do modelo (Santos & Alencastro, 2003). 

Entretanto, para o uso da modelagem comparativa é necessário pelo menos uma 

estrutura cristalina resolvida (Maggio & Ramnarayan, 2001).  

Em uma situação mais complexa, existem as proteínas que não possuem 

similaridade com outras estruturas protéicas resolvidas. Nesse caso, os domínios 

(segmentos de aminoácidos repetidos) podem dar sugestões de dobramento, além 

de proporcionarem pistas a respeito da origem de tais dobramentos (Söding & Lupas 

2003; Lupas et al., 2001).  

O método de predição do enovelamento ou threading utiliza a comparação de 

sequência primária, sendo menos dependente de similaridade. Esse método parte 

do princípio de que os tipos de enovelamentos são mais conservados que a 

sequência primária de uma proteína e, sendo assim, moléculas com baixa 

similaridade podem ter o mesmo enovelamento. Desta forma, a busca por moldes no 

método de predição de enovelamento não se restringe à similaridade de sequência, 

mas busca características de dobramento de sequências conservadas, como a 

superfície acessível ao solvente e estruturas secundárias (Jang et al., 2015).  

Esses dados são armazenados em bancos de dados, que, atualmente, 

armazenam 1000 tipos de enovelamentos registrados e a previsão é que não 

ultrapassem 7000. Os principais softwares usados nesse tipo de predição são HH-

Pred e o I-TASSER e as limitações da técnica são as mesmas encontradas na 

modelagem comparativa, sendo que a baixa similaridade pode indicar que o tipo de 

enovelamento da sequência alvo não esteja armazenada no banco de dados (Verli 

2014).  

Dentre os métodos que exigem menor similaridade entre molde e sequência 

figura o método de novo, que possui três principais técnicas: a predição de 

estruturas secundárias, o uso de fragmentos de proteínas e, por último, a 

modificação da função de energia (Verli 2014).  
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A predição de estrutura secundária determina as folhas beta e alfa hélices 

baseando-se apenas na informação da sequência primária e, através de 

alinhamentos múltiplos e algoritmos é calculada a probabilidade de um resíduo fazer 

parte de determinada estrutura secundária (Kieslich et al., 2016). São usados ainda 

pequenos fragmentos com similaridades locais com a sequência como moldes para 

construção do modelo.  

Posteriormente, o modelo é submetido a um campo de força estatístico com 

informações a respeito do comportamento dos átomos em uma proteína. Esse 

campo de força tem como objetivo obter a estrutura de menor energia que 

corresponde  à estrutura nativa da proteína. Existem vários softwares   que 

utilizam esse método como o Rosseta, o QUARK e o CASP (Verli 2014).  

A obtenção de sequência de aminoácidos por sua vez é mais fácil que a 

estrutura protéica. Sendo assim, técnicas baseadas nas sequências primárias estão 

sendo cada vez mais utilizadas, como a modelagem ab initio (Silva & Silva 2007). 

Esse método é totalmente livre de moldes e parte do pressuposto de que a 

informação necessária para o dobramento protéico está na própria sequência 

primária e que a estrutura nativa tende a atingir o menor estado energético (Verli 

2014).  A dinâmica molecular é um exemplo de método ab initio que pode ser usada 

não somente para construção mas também para  refinamento do modelo.  

  

1.5. Dinâmica Molecular  

 

Simulações por dinâmica molecular (DM) seguem os princípios da mecânica 

clássica e podem proporcionar informações sobre átomos individuais ou estruturas 

complexas ao longo do tempo (Simonson 2002). Os princípios da termodinâmica 

estatística são usados para avaliar o conjunto de informações obtidos ao longo da 

simulação e proporcionam informações macroscópicas do sistema tais como 

pressão, energia interna, volume, temperatura, entropia, energia livre (Namba et al., 

2008). Através da DM várias classes de moléculas podem ser estudadas como 

lipídeos, proteínas, ácidos nucléicos, biomembranas, polímeros e fluídos em estado 

super crítico (Morgon & Coutinho 2007). 

Estudos que envolvem DM vêm aumentando graças à disponibilidade de 

softwares e ao avanço na tecnologia de computadores. Desta forma, o mesmo 

tempo de simulação feito a 25 anos atrás hoje pode ser realizado em um tempo de 
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computação 50% menor para um sistema 50 vezes maior, tornando assim possível a 

realização de estudos de sistemas mais complexos com solvente explicito e 

ambiente de membrana celular, por exemplo (Karplus & McCammon 2002).  

Tecnicamente, na DM são aplicadas as leis de movimento de Newton, ou 

seja, os átomos são tratados como partículas unidas por forças harmônicas ou 

elásticas e a força que atua sobre eles pode ser descritas pela equação (1) (Allen & 

Wilson 1989). 

                 (1) 

onde é Fi é a força exercida sobre o iésimo átomo,   sua massa e   sua aceleração 

em um tempo t. 

Essa equação só pode ser usada para sistemas simples de até duas 

partículas independentes. No caso de sistemas mais complexos é usada a série de 

Taylor (equação 2). 

              
  

  
   

   

   

   

 
           (2) 

sendo r(t) a posição no tempo t, dr/dt a velocidade e d2r/dt2 aceleração. Assim a 

posição após um intervalo de tempo curto Δt pode ser obtida (SantAnna 2009).  

Cada posição e velocidade gera uma energia potencial e cinética. O conjunto 

de posições adquiridas ao longo de um tempo é denominada trajetória (Tiemann et 

al.,  2013).  

Vários softwares são usados atualmente para a dinâmica molecular. Alguns 

de uso gratuito como o GROMACS ou LAMMPS e outros que exigem compra de 

licença como GAUSSIAN, CHARMM, Discovery Studio e AMBER. O GROMACS é 

um dos mais utilizados, pois além do acesso gratuito as otimizações algorítmicas e a 

unidade de processamento gráfico (GPU) fazem as simulações de 3 a 10 vezes 

mais rápidos do que os demais softwares (Concu & Cordeiro 2016). 

 

1.5.1. Campo de força 

 

Uma das ferramentas importantes para o estudo de DM é a determinação do 

campo de força, um conjunto de parâmetros necessários para descrever todas as 

interações atômicas necessárias para reprodução do sistema. Através do campo de 

força informações energéticas específicas a cada biomolécula presente no sistema 

são determinadas. A determinação das energias envolvidas no sistema é 
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fundamental para definir a posição e velocidade dos átomos do sistema em um 

período de tempo (Zhao, 2005). 

Dentre os campos de força existentes quatro são mais utilizados em 

simulações de biomoléculas são o GROMOS, OPLS, AMBER e CHARMM5. Ao 

longo do tempo todos esses campos de forças foram reparametrizados com 

AMBER99, CHARMM22/27-PAMC, e OPLS-AA. Com a reestruturação o AMBER foi 

dividido em três formas AMBER99SB, AMBER99SB-ILDN e AMBER03, sendo os 

dois primeiros uma melhoria do campo de força AMBER99, já o último uma 

parametrização independente. Estudos mostraram que os campos de força AMBER 

favorecem o dobramento e formação de hélices em estruturas protéicas (Smith et al., 

2015). 

 Um campo de força empírico é escrito como uma função de energia potencial 

total do sistema, V(r), que é obtida a partir da estrutura tridimensional (3D) do 

sistema. Uma série de parâmetros que influenciam Vr pode ser calculada como 

mostrado na equação (3) (Durrant & McCammon 2011).   

                               (3) 

O campo de força para calcular a energia potencial total, leva em conta a 

energia oriunda dos átomos ligados e dos não ligados. A energia potencial dos 

átomos ligados coresponde à soma das energias correspondentes ao comprimento 

de ligação, Vlig, às deformações angulares Vang e às deformações dos ângulos 

diedrais Vtor. Já a energia potencial dos átomos não ligados é proveniente das 

interações de Lernnard-Jones, VLJ e de Coulomb VC.  

 

1.5.1.1. Potencial da ligação química 

 

O potencial da ligação química (    ) ou o potencial harmônico de estiramento 

descreve a energia potencial associada ao desvio da distância de equilíbrio  0, da 

ligação covalente existente entre dois átomos como apresentado na equação (4) 

 
     

 

 
 
           

   (4) 

onde   é o comprimento de ligação entre dois átomos  0 o comprimento de equilíbrio 

da ligação,    a constante de força da mola, que representa a ligação química.  

 

1.5.1.2. Potencial angular 
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O potencial angular (    ) está associado aos desvios do ângulo de equilíbrio 

 0, que é formado entre três átomos ligados covalentemente, com o átomo central 

servindo de referência para mensuração do ângulo formado entre as ligações com 

os demais como mostrado na Equação 5: 

 
     

 

 
 
            

    (5) 

onde   é o ângulo formado pelas ligações e  0 é o ângulo de equilíbrio. Sendo    a 

constante de força que deforma as ligações químicas. 

 

1.5.1.3. Potencial de torção 

 

O potencial de torção (    ) descreve a variação de energia proveniente da 

torção de uma ligação covalente, sobre o seu próprio eixo. Esse potencial é descrito 

como uma série de Fourier para um conjunto de átomos ligados. O   o  é definido 

pela Equação 6:  

      
  

 
          

  

 
              

  

 
           (6) 

onde  1,  2,  3 são as constantes de força que definem a barreira de rotação da 

ligação e   é o ângulo de torção de 0⁰ a 180 ⁰. 

 

1.5.1.4. Potencial de Lennard Jones 

 

O potencial de Lennard-Jones descreve a interação entre dois átomos não 

ligados,  como descrito na equação 7: 

          
 

   
  

 

  
 
  

  
 

   
  

 

  
 
  

     (7) 

sendo   e   constantes,   a distância e    a distância que corresponde ao mínimo 

de energia. A forma mais comum do     é obtida quando n=12 e m=6 e com esses 

coeficientes ele passa a descrever as forças de dispersão. 

O      ainda pode ser descrito de uma forma truncada (Equação 7), que é 

utilizada em alguns campos de força para descrever as interações atrativas e 

repulsivas entre esferas rígidas: 

           
 

 
 
  

  
 

 
 
 

  (7) 
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sendo   e    constantes específicas dos elementos químicos envolvidos em estado 

de hibridação definido (Young 2001).  

