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RESUMO 

 

Os acidentes ofídicos representam um sério problema de Saúde Pública, 

principalmente em países subtropicais. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, 

foram notificados cerca de 26 000 acidentes em 2008. O gênero Crotalus 

(cascavéis) é responsável por aproximadamente 7% do total, porém apresenta 

um alto índice de letalidade, sendo que 72% dos casos de acidentados sem o 

tratamento adequado com soro específico (soro anticrotálico) chegam ao óbito. A 

produção de soro no Brasil, único tratamento eficaz nos casos de acidentes 

ofídicos, utiliza equinos que, apesar do grande porte, apresentam diminuição da 

longevidade quando comparado com os cavalos não imunizados. A radiação 

ionizante tem se mostrado como excelente ferramenta na diminuição da 

toxicidade de venenos e toxinas isoladas e tem resultado na obtenção de 

melhores imunógenos para a produção de soro, além de contribuir para o bem 

estar dos animais soro-produtores. Visto que a ação da radiação gama em toxinas 

ainda não está totalmente esclarecida do ponto de vista estrutural, foi proposto 

neste trabalho, a caracterização de duas proteínas da espécie Crotalus durissus 

terrificus: a crotoxina e a crotamina. Após o isolamento das toxinas de interesse 

por técnicas cromatográficas, estas foram submetidas às análises estruturais com 

a aplicação das seguintes metodologias: Fluorescência, Dicroísmo Circular, 

Calorimetria Diferencial e Espectroscopia Infravermelho. Estas análises 

mostraram que tanto a crotamina como a crotoxina, quando submetidas à 

radiação gama, apresentaram alterações na conformação estrutural em 

comparação com as amostras no estado nativo. Tais alterações possivelmente 

ocorrem na estrutura terciária e secundária das proteínas e podem explicar as 

modificações quanto à atividade biológica destas toxinas. 



STRUCTURAL ASPECTS OF CROTALIC VENOM PROTEINS MODIFIED BY 

IONIZING RADIATION 

Karina Corleto de Oliveira 

ABSTRACT 

Snake bites are a serious public health problem, especially in 

subtropical countries. In Brazil, the Ministry of Health notified around 26 000 

accidents in 2008. The genus Crotalus (rattlesnakes) accounts for approximately 

7% of the total, with a high mortality rate of 72% when untreated with the specific 

serum, the only effective treatment in case of snake bites. In Brazil, the serum is 

produced in horses which, despite the large size, have a reduced lifespan due to 

the high toxicity of the antigen. Ionizing radiation has proven to be an excellent tool 

for reducing the toxicity of venoms and isolated toxins, resulting in better 

immunogens for serum production, and contributing to the welfare of serum- 

producing animals. Since the action of gamma radiation on venoms and toxins has 

not been yet fully clarified from the structural point of view, we proposed in this 

paper, to characterize two toxins of the species Crotalus durissus terrificus: 

crotoxin and crotamine. After isolation of the toxins of interest by chromatographic 

techniques, they were subjected to structural analysis with the application of the 

following methods: Fluorescence, Circular Dichroism, Differential Calorimetry and 

Infrared Spectroscopy. These tests showed that both crotamine as crotoxin when 

subjected to gamma radiation, showed changes in their structural conformation 

compared with the samples in the native state. Such changes probably occur