No      o primeiro termo descreve a repulsão que ocorre quando há 

sobreposição de densidades eletrônicas de dois átomos próximos, ou seja, as 

interações de curto alcance e o segundo representa interações oriundas da 

formação de dipolos induzidos, dipolos instantâneos e forças de dispersão de 

London (Leach 2001). 

 

1.5.1.5. Potencial de Coulomb 

 

Em alguns campos de força as interações eletrostáticas são descritas como 

cargas atômicas puntuais e em outros o momento dipolar das ligações covalentes é 

utilizado para descrever tais interações. O potencial de Coulomb deriva da lei de 

Coulomb, como é observável na Equação 8: 

            
    

     
        (8) 

Sendo: 

  
 

   
                       (9) 

onde    é a distância entre dois átomos, sendo q  e q   suas cargas parciais, ε0 é a 

permissividade dielétrica do vácuo e ε  a constante dielétrica do meio. 

 

1.5.2. Solvatação 

 

A determinação do tipo de solvatação do sistema é tão importante quanto a 

escolha do campo de força. Existem dois tipos de solvatação: solvente explicito ou 

solvente implícito. Na primeira forma, as moléculas de solvente são colocadas no 

sistema e descritas por potenciais específicos para cada modelo de solvente. Os 

modelos mais utilizados são TIP (Transferable Intermolecular Potentials) que 

consiste no TIP3P, TIP4P e TIP5P, os modelos de carga pontual, SPC e SPC/E e o 

modelo ST2 (Namba et al., 2008). 

O segundo modo de solvatação é utilizado em sistemas maiores, quando o 

tempo computacional precisa ser reduzido. Seus modelos possuem parâmetros para 

mimetizar o ambiente aquoso e informações sobre as moléculas de água como 
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constante dielétrica são usadas e com exemplo desse modelo pode-se citar o SASA 

(Surface Area Solvent Acessible) (Shen My & Freed 2002).  

 

1.6. Molecular Docking  

 

O estudo da interação ligante-receptor tem sido uma ferramenta chave para 

elucidação de novos fármacos, uma vez que essa interação participa de todas vias 

biológicas extremamente importantes que exibem receptores. Algumas técnicas 

experimentais como a cristalografia de raio x são usadas para obtenção da estrutura 

protéica, porém há uma limitação a informações importantes como modo de ligação 

e energia de interação proteína-proteína. Desta forma, ferramentas computacionais 

vêm sendo desenvolvidas com o intuito de amenizar os custos e agregar 

informações aos dados experimentais (Huang 2014). 

O atracamento molecular (molecular docking) é uma técnica computacional 

que permite obter detalhes do reconhecimento e modo de ligação entre proteína-

proteína e receptor-ligante. De modo geral, com o uso do ancoramento podem ser 

observados os contatos intermoleculares, obter a energia de encaixe e observar a 

afinidade de ligação com o receptor ou proteína (Renuga et al., 2015). O objetivo do 

docking então é encontrar a melhor geometria dentro do sítio de ligação do receptor, 

apresentando informações físico-químicas das interações moleculares. 

O processo de ancoragem ocorre através do modelo de encaixe induzido, 

onde o ligante é capaz de gerar uma mudança conformacional no receptor para que 

eles se adaptem durante o reconhecimento molecular. Durante o processo, o ligante 

é colocado em várias posições iniciais diferentes (Kitchen et al., 2004) e geralmente 

o ancoramento é realizado no sítio ativo do receptor, porém, em alguns casos não 

se tem informação onde se encontra essa região. Nesse caso, é realizado o docking 

cego, onde toda a área da proteína é considerada uma potencial área de ligação. A 

área a qual o ligante poderá interagir é determinada por uma caixa (Hetényi & Van 

2006).  

Várias conformações e orientações do ligante são geradas e no caso do 

docking cego elas podem aparecer em várias regiões diferentes do receptor. Para 

classificação dessas posições de ancoragem o docking conta com algoritmos de 

pontuação (Mobley & Dill 2009). Esse algoritmo é baseado nas ligações como de 
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Van der Waals, energia de Coulomb, na entropia e entalpia do sistema e visa à 

obtenção do mínimo de energia global (Trott & Olson, 2010).  

Em relação à flexibilidade das moléculas, podem ser consideradas três 

situações: o ligante é capaz de fazer movimentos de rotação e translação e a 

proteína é completamente rígida; o ligante é totalmente flexível e a proteína é rígida 

por último, além da flexibilidade do ligante, a proteína tem flexibilidade parcial ou 

total (Guedes et al. 2014). 

Existem vários softwares para realização do docking entre ligante-receptor 

como o AutoDocking Vina e DockThor e para ancoramento proteína-proteína como o 

ZDOCK e Cluspro (Janin, 2010). No presente trabalho foram utilazados tanto o 

AutoDocking Vina quanto o Cluspro, com a finalidade de observar as interações da 

toxina Γ-ctenitoxina-Pn1 com o canal de sódio de Drosophila melanogaster. 

Identificando assim, sua região responsável pela possível função inseticida ou 

analgésica. 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Modelar, escolher e sintetizar peptídeos minimizados derivados da Γ-ctenitoxina-

Pn1, contida no veneno da aranha da espécie Phoneutria nigriventer para 

verificar seu potencial toxico, inseticida e analgésico. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Elucidar através de ferramentas de bioinformática e simulação de Dinâmica 

Molecular a estrutura tridimensional da Γ-ctenitoxina-Pn1 e do canal de sódio de 

Drosophila melanogaster; 

 Analisar através de docking molecular as regiões de interação da Γ-ctenitoxina-

Pn1 com o canal de sódio de Drosophila melanogaster para a escolha de 

peptídeos com por essa afinidade; 

 Testar o potencial inseticida do peptídeo obtido, através de injeção intratorácica 

em mosca doméstica (Musca domestica); 

 Verificar o potencial teórico em mamíferos (camundongos) do peptídeo obtido. 
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 Verificar o efeito nociceptivo do peptídeo em modelo de dor inflamatória induzida 

por carragenina, buscando-se elucidar seu possível modo de ação 
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3. MATÉRIAS E MÉTODOS  

 

3.1. Análise in silico  

 

3.1.1. Blast 

 

A sequência protéica da Γ-ctenitoxina-Pn1 foi obtida através do banco de 

dados arachnoserver (www.arachnoserver.org) e analisada através da ferramenta 

online blastp presente na plataforma NCBI (National Center for Biotechnology 

Information). O blast foi utilizado para verificar a similaridade da toxina com outras 

proteínas cujas estruturas já foram elucidadas. O blastp é um blast proteína-proteína 

e o banco de dados utilizado para a busca foi o PDB.  

 

3.1.2. Construção do modelo tridimensional da  Γ-ctenitoxina-Pn1 

 

 Para construção do modelo foram utilizados 3 softwares online, o Phyre2 

(Protein Homology/analogY Recognition Engine V 2.0),  Rosetta e I-Tasser.  Os três 

modelos obtidos foram avaliados de acordo com score do próprio programa que 

determina o grau de confiabilidade da estrutura gerada. A melhor estrutura foi 

submetida às etapas da dinâmica molecular para uma otimização estrutural.  

 

3.1.3. Dinâmica Molecular  

 

A partir do modelo escolhido em formato pdb, foram obtidos o arquivo de 

topologia e um arquivo de posições e velocidades iniciais de cada partícula do 

sistema. 

Em seguida, o sistema foi neutralizado e solvatado com o modelo de água 

TIP3P (TIP 3-point). Utilizou-se o campo de força AMBER99SB-ILDN, (Lindorff-

Larsen et al, 2010) e o sistema, apresentando um total de 11424 átomos, foi 

minimizado e equilibrado duas vezes a volume constante. Posteriormente, à pressão 

constante de 1bar e à temperatura de 310K, foram realizados 200ns de produção. 

Para realização das etapas citadas foi utilizado o software GROMACS 5.0.5. 

A análise estrutural foi realizada através do RMSD (Root Mean Square 

Deviation) e Raio de giro. Através do RMSD é obtida a variação media das posições 
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atômicas em relação a uma estrutra de partida. O calculo é baseado em uma 

métrica de ângulos diedricos para observação do desvio estrutural tanto da cadeia 

principal da molécula como das nas cadeias laterais (Coutsias et al. 2004). Os 

gráficos foram gerados através do programa Grace-5.1.24. 

 

3.1.4. Modelo do receptor  

 

A sequência primária da subunidade alfa do canal de sódio de Drosophila 

melanogaster foi obtida, através do banco de dados do NCBI. Através do software 

MODELLER 9.15 (Eswar et al., 2007) a estrutura tridimensional da subunidade alfa 

do canal foi predita por similaridade com a sequência primária. Para construção do 

modelo foram usados 3 moldes: o canal de cálcio dependente de voltagem 1.1 de 

coelho, canal de sódio dependente de voltagem de Arcobacter butzleri e de 

Caldalkalibacillus thermarum, cujos códigos pdb são respectivamente 3jbr, 3rvy e 

4bgn. O modelo obtido foi analisado através do DOPE (Discrete Optimized Protein 

Energy). 

 Após a construção o modelo, com 236377 átomos, foi neutralizado e 

submetido às etapas de dinâmica molecular como descritas anteriormente, com os 

mesmos parâmetros, campo de força e modelo de água, porém a produção foi de 

30ns. Análises de RMSD, raio de giro e energia potencial foram feitas e os gráficos 

obtidos através do programa Grace-5.1.24. 

 

3.1.5. Docking 

 

Após a predição das estruturas foi realizado o ancoramento entre a proteína 

Γ-ctenitoxina-Pn1 e a subunidade alfa do canal de sódio através do docking 

molecular. Para tal, foi utilizada a ferramenta online ClusPro protein-protein. 

Utilizando a ferramenta Discovery Studio Visualizer foram identificadas as 

regiões protéicas que interagem com o canal, tornando possível a identificação dos 

peptídeos derivados da região da toxina que interagem com o canal. Esses 

peptídeos foram selecionados e submetidos a um novo docking. 

Os novos ancoramentos entre e canal os peptídeos selecionados foram 

realizados através de um docking cego pelo programa Auto Docking Vina em uma 
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caixa de dimensões de 108Åx104Åx126Å. O peptídeo com maior interação pelo 

canal foi escolhido para ser usado nas etapas posteriores. 

Para analisar o acoplamento, o potencial eletrostático foi calculado através da 

ferramenta Auto Docking Tools. Foram gerados superfícies de potencial na região de 

ligação do ligante e do receptor e sua complementaridade foi analisada. 

 

3.2. Parte experimental 

 

3.2.1. Síntese peptídica em fase sólida 

  

Para realização da síntese foram feitos, os cálculos para resina e um excesso 

de 4 vezes para os aminoácidos e reagentes ativadores como 1H-

hidroxibenzotriazola (HOBt) e diisopropilcabodiimida (DIPC) foi adicionado. 

 A síntese foi realizada de acordo com o método de Merrifield R.B. (Merrifield 

1969). Neste método ocorre um crescimento gradual da cadeia polipeptídica ligada 

covalentemente a um suporte sólido (resina) através do aminoácido carboxi-terminal. 

O alongamento da cadeia é realizado então da região C-terminal para N-terminal. A 

resina utilizada deve ser insolúvel e inerte. Os aminoácidos utilizados tinham sua 

cadeia lateral e a porção C-terminal protegida por um grupamento Fmoc (fluorenil-

metil-oxicarbonila). A resina usada foi “Rink Amide” com grau de substituição de 0,74 

mmol/g também protegida por Fmoc. 

 Para a realização da síntese, a resina foi pesada e colocada em uma seringa 

limpa e com filtro. A resina foi lavada 3 vezes com 2mL de diclorometano (DCM). Em 

seguida foi realizada a desproteção com liberação do grupo Fmoc. Para o 

procedimento, metade da seringa foi preenchida com uma solução 20% 4-metil-

piperidina e submetida a uma agitação por 15min em uma mesa agitadora, a 

240rpm. O método foi realizado em duplicata e após a desproteção, a resina foi 

lavada 3 vezes por uma série alternada de 2mL de isopropanol (IPA) e 2mL de 

dimetilformamida (DMF) e por fim duas vezes com 2mL de DCM. Para cada solvente 

adicionado a seringa foi agitada e o solvente descartado. 

 Para verificar a desproteção foi realizado o teste de Kaiser ou teste da 

ninidrina. Foram transferidos cerca de 4 grãos de resina para um tubo de ensaio 

com ajuda de uma espátula. Adicionou-se a esse tubo uma gota de solução de 

KCN/água em piridina (2mL de solução 0,001mol/L de KCN em 98mL de piridina), 
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duas gotas de solução de 80% de fenol em etanol e uma gota de solução de 

ninidrina a 5% em etanol. O tubo foi submetido, por 5 minutos, ao aquecimento em 

um banho a 100°C e a coloração da resina foi observada. 

 Após verificar a desproteção, o primeiro resíduo de aminoácido e o ativador 

HOBt, devidamente pesado de acordo com cálculos anteriores, foram adicionados a 

2mL de DMF e 1mL de DCM. O 1,3-di-isopropil-carbodiimida (DIC), também 

previamente calculado, foi adicionado e a seringa foi submetida a agitação constante 

por 2,5h para reação de acoplamento. Foram então repetidas as etapas de lavagem, 

teste de Kaiser, desproteção, teste de Kaiser e acoplamento até a adição do último 

aminoácido. O tempo de acoplamento para os primeiros 5 aminoácidos foi de 2,5h e 

para os demais foi de 2h. 

 Ao final da síntese foi realizada a clivagem, seguidos pelos processos de 

desproteção e lavagem do peptídeo, a seringa foi incubada por 3h sob agitação, em 

uma solução com 2,5% de água destilada + 1,0% de Tri-isopropilsilano (TIS) + 2,5% 

etanoditiol (EDT) + 94% de ácido trifluoracético (TFA), adicionados nessa ordem. A 

solução de clivagem foi transferida para um tubo falcon e a seringa lavada duas 

vezes com 1mL de TFA.  

O TFA foi removido através da secagem por fluxo de nitrogênio gasoso e em 

seguida foram adicionados ao precipitado 7mL de éter diisopropílico gelado. O 

falcon foi congelado em nitrogênio líquido e centrifugado por 5min, a 4.000rpm. 

Retirou-se o sobrenadante e 7mL de éter diisopropílico foram novamente 

adicionados ao precipitado para nova centrifugação. 

 O procedimento foi repetido 4 vezes e o restante de éter diisopropílico 

contido na amostra foi seco com nitrogênio gasoso. O peptídeo foi dissolvido em 

água Mili-Q®, congelado em nitrogênio liquido e em seguida liofilizado. Após a 

liofilização o peptídeo foi armazenado a -80°C até a purificação.  

 

3.2.2. Purificação do peptídeo por Cromatografia de fase reversa em sistema 

HPLC 

 

 A purificação do peptídeo foi realizada em cromatografia de fase reversa em 

um sistema de HPLC (Shimadzu modelo SPD 10A). Foi utilizada uma coluna 

Supelco analítica (Discovery Bio wide Pore C8-5) previamente equilibrada com uma 

solução A contendo TFA 0,1% em H2O mili-Q, deaerada por 10min. O peptídeo foi 
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eluído com uma solução B contendo TFA 0,1% em acetonitrila pura, deaerada por 

5min, em um gradiente de 0 a 50% de B. O fluxo usado foi de 1mL/min. 

 

3.2.3. Espectrometria de massas -  MALDI-TOF 

 

 A fração de interesse, purificada, foi analisada por espectrometria de massas 

em MALDI-TOF em um aparelho Ultraflex II (Bruker Daltonics, Alemanha), com o 

programa Flex Control 2.4.30.0 (Bruker Daltonics, Alemanha). Em uma placa MTP 

Anchor Chip foram pipetados 0,5 µL da amostra e 0,5 µL de matriz ácido α-ciano-4-

hidroxicinâmico, em temperatura ambiente. Após secada, a placa foi inserida no 

MALDI-TOF-TOF para leitura. Os espectros de MS foram obtidos em modo positivo 

e refletido (Prates et al., 2004), as sequências C-terminais foram obtidas através da 

diferença de massa observada entre picos. Os dados foram analisados através do 

programa Flex Analysis 3.3 (Bruker Daltonics, Alemanha) e a amostra foi, então, 

liofilizada em um liofilizador k105 da LIOTOP. 

 

3.2.4. Formação da ponte dissulfeto 

 

 Para obtenção de uma estrutura em forma de grampo, como prevista pela 

modelagem molecular, o peptídeo sintetizado e purificado foi submetido à oxidação 

com tampão trifosfato pH 7, sob agitação e em contato com o ar (CHAIN & WHITE, 

2000, p.95). Reações nessas condições foram conduzidas por 1, 3, 6, 10, 12, 15 e 

16 horas para se determinar o tempo com maior rendimento do produto de interesse 

e com menor formação de produtos secundários, como por exemplo, dímeros. As 

frações obtidas foram analisadas por espectrometria de massa e o melhor tempo 

que atendeu às características acima citadas, foi utilizado nas demais corridas. As 

condições de purificação, análise por espectro de massas e liofilização foram iguais 

às descritas anteriormente.  

 

3.2.5. Dosagem da concentração do peptídeo obtido 

  

 As dosagens das concentrações dos peptídeos foram feitas através da 

absorção de luz ultravioleta em espectrofotômetro Autoflex da Bruker em cubeta de 

quartzo. Foram realizadas leituras nos comprimentos de onda de 280 nm e 260 nm.   
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Os resíduos com anéis aromáticos tirosina, triptofano e fenilalanina são 

capazes de absorver com mais intensidade no UV (ultravioleta), no comprimento de 

onda a 280nm. A leitura em 260 nm foi realizada com a finalidade de medir a 

quantidade de ácidos nucléicos presentes na solução. Essa leitura é necessária uma 

vez que tanto ácidos nucléicos quanto peptídeos absorvem em 280 nm e 260 nm, 

porém os ácidos nucléicos absorvem em maior intensidade em 260 nm ao contrário 

dos peptídeos, que devido aos aminoácidos aromáticos, absorvem mais a 280 nm. 

Para ambas as leituras, um branco foi usado e sua leitura subtraída da leitura 

do peptídeo. Após determinada a absorbância em cada comprimento de onda, foi 

utilizada a fórmula (10) proposta por Warburg e Christian (Warburg & Christian 1942) 

para obtenção das concentrações em mg/mL (Harris, D & Bashford, C 1987). 

                                                    (10) 

A concentração do peptídeo foi confirmada através de leitura no 

espectrofotômetro (NanoDrop 2000 Thermo Scietific). Foi utilizado o comprimento de 

luz UV de 280 nm, para detecção de aromáticos e ponte dissulfeto (Olson & 

Markwell 2007). Para o teste 1 µL da amostra foi colocado no aparelho e da sua 

leitura de absorbância foi extraída a leitura do branco. A concentração foi dada em 

mg/mL (Desjardins et al., 2009). 

 

3.2.6. Ensaios de toxicidade em insetos 

 

 Para o teste de toxicidade em insetos foram utilizadas moscas domésticas 

(Musca domestica) cujas pupas foram cedidas pelo professor Dr. Oswaldo Ribeiro 

Filho, da Universidade Federal de Viçosa (UFV). As moscas foram mantidas com 

água e açúcar “ad libitum” e foram utilizadas três dias após a eclosão e com peso de 

cerca de 20 mg. Elas foram anestesiadas por diminuição de temperatura. Os insetos 

foram colocados em tubos Falcon mergulhados em banho de gelo (0-4 °C) por cerca 

de 5 minutos e em seguida foram retirados do tubo e injetados com 2 µL (1,2 µg) do 

peptídeo a ser testado em solução salina (NaCl a 0,15 M em água) contendo 0,25 

mg/ml de BSA (bovine serum albumin, albumina de soro bovino). Para o grupo 

controle foi usado salina 0,15 M e 0,25 mg/ml de BSA . 

 Para injeção utilizou-se uma micro-seringa Hamilton (com capacidade para 

25 µL), acoplada a um dispensador automático de volume e a uma agulha capilar de 

vidro. Com a ajuda de uma lupa de mesa foi feita a injeção intratoráxica, entre a 
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segunda e terceira patas. Para cada grupo controle, grupo testado com peptídeo 

linear e aquele com peptídeo cíclico, o n (tamanho amostral) foi igual a 5.  

 Os grupos foram mantidos em frascos transparentes, ventilados, contendo 

água e açúcar e acompanhados por 24h. O surgimento de sintomas de intoxicação 

tais como incapacidade de voar, perda de reflexo postural, salivação, protusão e 

retração da probóscide, tremores, espasmos musculares e/ou morte, foram 

observados.  

 

3.2.7. Ensaio de toxicidade em camundongos  

 

 Um teste preliminar de toxicidade em mamífero foi realizado em 

camundongos Swiss machos, provenientes do Centro de Bioterismo do Instituto de 

Ciências Biológicas da UFMG (Cebio-ICB/UFMG). Para o teste foram injetados spor 

via subcutânea 270 µg de peptídeo cíclico em 3 camundongos e o controle foi 

injetado com salina. Os animais foram mantidos em gaiolas com água e ração ad 

libitum e observados durante 24h.  

 

3.2.8. Ensaios de analgesia  

 

3.2.8.1. Animais  

 

 Foram usados para os ensaios de analgesia ratos Wistar com massa entre 

180 g a 200 g, obtidos do Cebio-ICB/UFMG. Os animais foram mantidos em caixas 

plásticas de dimensões 30 x 16 x 12 cm com água e ração ad libitum sob 

temperatura entre 24 °C e 26 °C e ciclos de claro-escuro de 12 h/12 h.  

 Os animais foram ambientalizados na sala de experimentação e com o teste 

algesimétrico um dia antes do experimento. Ao término do experimento, os animais 

foram sacrificados em câmara de CO2, de acordo com as normas internacionais para 

investigação experimental da dor em animais conscientes (Zimmermann 1986).O 

protocolo experimental  foi aprovado pelo Comitê de Ética em Experimentação 

Animal da Universidade Federal de Minas Gerais sob protocolo de número 

102/2012.  
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3.2.8.2. Administração intraplantar  

 

 Todas as administrações de drogas e peptídeos foram feitas através da 

injeção subcutânea na superfície plantar da pata direita posterior dos animais 

(Figura 5) em um volume de 50 µL, exceto a carragenina, cujo volume foi de 100 µL.  

 

Figura 5: Injeção subcutânea na superfície plantar da pata direita posterior dos 

animais.  

Todos os fármacos e veículos foram injetados na superfície plantar da pata posterior 

direita. (Extraído de Oliveira 2015) 

  

3.2.8.3. Fármacos utilizados  

 

1- Via opioidérgica 

 

• Naloxona ((5α)-4,5-Epoxi-3,14-diidroxi-17-(2-propenil) morfinan-6-one 

hidrocloridrato, Tocris, EUA), antagonista não seletivo de receptores opióides (μ, δ, 

Ҡ). Armazenado em solução estoque a -20 °C, dissolvido em NaCl 0,9%. Diluição 

feita em salina para a concentração de 1,0 µg/µL. Injeções de 50 µL com 

concentração de 2,7 µM) . 

 

2- Via canabinoidérgica 
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• AM251 (1-[2,4-diclorofenil]-5-[4-iodofenil]-4-metil-N-[1piperidil] pirazol-3 

carboxamida, Tocris, EUA),  antagonista seletivo dos receptores CB1 canabinóides. 

Armazenado em solução estoque a -20 °C, dissolvido em DMSO. Diluição feita em 

salina para as concentrações de 0,8 µg/µL, 1,6 µg/µL e 3,2 µg/µL em 10% de 

DMSO. Injeções de 50 µL com concentrações respectivas de 1,4 µM, 2,8 µM e 0,56 

µM).  

 

• JZL184 (ácido 4-[Bis (1,3-benzodioxi-5-il) hidroximetil]-1-piperidino carboxílico  

4-nitrofenil  éster,  Tocris,  EUA), inibidor da enzima monoacilglicerol lipase (MAGL). 

Este composto foi armazenado em solução estoque a -20 °C, dissolvido em DMSO. 

Diluição posterior foi feita em salina obtendo-se a concentração de 0,28 µg/µL em 

20% de DMSO. Injeções de 50 µL, na concentração de 0,5379M. 

 

• MAFP (metil araquidonil fluorofosfonato) (ácido (5Z,8Z,11Z,14Z)-

eicosatetraenil-  fosfonofluorídrico metil  Ester,  Tocris, EUA),  inibidor da enzima 

ácido graxo amido  hidrolase  (FAAH,  fatty  acid  amide hydrolase).  Composto 

armazenado em solução estoque a -20°C, dissolvido em etanol. Diluição posterior foi 

feita em salina obtendo-se a concentração de 0,08 µg/µL em etanol 3%. Injeções de 

50 µL na concentração de 0,2µM. 

 

• VDM11 ([5Z,8Z,11Z,14Z]-N-[4-Hidroxi-2-metilfenil]-5,8,11,14-eicosa 

tetraenamido,  Tocris,  EUA),   inibidor do transportador de anandamida. O composto 

foi armazenado em solução estoque a -20°C, dissolvido em Tocrisolve. Diluição 

posterior foi feita em salina obtendo-se a concentração de 0,8 µg/µL em etanol 3%. 

Injeções de 50 µL na concentração de 1,9 µM. 

 

A Figura 6 apresenta o esquema de atuação dos inibidores e antagonistas 

que foram usados na investigação do sistema canabinóide. 
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Figura 6: Atuação dos fármacos utilizados na investigação do sistema canabinóide.  

Legenda: CB1: receptor canabinóide tipo 1, AEA: araquidonil etanolamina 

(anandamida), 2 AG: 2-araquidonoilglicerol, MAGL é monoacilglicerol lipase, FAAH: 

fatty acid amide hydrolase, AM 251 antagonista seletivo dos receptores CB1,VDM 11 

inibidor do transportador de anandamida, JZL 184 inibidor da enzima e MFP inibidor 

da enzima FAAH. (Adaptado de Portela 2016) 

 

3.2.8.4. Teste nociceptivo 

 

Para mensurar o limiar nociceptivo, os animais foram submetidos ao teste de 

retirada de pata. Este teste foi descrito por Randall & Selitto (1957) e consiste na 

compressão mecânica sobre a pata do rato. Neste teste o animal é mantido em 

posição horizontal na bancada, enquanto sua pata é colocada em uma região plana 

do aparelho com a superfície plantar voltada para cima, sob uma estrutura cônica 

com área de 1,75 mm² na extremidade à qual é aplicada uma pressão na pata do 

animal como mostrado na Figura 7.  

O aparelho possui um pedal que, quando acionado, proporciona um aumento 

de peso de cerca de 32 g/s na pata do animal. Este aumento de peso é indicado por 

uma régua graduada em unidades equivalentes a 20 g. Quando o animal sente um 

desconforto ao estímulo, instintivamente retira a pata, o experimentador retira o pé 

do pedal e a pressão aplicada no momento da retirada é registrada na régua.  
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Figura 7: Algesimetro Ugo Basile. Aparelho usado para medir o limiar nociceptivo de 

ratos.  (Extraído de Portela, 2016) 

Para realização do teste de algesia foram utilizados 6 grupos de animais, 

cada um com  n=4. Foram feitos um controle positivo, outro negativo e 4 grupos com 

doses diferentes de peptídeo cíclico. Os animais foram submetidos ao teste de 

retirada da pata para que o limiar basal de dor de cada um deles fosse determinado. 

 A hiperalgesia foi então induzida pela injeção de 250 μg/pata de carragenina 

(cg) no tempo 0, exceto o controle negativo, no qual foi injetado com salina. Cinco 

minutos antes da 3ª hora foi injetado salina aos grupos controle e aos demais 

grupos, as doses de peptídeos de 1,5, 2,5, 5,0 e 10 μg/pata. Na 3ª hora, após a 

aplicação da cg, que é o tempo de efeito máximo, os ratos foram submetidos ao 

aparelho algesimétrico com 3 medições por animal, de 5 em 5 min, durante 45 min.  

Os valores apresentados nas figuras representam a diferença entre o limiar 

basal e o limiar nociceptivo mensurado em cada tempo.  

 

3.2.8.5. Sistema opióide e canabinóide 

 

Com a finalidade de investigar a possível ação do peptídeo em sistemas 

opióides e canabinóides foram usados naloxona 100 μg/pata, e AM251 160 μg/pata. 



48 
 

Este último é um antagonista do receptor CB1 (Desjardins et al., 2009)(Romero et 

al., 2013). Como mencionado anteriormente, os animais tiveram seus limiares basais 

medidos e posteriormente a hiperalgesia foi induzida por Cg no tempo 0.  

No primeiro grupo a naloxana foi injetada 30 min antes da 3ª hora da injeção 

de cg e no segundo grupo, o AM251 foi injetado 10 min antes. Já o peptídeo foi 

aplicado 30 min antes da 3ª hora na dose de 10 μg/pata, dose mínima que causou o 

efeito máximo. Para esse experimento foram utilizados 4 controles, o primeiro com 

DMSO 10% (veiculo do AM251) na presença de peptídeo, o segundo grupo DMSO 

10% (sem peptídeo), o terceiro com salina (veículo da naloxona) com peptídeo,  e, o 

último, somente com salina (sem peptídeo). Todos os controles foram testados com 

cg (n=4).  Após a verificação dos resultados foram testados para AM251 as doses de 

40 μg/pata e 80 μg/pata com adição de um controle cg + salina + AM251 160 

μg/pata. O experimento foi realizado segundo o protocolo anterior.  

 

3.2.8.6. Sistema canabinoidérgico  

 

 Foram utilizadas 3 drogas para investigar a possível atividade do peptídeo na 

via canabinoidérgico endógeno: VDM11, MAFP e JZL184. Para esse teste foram 

usados controles com o veículo das drogas, um grupo com DMSO 10%, veículo do 

VDM11 e do MAFP, e outro grupo com etanol 3%, veículo do JZL184. Para esse 

teste a analgesia foi induzida por cg e a salina foi usada como controle. Os outros 

controles utilizados foram com os inibidores na presença de cg e ausência de 

peptídeo. E por último dois controles com peptídeo após a injeção de cg sem os 

inibidores, um com o veículo DMSO 10% e outro com etanol 3%. Os inibidores e 

veículos foram injetados 10 min antes da 3ª hora da cg e o peptídeo ou salina 30 min 

antes. O teste de retirada de pata foi realizado na 3ª hora. Para cada grupo foi usado 

um n=4 de animais.  

 

3.2.8.7. Comparação de efeitos do peptídeo linear versus peptídeo 

cíclico. 

 

 Para verificar se a estrutura secundária influenciava no efeito do peptídeo, foi 

realizado o teste de Randal & Selitto (1957), para comparar a atividade do peptídeo 

linear e o cíclico.  Foram utilizados 3 grupos com 4 animais cada, no primeiro foram 



49 
 

injetados 10 μg/pata de peptídeo linear, no segundo 10 μg/pata de peptídeo cíclico e 

no último, salina.  A hiperalgesia foi induzida por carragenina no tempo 0 e 30 min 

antes  da terceira hora da injeção de cg os peptídeos e a salina foram injetados. 

 Para maiores esclarecimentos os esquemas de cada um dos protocolos 

citados nessa sessão estão no Apêndice I. 

 

3.2.8.8. Análise estatística  

  

 Os resultados dos testes de retirada de pata para todos os grupos foram 

feitos em triplicata para um n=4. As médias foram feitas e subtraídas pela média do 

limiar basal. A análise estatística foi realizada por ANOVA e os gráficos feitos no 

programa GraphPad Prism 6.  

 

4. RESULTADOS  

 

4.1.  Análise in silico 

 

4.1.1. Construção do modelo tridimensional da Γ-ctenitoxina-Pn1 

 

Para construção do modelo teórico, a similaridade da proteína de interesse 

com proteínas que já possuem estrutura 3D foi verificada. Primeiramente sua 

seqüência primária 

(CADINGACKSDCDCCGDSVTCDCYWSDSCKCRESNFKIGMAIRKKFC) foi obtida 

através do banco de dados específico para toxinas de aranha ArachnoServer 

(http://www.arachnoserver.org), em seguida a sequência foi submetida  ao programa 

Blastp, uma ferramenta contida no NCBI.  O resultado pode ser visualizado na 

Figura 8. Em A é apresentado o gráfico de similaridade, na qual as linhas são as 

sequências apresentam similaridade com os aminoácidos da toxina de interesse 

indicados nas posições numeradas de 1 a 47. Em B são descrição as estruturas 

homólogas com as pontuações de pareamento e a porcentagem de identidade e seu 

código PDB. 
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Figura 8: Resultado da busca por similaridade da proteína Γ-ctenitoxina-Pn1 através 

do blastp com proteínas cuja estrutura tridimensional já estão elucidadas.  

 

Os modelos da Γ-ctenitoxina-Pn1 foram construídos através de três 

programas I-TASSER (http://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-TASSER/), phyre2 

(http://www.sbg.bio.ic.ac.uk/phyre2/html/page.cgi?id=index) e Rosetta 

(http://robetta.bakerlab.org/queue.jsp?id=56450). 

Cada um dos programas gerou 3 modelos, sendo que o melhor de cada 

software está apresentado na Figura 9. O modelo originado pelo programa Phyre2 

apresentou 35.4% de confiabilidade, sendo necessária uma confiança maior que 

90% para definição de um bom modelo. A estrutura resultante possuiu apenas 8 

aminoácidos pareados com o molde, correspondendo a 17% da sequência protéica. 

Devido à baixa confiança esse modelo foi descartado. 
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Figura 9: Modelos de estruturas tridimensionais criadas por 3 sites distintos. 

Em A o modelo do phyre2;B modelo obtido através do I-Tasser e C a predição 

estrutural do Rosetta. Em A e B as estruturas em vermelho são alfa hélices, em azul 

folhas beta e em verde as alças. 

 O modelo derivado do programa I-Tasser é constituído de uma alfa hélice na 

região C-terminal e duas folhas beta. A estrutura proposta teve um C-score de -1,75, 

um TM-score 0,51 ± 0,15 e RMSD de 5,9 ± 3.7Å.  A conformação obtida através do 

programa rosetta apresentou 61% de confiança e 77% de identidade com o modelo 

usado. 

 

4.1.2. Dinâmica Molecular  

 

 Foram feitos 200 ns de simulação com o modelo Rosetta. De acordo com o 

RMSD (Figura 10) pode-se observar uma pequena variação estrutural, 

principalmente nos períodos de 30 ns a 50 ns e 100 ns a 120 ns. Devido ao pequeno 

tamanho, verifica-se que a estrutura é bastante flexível. 
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Figura 10: Gráfico RMSD. Mostra a variação estrutural assumida pela toxina Γ-

ctenitoxina-Pn1 de P. nigriventer , durante a trajetória de 200ns de dinâmica 

molecular. 

Utilizando como ponto de partida a variação do RMSD (Figura 10), a Figura 

11  mostra as principais mudanças conformacionais ocorridas ao longo da trajetória.  

 

 

Figura 11: Principais variações conformacionais observadas no RMSD durante os 

200 ns de dinâmica. Em vermelho as alfa hélices, azul folhas beta e em verde as 

alças. 
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Assim, nota-se que, devido à relativa flexibilidade da estrutura, parece haver 

um ciclo de formação e desnaturação de alfa hélices, como visto, por exemplo, nos 

tempos de 45 ns, 70 ns, 110 ns, onde há a formação de uma hélice na região N-

terminal. Em 140 ns e 160 ns pode-se verificar a perda das folhas betas que 

reaparecem em 190ns. 

Por causa desta grande flexibilidade estrutural, o nível de compactação 

molecular, mostrado através o raio de giro (Figura 12), varia durante a dinâmica 

sendo a estrutura mais compactada no inicio da simulação e mais desenovelada no 

período de 90ns a 120ns.  

 

Figura 12: Gráfico do nível de compactação molecular mostrado pelo Raio de giro 

(Rg).  

 Devido a essa variação, a energia total apresentada na Figura 13 teve uma 

flutuação relativamente extensa. Entretanto, o sistema, de uma forma geral, está 

equilibrado, o que sugere que, energeticamente, as estruturas são basicamente 

equivalentes.   
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Figura 13: Energia total em KJ/mol ao longo de 200 ns de dinâmica.  
 

4.1.3. Modelo teórico do Canal de sódio de Drosophila melanogaster. 

 

Uma vez que a proteína Γ-ctenitoxina-Pn1 interage com canal de sódio de 

insetos e mamíferos (Paiva et al., 2016), o próximo passo foi construir um modelo da 

subunidade alfa do canal de sódio da Drosophila melanogaster (NCBI, 2015). A 

sequência obtida possui 2110 aminoácidos (eGenBank: AAB59190.1) está descrita 

na Figura 14. 
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Figura 14: Sequência de aminoácidos da subunidade alfa do canal de sódio da 

Drosophila melanogaster (NCBI, 2016). 

Os moldes foram escolhidos através da similaridade com a sequência de 

interesse, função e estrutura. A similaridade foi determinada através do blast 

(Figura15), os três moldes escolhidos tiveram 33%, 67% e 29% de identidade.  Suas 

estruturas são apresentadas pelos respectivos códigos pdb de 3JBR ( canal de 

cálcio voltagem dependente de coelho), 3RVY ( canal de sódio voltagem 

dependente de  Arcobacter butzleri) e 4BGN (canal de sódio voltagem dependente 

de Caldalkalibacillus thermarum).  
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Figura 15: Resultados do BLAST para similaridade com os moldes escolhidos.  

O modelo obtido pelo MODELLER apresentou um DOPE de -1,84 x 10-5. Após 

uma simulação de 10ns a estrutura apresentou diversas alfa hélices e alças, o que é 

condizente com a estrutura de um canal.  

 

Figura 16: Modelo da subunidade α do receptor de canal de sódio de 

Drosophila melanogaster obtido através da modelagem comparativa do programa 

MODELLER. Em A uma visão superior do canal em B uma visão lateral. 

Através do gráfico apresentado na Figura 17 pode-se observar que no início 

da simulação ocorre um aumento considerável RMSD indicando uma alteração 

estrutural. Já ao longo dos 30 ns de dinâmica não foram observadas modificações 

conformacionais significativas, uma vez que não há grandes variações de RMSD. 
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Figura 17: Gráfico RMSD do modelo da subunidade α do canal de sódio da 

Drosophila melanogaster.   

A variação do raio de giro (Figura 18) assim como o RMSd ao longo da 

dinâmica não foi significativa uma vez que apenas flutuações acima de 0,3 nm são 

consideráveis (Reva et al., 1998). 

 

Figura 18: Raio de giro em nanômetros ao longo de 30 ns de simulação. 

 A energia total do sistema se manteve constante ao longo dos 30 ns de 

simulação (Figura 19), de forma que a dinâmica se manteve equilibrada. 
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Figura 19: Gráfico de variação de energia total do sistema expressa em kj/mol ao 

longo de uma simulação de 30 ns. 

 

4.1.4. Docking molecular 

 

Através do programa de ancoragem proteína-proteína ClusPro foram obtidos 

dez posições de ancoramento e todos foram analisados para determinar qual região 

da proteína interage com o receptor. Na Figura 20, pode-se observar a região de 

ancoragem mais provável com pontuação mais negativa de Coefficient Weights, 

calculado através das energias do sistema de -1233 kJ/mol  
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Figura 20: Docking molecular entre toxina Γ-ctenitoxina-Pn1 e subunidade α do canal 

de sódio de Drosophila melanogaster  obtido através do programa ClusPro 

 Os resíduos pertencentes a região de interação no receptor, destacados na 

Figura 20 em amarelo, podem ser observados na Figura 21. A área consiste 

principalmente de resíduos apolares com exceção da Asparagina, Tirosina e 

Arginina. Esses aminoácidos estão contidos na região de 1668 a 1853 do receptor, 

como observado em B, sendo um total de 13 resíduos que interagem diretamente 

com a proteína. Em relação à Γ-ctenitoxina-Pn1, os aminoácidos envolvidos na 

interação, Figura 21-A, são tanto apolares quanto polares e estão contidos 

principalmente nas estruturas de alça e hélice.   



60 
 

 

Figura 21: Aminoácidos envolvidos na interação da Γ-ctenitoxina-Pn1 a subunidade 

α do com o canal de sódio. Em A os aminoácidos da Γ-ctenitoxina-Pn1 e em B os 

aminoácidos da subunidade α do com o canal de sódio envolvidos na interação. 

 O resultado da interação eletrostática mostrou complementaridade entre o 

local de interação do receptor e ligante. A região azul indica as regiões positivas 

enquanto a vermelha, as negativas. Na Figura 22 observa-se a superfície de 

potencial eletrostático do complexo em A. Em B verifica-se o receptor sem ligante e 

o local de interação encontra-se negativo (vermelho). O local de interação do ligante 

é mostrado em C e possui caráter positivo (azul). Tais dados são importantes para a 

validação do docking obtido.  
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Figura 22: Análise eletrostática 

Legenda: Em A receptor com ligante em B o receptor e em C a região 

complementar, com vista interior, do ligante ao receptor. 

 De acordo com a análise de todos os ancoramentos, foram obtidos sete 

peptídeos derivado da toxina Γ-ctenitoxina-Pn1. Suas estruturas e sequências são 

apresentadas na Figura 23. Estas estruturas foram submetidas separadamente a um 

novo docking cego, desta vez através do AutoDocking Vina e as energias de 

interação do canal com os peptídeos podem ser visualizadas na Tabela 1. 
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Figura 23: Estruturas obtidas através da interação da  Γ-ctenitoxina-Pn1 com o canal 

de sódio de Drosophila melanogaster obtidas através da análise de dez posições de 

ancoramento de docking molecular.  

 

Tabela 1: Sequências de aminoácidos derivadas da Γ-ctenitoxina-Pn1 que podem 

interagir com canal de sódio de Drosophila melanogaster. 

Sequência Energia de interação (Kcal/mol) 

DCYWSDSCKCR -12.2 

KIGMAIRKKFC -6.0 

KCRESNFKI -5.4 

CADINGACKSDCD -5.7 

ADINGACKSDCD -5.6 

KSDCDCCGDS -5.0 

SDSCKCRES -5.7 
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A sequência DCYWSDSCKCR, de acordo com o resultado do docking, 

possuiu maior energia de interação com subunidade α do canal de sódio -12.2 

kcal/mol, enquanto os demais peptídeos ficaram entre -5 e -6 kcal/mol. A 

modelagem indica que essa estrutura apresenta uma conformação em grampo com 

uma ponte dissulfeto entre a primeira e a segunda cisteína indicadas em amarelo na 

Figura 24.  

 

Figura 24: Estrutura tridimensional da seqüência DCYWSDSCKCR. Em amarelo são 

destacadas as cisteínas que formam ponte dissulfeto.  

 

4.2. Parte experimental 

 

4.2.1. Síntese do peptídeo 

 

O peptídeo de interesse continha 11 resíduos de aminoácidos, tendo em 

sua sequencia (DCYWSDSCKCR) uma de suas 3 cisteínas substituída por uma 

serina (marcada em negrito na sequência).   

 

4.2.2.  Purificação do peptídeo sintético e análise de massa. 

 

O material resultante da síntese peptídica foi submetido ao sistema de HPLC. 

A fração contendo o peptídeo linear foi eluída após 13 minutos de corrida na fase 

móvel em 21% de solução, como pode ser observado no cromatograma Figura 25. 
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Figura 25: Cromatograma do Peptídeo linear. A eluição no sistema HPLC do 

peptídeo linear em 13 min de corrida a 21% de acetronitrila.   

Através da espectrometria de massas (Figura 26) pode-se observar uma 

única massa indicando a pureza da fração obtida. A massa observada no espectro 

de massas corresponde ao peptídeo linear, 1348 Da, e não a sua forma cíclica, que 

seria a conformação obtida por modelagem molecular.  
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Figura 26: Espectro de massas do peptídeo linear. É apresentado um único pico 

com massa de 1348,513 Da nessa fração eluída, mostrando o alto grau de pureza 

do produto obtido. 

Através da fragmentação do peptídeo, por espectrometria de massas (Figura 

27), a sequência do peptídeo pode ser confirmada. 
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Figura 27: Espectro da fragmentação do peptídeo linear. Através da fragmentação 

do peptídeo pode-se analisar a massa referente aos aminoácido confirmando assim 

a sequência de interesse.  

 

4.2.3.  Oxidação (ciclização) do peptídeo purificado. 

 

 Após a obtenção do peptídeo e a confirmação de sua sequência, a  próxima 

etapa foi a tentativa de oxidá-lo para que uma ponte dissulfeto fosse formada, 

obtendo, assim, a molécula com a estrutura em grampo como indicado pela 

modelagem molecular.  

Conforme descrito em “Material e Métodos”, o peptídeo linear foi deixado 

exposto ao ar, em diferentes intervalos de tempo, visando-se a oxidação do mesmo 

e a formação da ponte dissulfeto. O tempo de reação para formação da ponte 

dissulfeto foi mais efetivo em 12 h, em comparação aos demais (como pode ser visto 

nos gráficos disponíveis no Apêndice II). Pode-se observar menor formação de 

dímeros e menor presença de peptídeo linear (Figura 28). O peptídeo foi eluído em 

cerca de 21 min em 22% de B.  
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Figura 28: Cromatograma da eluição do peptídeo ciclizado.  A fração contendo o 

peptídeo cíclico é indicada pelo pico principal no cromatograma acima. A eluição 

ocorreu após 21min de corrida em 21% de fase móvel contendo acetonitrila.  

Após a purificação pode-se constatar, pelo espectro de massas (Figura 29), a 

perda de 2Da, indicando assim a formação de ponte dissulfeto. 

 

Figura 29: Espectro de massas do peptídeo cíclico. De acordo com espectro pode-

se perceber apenas um pico indicando a pureza do peptídeo nessa fração e uma 

massa referente a 1346,634Da.  
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4.2.4.  Ensaio da possível atividade inseticida dos peptídeos cíclico e linear, 

em mosca doméstica (Musca domestica). 

 

  A injeção intratoráxica de 1,2 µg do peptídeo cíclico ou do linear (diluído em 

salina contendo BSA a 0,25 mg/ml) em mosca (n=5) causou apenas uma morte em 

relação ao primeiro, e nenhuma morte em relação ao segundo, respectivamente. O 

controle foi injetado com o veículo (salina + BSA a 0,25 mg/ml) como mostrado na 

Tabela 2. 

 

Tabela 2: Índice de mortalidade causada em moscas domesticas pelo peptídeo, em 

sua conformação cíclica e linear, derivado de uma fração do veneno da aranha P. 

nigriventer  para um n=5 

Substância injetada  Mortes dos animais 

Salina + BSA (0,25mg/ml) 0/5 

Peptídeo linear (1,2 µg) 0/5 

Peptídeo cíclico (1,2 µg) 1/5 

 

4.2.5. Ensaio de possível toxicidade do peptídeo cíclico em camundongo 

Swiss. 

 

O peptídeo cíclico, (250 µg) quando injetado pela via intraperitoneal em 

camundongos não apresentou letalidade, porém foram observadas alterações 

fisiológicas e comportamentais, quando comparado ao grupo controle. Os 

camundongos exibiram defecação aumentada e passaram as patas constantemente 

no focinho em comparação ao controle 

 

4.2.6. Teste de algesia do peptídeo cíclico em ratos Wistar  

 

4.2.6.1. Curva dose resposta do peptídeo cíclico  

 

Para determinar o comportamento do peptídeo cíclico em relação à dor 

inflamatória, foram realizadas curvas de tempo em relação a sua injeção frente à 

indução da hiperalgesia induzida por cg. As curvas foram feitas para doses de 10 µg, 
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5 µg, 2,5 µg e 1,5 µg. Os resultados, expressos no gráfico (Figura 30), mostraram 

que o pico de ação do peptídeo cíclico ocorre 30 minutos após sua aplicação. Todas 

as doses causaram diminuição no delta do limiar nociceptivo, porém a dose de 10 µg 

conseguiu reverter praticamente por completo o efeito da cg. Sendo assim essa 

dose foi escolhida para ser usada nos testes subsequentes. 

 

Figura 30: Avaliação temporal do efeito de diferentes doses do peptídeo em dor 

inflamatória induzida em ratos Wistar.  

 

4.2.6.2.  Investigação da ação do peptídeo cíclico na via opióide e 

receptor canabinóide CB1 

 

 Para melhor compreender a via de ação do peptídeo foram usados o 

antagonista dos três principais receptores opióides (μ, Ҡ e δ), a naloxona, e o 

antagonista do receptor canabinóide CB1, o AM251. 

 O antagonismo não seletivo dos receptores opióides, por naloxona, não 

reverteu o efeito antinociceptivo do peptídeo, como se pode observar na Figura 31. 

Tal dado sugere que o peptídeo não atua nas principais vias opióides.   
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Figura 31: Efeito do antagonista opioíde (naloxona) sobre o efeito  antinociceptivo  

do peptídeo em hiperalgesia induzida por cg.  

Legenda: *significância estatística (p < 0,01) em relação ao grupo cg 250 µg + salina 

+ salina. Para cada grupo foi utilizado um n = 4. 

Porém, quando usado o AM251 (Figura 32) pode-se observar uma diferença 

estatística em relação ao controle pep+cg+DMSO 10%.  

 

Figura 32: Efeito da administração intraplantar de diferentes doses de AM251  sobre 

o efeito antinociceptivo do peptídeo em dor inflamatória.  

Legenda: *Significativo em relação cg + salina+ DMSO 10% e o # significativo em 

relação cg + pep + DMSO 10% com P < 0,01. Para cada grupo foi utilizado um n = 4. 
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 Verifica-se, ainda, que o aumento do Δ do limiar nociceptivo foi dose 

dependente em relação ao antagonista de CB1 e que, este na dose de 160 µg, foi 

capaz de reverter totalmente o efeito antinociceptivo do peptídeo, sugerindo que o 

peptídeo atua no sistema canabinóide via CB1. 

 

4.2.6.3.  Investigação da ação do peptídeo cíclico na via canabinóide  

 

Para melhor elucidar o papel do peptídeo em relação ao sistema canabinóide 

via receptor CB1 foram utilizados 3 inibidores. O primeiro JZL184 inibidor da MAGL, 

enzima que degrada 2-AG. O segundo inibidor utilizado foi o MAFP que inibe a 

FAAH, enzima responsável pela degradação da anandamida. E por último o VDM11 

inibidor do transportador da anandamida. O 2-AG e anandamida são os principais 

endocanabinóides que existem no organismo humano.  

Através da Figura 33 pode-se verificar que há diferença significativa entre o 

grupo com peptídeo na presença e ausência de JZL184.  

 

Figura 33: Efeito do inibidor JZL184 sobre a ação antinociceptiva do peptídeo cíclico 

em dor inflamatória induzida por cg.  

Legenda: *Significativo em relação cg + salina+ etanol 3% e o # significativo em 

relação cg + pep + DMSO 3%. Para um P < 0,01. Foram usados para cada grupo 

um numero de animal igual a 4. 
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Na ausência do peptídeo o grupo JZL 184 apresenta Δ do limiar nociceptivo 

similar ao controle (cg+salina+DMSO 10%). Tais dados mostram que a inibição da 

enzima MAGL potencia a ação antinociceptiva do peptídeo.  

 Quando utilizado o VMD11 na presença do peptídeo houve ainda uma 

diminuição do delta do limiar nociceptivo em relação ao grupo tratado apenas com o 

peptídeo (Figura 34). Já quando se usou VMD11 na ausência do peptídeo, não 

houve diferença significativa com o limiar do controle da cg (sem o peptídeo).  

Mostrou-se assim que, a inibição da recaptação de anandamida também potencia a 

ação do peptídeo. 

 

Figura 34: Efeito do inibidor VDM11 sobre a ação antinociceptiva do peptídeo cíclico 

em dor inflamatória induzida por cg.  

Legenda: *Significativo em relação cg + salina+ DMSO 10% # significativo em 

relação cg + pep + DMSO. Para um P < 0,01. Foram usados para cada grupo um 

numero de animal igual a 4. 

Ao se comparar o controle cg+peptídeo com peptídeo+MAFP, não se observa 

diferença significativa. Quando MAFP é usado na ausência do peptídeo não há 

diferença significativa em relação ao controle cg+salina. Dessa forma, sugere-se que 

a degradação dos endocabinóides exercida pela FAAH não participa do mecanismo 

de ação do peptídeo.  
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Figura 35: Efeito do inibidor MAFP sobre a ação antinociceptiva do peptídeo cíclico  

em dor inflamatória induzida por cg.  

Legenda: *Significativo em relação cg + salina+ DMSO 10% # significativo em 

relação cg + pep + DMSO. Para um P < 0,01. Foram usados para cada grupo um 

numero de animal igual a 4. 

 

4.2.6.4.  Comparação de efeitos do peptídeo linear versus peptídeo 

cíclico. 

 

Pelos estudos de modelagem molecular obteve-se um peptídeo com estrutura 

em forma de grampo. Para verificar se a estrutura secundária deste peptídeo é 

essencial para seu efeito hipoalgésico foi realizada a comparação entre a forma 

cíclica e a linear, 30min após suas injeções, momento do pico de ação determinado 

para o peptídeo cíclico.   

Verificou-se que as duas formas causam hipoalgesia e não há diferença 

significativa entre elas. Porém, uma diferença pode ser observada no momento das 

aplicações, quando os ratos reagiram com maior agitação após a injeção do 

peptídeo linear. Os animais lamberam as patas por cerca de 5min após a aplicação 

do peptídeo linear, indicando que o mesmo causa maior desconforto, por exemplo  

ardência, durante a injeção (Lapa et al., 2003).       
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Figura 36: Comparação do efeito antinociceptivo do peptídeo linear versus peptídeo 

cíclico 30 min após a as aplicações em modelo de dor inflamatória induzida por cg. 

Legenda *Significativo em relação cg + salina em um grupo de animais com n = 4. 

Analises estatísticas com P < 0,01.  

 

5. DISCUSSÃO  

 

Apesar do programa Blastp ter indicado algumas proteínas com similaridade 

maior que 30%, o que seria necessário para a modelagem comparativa (Verli 2014), 

estas desempenham funções muito diferentes da toxina Γ-ctenitoxina-Pn1. Sendo 

assim a obtenção de um modelo por similaridade não seria indicado. Quanto ao 

Phyre2, os resultados apresentados mostraram similaridade muito baixa, invalidando 

o modelo.  

De acordo com o resultado do C-Score, o modelo obtido pelo I-Tasser pode 

ser considerado válido. O C-Score é uma estimativa da qualidade do modelo e seu 

cálculo é baseado no alinhamento dos moldes escolhidos e nos parâmetros de 

dobramento de estruturas. Essa pontuação corresponde a um intervalo de -5 a 2, 

sendo que quanto maior o valor obtido, maior confiabilidade tem o modelo (Yang & 

Zhang 2015).  

 O TM-Score é usado para avaliar a semelhança topológica entre a estrutura 

obtida e o modelo. Seus valores correspondem a um intervalo de 0-1 e uma maior 

pontuação significa uma melhor qualidade do modelo. Um valor maior que 0,5 
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significa que as proteínas possuem dobras semelhantes e um valor menor que 0,17 

um alinhamento aleatório. 

 O TM-score obtido através do I-Tasser apresentou valor de 0,51, sendo 

assim, pode-se considerar que o molde utilizado no presente trabalho tem uma 

confiabilidade a respeito dos domínios de dobramentos conservados. 

O RMSd obtido através do I-Tasser, também usado para verificar 

semelhança, mede a distância média de todos os átomos entre duas proteínas, 

possui um intervalo de 0 a 30 Å. Quanto menor seu valor mais parecido o modelo 

com a estrutura molde (Roy et al., 2010), assim o valor obtido de 5,9 Å indica que as 

estruturas ficaram bem próximas.   

O Rosetta, por sua vez, foi utilizado para fornecer o alinhamento da sequência 

de interesse com diferentes moldes. A partir de então, esses alinhamentos, foram 

realinhados pelo PSI-Blast, o que resultou em uma identidade de 77%. Apesar de 

não existir uma pontuação para o modelo, podemos verificar que a estrutura obtida é 

compatível com as descritas em outros trabalhos para toxinas animais com potencial 

inseticida que possuem uma alfa hélice e duas a três folhas betas (Passani, 1984). 

O trabalho de (Mouhat et al., 2004) por exemplo apresenta 11 modelos de 

toxinas animais conservados. Entre eles, o da Maurotoxin, toxina obtida do 

escorpião Scorpio maurus, que consiste em uma alfa hélice seguida de duas folhas 

betas (Mouhat et al. 2004) semelhante a obtida através do Rosetta. 

As estruturas obtidas tanto do I-Tasser e do Rosetta são semelhantes e como 

seriam submetidas a 200ns de simulação, a DM não seria comprometida pela 

escolha de nenhum dos dois modelos. Sendo assim optou-se por continuar o 

trabalho com o modelo gerado pelo Rosetta, devido à compatibilidade da linguagem 

do pdb obtido com o programa Gromacs. A estrutura do I-Tasser, ao contrário, 

apresentou erro de leitura e teria que ter o formato do seu código de aminoácidos 

alterado para se tornar compatível ao programa de simulação.  

Após a elucidação estrutural, foi utilizada a dinâmica molecular para se 

observar o comportamento estrutural ao longo de um período de tempo.  As 

principais transformações são observadas nas Figuras 10 e 11, que mostram as 

várias mudanças conformacionais pelas quais a toxina transita. Tal comportamento 

pode ser causado pela liberdade dada ao modelo, não sendo imposta qualquer 

restrição à variação conformacional, o que resulta na compactação/descompactação 

do modelo (Figura 12), medida a partir do centro de massa e mostrando que em 
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100ns a estrutura encontra-se praticamente desenovelada, perdendo 

completamente suas estruturas de alfa hélice. Apesar deste comportamento 

aparentemente aleatório, a energia total, que compreende a energia cinética e 

potencial, apresentou uma relativa estabilidade durante toda a simulação, como 

pode ser comprovado pela Figura 13. 

Com relação ao canal de Sódio, o modelo foi escolhido através da 

consideração do parâmetro DOPE, que é um parâmetro baseado na energia 

potencial das estruturas obtidas através do MODELLER, o que surgiu da avaliação 

de 1472 estruturas cristalográficas. A melhor estrutura é aquela que possui menor 

DOPE (no presente trabalho o modelo proposto apresentou um valor de -1,82 x 105), 

uma vez que esta função é baseada no princípio de que a estrutura nativa tem a 

menor energia de todos os seus estados (Anfinsen 1972). Estudos anteriores 

compararam o DOPE com outras cinco funções de pontuação e os resultados 

mostraram que ele é a melhor escolha de critério para determinação do modelo 

obtido (Shen & Sali 2006) 

A simulação do comportamento da estrutura do canal advinda do software 

MODELLER mostrou que o sistema, ao longo de 30 ns de simulação, não 

apresentou modificações estruturais consideráveis, como pode ser comprovado 

pelas Figuras 17, 18 e 19. Assim, vê-se que o modelo apresenta estabilidade 

estrutural e energética.  

Com as estruturas da toxina e do canal pode-se realizar o docking molecular, 

que no caso deste trabalho foi obtido pelo ClusPro e é baseado na energia livre de 

interação, sendo o complexo com menor energia livre o mais provável. A energia 

livre é calculada através das energias de repulsão, atração, eletrostática e de 

solvatação como mostrado na Equação 11 são respectivamente Erep, Eatt, Eelec, EDARS 

 

                                          (11) 

 

A escolha do modelo é realizada através da análise de cluster, onde as 

estruturas são agrupadas de acordo com uma variação mínima de RMSd e as 

ancoragens com menor energia livre são escolhidas. 

 O algoritmo foi desenvolvido observando 2000 ancoragens de 48 complexos, 

e conta com a observação de propriedades eletrostáticas e de solvatação. Além do 
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mais, foi introduzido ao programa uma maior flexibilidade nas cadeias laterais, 

constituindo algumas das principais vantagens do Cluspro (Comeau et al., 2004). 

 A complementaridade apresentada pelo potencial eletrostático é essencial 

para confiabilidade do ancoramento obtido pelo ClusPro.  O potencial eletrostático é 

baseado na distribuição das cargas ao longo da superfície do local de interação 

receptor-ligante (Gilson & Honig, 1987).  

Os dez ancoramentos obtidos no presente trabalho apresentaram regiões de 

interação bem parecidas. Como sete dessas regiões foram ancoradas (Figura 12) 

separadamente e suas energias de interação avaliadas, a precisão da escolha da 

sequência a ser utilizada nas etapas posteriores foi aumentada. O peptídeo 

escolhido, por possuir melhor energia de interação em relação aos demais, possui 

uma estrutura em forma de grampo sustentada por uma ponte dissulfeto entre duas 

das suas três cisteínas. As cisteínas que fazem parte dessa ligação estão presentes 

nas posições 23 e 29 da toxina Γ-ctenitoxin-Pn1a. Dados presentes no 

arachnoserver (http://www.arachnoserver.org/basicsearch.html) aponta ponte 

dissulfeto obtida teoricamente na mesma posição. Para impedir que pontes 

dissulfetos indesejadas fossem formadas, o peptídeo teve a cisteína que 

teoricamente não apresentou formação de ponte trocada por uma serina na síntese.  

Após a síntese a leitura foi realizada em 260nm com finalidade de medir a 

quantidade de ácidos nucléicos que poderiam estar contaminando a solução, para 

que sua massa não alterasse a dosagem de peptídeo. Essa leitura é necessária 

uma vez que tanto ácidos nucléicos quanto peptídeos absorvem em 280nm e 

260nm, porém os ácidos nucléicos em maior quantidade em 260nm ao contrário do 

peptídeo, que devido aos aminoácidos aromáticos, absorvem mais em 280nm.  

A investigação da região Γ-ctenitoxina-Pn1a que interage com o canal de 

sódio de insetos foi proposta porque Paiva, 2016 em trabalhos experimentais 

mostraram essa interação. A toxina recombinante foi capaz de retardar a ativação do 

canal NavBg (Canal de sódio voltagem dependente de Blatella germânica) com um 

IC50 de 212,5 nM. Já em mamífero a Γ-ctenitoxina-Pn1a inibiu a corrente de sódio de 

todos os canais testados de Nav 1,2-1,6. Este trabalho mostrou ainda que a toxina 

recombinante, assim como a toxina nativa, são inseticidas (Paiva et al., 2016).  

Contrariamente, o peptídeo derivado da Γ-ctenitoxina-Pn1a não apresentou 

toxicidade ao ser testado em moscas domésticas, como observado na Tabela 2. 

Uma explicação possível é que, como mais de uma região da toxina interagem com 
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o canal (Figura 21 e Figura 22), as demais regiões podem ser essenciais para a 

mudança conformacional responsável pelo efeito inseticida. Para contornar o 

problema, uma sequência de fragmentos descontínuos em que fossem inseridas 

todas as regiões de interação poderia ser utilizada em estudos posteriores.  

A toxina Γ-ctenitoxina-Pn1a, da qual o peptídeo testado foi derivado, 

apresentou efeito antinociceptivo em modelos de dor inflamatória causada tanto por 

cg (carreginina) quanto por Prostaglandina E2 (PGE2) (Oliveira 2010). De acordo 

com os testes nociceptivos o peptídeo atua no receptor CB1, fato que é reforçado 

pela comparação dos resultados apresentados pela δ-CNTX-Pn1a, que possui 63% 

de identidade com a Γ-ctenitoxina-Pn1a e atua tanto no sistema canabinóide via 

receptor CB1 quanto no opióide μ (Emerich et al., 2016). Com o uso da naloxona, 

antagonista não seletivo dos receptores opióides, foi descartada a participação do 

peptídeo na via opióide. Embora o receptor CB2 não tenha sido testado, o fato do 

peptídeo não atuar em nenhum dos três principais receptores opióides o torna mais 

seletivo. 

 Para investigação se a ação antinociceptiva do peptídeo envolve a liberação 

de anandamida e 2AG, as enzimas responsáveis pela sua degradação, 

respectivamente FAHH e MAGL, foram bloqueadas (Marzo et al., 2004).  

A inibição da MAGL ocasionou um aumento do efeito analgésico do peptídeo 

enquanto o bloqueio da FAHH não causou nenhuma alteração. Tais dados sugerem 

que a ação do peptídeo esta vinculado à via do 2-AG, porém, quando o 

transportador de anandamida é bloqueado por VDM11, o efeito do peptídeo é 

potencializado. Uma possível explicação seria de que pode haver algum 

endocanabinóide que é recaptado, mas não degradado pela FAAH. Estudos 

apontam que este transportador pode estar relacionado com a captação da 2-

araquidonil glicerol éter (2-AGE), virodamina, NADA e até mesmo do 2-araquidonil 

glicerol. Embora caracterizado, o transportador de anandamida ainda não foi isolado. 

Alguns autores não creem na sua existência sugerindo que processo de recaptação 

de anandamida possa ocorrer através da própria FAAH, transporte facilitado ou até 

mesmo por endocitose (Petrocellis & Di Marzo, 2009).  

 Embora as análises conformacionais tenham indicado existência de uma 

ponte dissulfeto, isso parece ter importância relativa, pois o peptídeo cíclico, bem 

como o linear apresentaram o mesmo efeito na indução da antinocicepção após 30 

min de aplicação. Para verificar se as vias ativadas e o perfil de atividade são 
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similares mais estudos envolvendo estes peptídeos são necessários. De imediato a 

vantagem observada do peptídeo cíclico é que ele aparentemente causa menor 

desconforto quando aplicado nos animais, em comparação ao peptídeo linear.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar de que a aranha Phoneutria nigriventer é uma grande causadora de 

acidentes, investigações envolvendo toxinas obtidas do seu veneno têm mostrado 

que estas podem agir como analgésico, inseticida, antimicrobiano, podendo ser 

usado até mesmo no tratamento da disfunção erétil (Bosman, 2009). 

Fortuitamente, a descoberta de regiões menores (epítopos) responsáveis pelo 

efeito desencadeado pela toxina total possibilita uma síntese menos complexa e 

uma maior viabilidade econômica para elaboração de fármacos. Entretanto, a busca 

por esses epítopos fica limitada pela falta de elucidação estrutural destas toxinas.  

Neste sentido, a utilização de ferramentas teóricas é de grande auxílio, pois, além de 

fornecer informações sobre a estrutura tridimensional, elas podem mostrar modos de 

interação, além de fornecer dados termodinâmicos. Particularmente neste trabalho 

utilizou-se destes métodos para trazer informações sobre a estrutura tridmensional 

da Γ-ctenitoxina-Pn1a. Assim, os resultados obtidos neste trabalho mostraram que: 

 A estrutura tridimensional da Γ-ctenitoxina-Pn1a apresenta-se muito 

flexível, adotando várias conformações estruturalmente diferentes, mas 

energeticamente semelhantes; 

 O local de interação da toxina com o canal de Sódio pode ser 

determinado teoricamente, mostrando complementaridade eletrostática 

entre a toxina e o canal; 

 Há um conjunto de resíduos que foi selecionado a partir do local de 

interação e que mostrou a melhor energia de interação; 

 Não houve efeito inseticida observado; 

 Houve efeito analgésico; 

 Não há diferença de resultados alterando-se o peptídeo cíclico ou 

estendido. Entretanto, a aplicação do linear causou maior desconforto 

aos animais. 

O fato de o peptídeo não ter apresentado efeito inseticida, pode ter sido 

resultado de uma escolha equivocada de epítopo ou a função inseticida pode ser 
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resultado de mais de uma região descontinua da toxina, já que há outros locais de 

interação possíveis.   

Quanto a função hipoalgesica, o peptídeo foi capaz de aumentar o limiar 

nociceptivo em ratos wistar, com uma especificidade para sistema endocanabinoide 

receptor CB1. 

De qualquer forma, fica claro que outras questões foram levantadas com os 

resultados obtidos, como, por exemplo, qual o local de interação para ativação do 

receptor CB1 e quais outros epítopos podem ser selecionados a partir dessas 

informações.  

Assim, conclui-se que as toxinas de aranhas continuam sendo uma rica fonte 

de compostos potencialmente importantes para a ciência e mercado, além de 

salientar, ainda mais, a importância da união das técnicas in silico e de bancada 

para obtenção destes resultados.  
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APÊNDICE1:  Protocolo do teste nociceptivo 
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Figura 37: Protocolo para realização da curva de dose do peptídeo cíclico. Cg 
(carragenina), Pep (peptídeo cíclico). 

 

 



93 
 

 

 

 

Figura 38: Protocolo investigação da ação do peptídeo cíclico nas vias opioides e 

canabinóide receptor CB1 com antagonista naloxona e AM251. 
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O antogonista AM251 foi usado em diferentes doses.  
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Figura 39: Protocolo de uso de inibidores para investigação do efeito do peptídeo 

cíclico na via canabinóide receptor CB 1. Cg (carragenina),Pep (peptídeo cíclico). 

 

Figura 40: Protocolo para comparação dos efeitos após 30 min de aplicação do 

peptídeo linear (pep linear) versus peptídeo cíclico (pep cíclico).  
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APÊNDICE 2: Padronização de reação do peptídeo cíclico 

 

 

 

Figura 41: Espectro de massas do pico principal formado na purificação do peptídeo 

1h após a reação de formação de ponte dissulfeto. O peptídeo se encontra ainda na 

forma linear onde a massa é cerca de 1348 Da. 
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Figura 42: Espectro de massas do pico principal formado na purificação do peptídeo 

3h após a reação de formação de ponte dissulfeto. O peptídeo se encontra ainda na 

forma linear onde a massa é cerca de 1348 Da. 
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Figura 43: Espectro de massas do pico principal formado na purificação do peptídeo 

6h após a reação de formação de ponte dissulfeto. O peptídeo se encontra ainda na 

forma linear onde a massa é cerca de 1348 Da. 
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Figura 44: Espectro de massas do pico principal formado na purificação do peptídeo 

10 h após a reação de formação de ponte dissulfeto.. O peptídeo se encontra ainda 

na forma linear onde a massa é cerca de 1348 Da. 
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Figura 45: Espectro de massas do pico principal formado na purificação do peptídeo 

12h após a reação de formação de ponte dissulfeto. O peptídeo se encontra na 

forma cíclica, uma vez que a massa é cerca de 1346 Da. 
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Figura 46: Espectro de massas do pico principal formado na purificação do peptídeo 

15h após a reação de formação de ponte dissulfeto. O peptídeo se encontra na 

forma cíclica onde a massa é cerca de 1346 Da, porem já aparecem massas que 

podem ser de dímeros (2577, 506 Da e 2692,500Da). 
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Figura 47: Espectro de massas do pico principal formado na purificação do peptídeo 

16h após a reação de formação de ponte dissulfeto. Formação do peptídeo cíclico, 

porem obtenção de produtos secundários como peptídeo linear e dímeros.  
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Anexo I: Parecer de aprovação do Comitê de Ética em Pesqu

 


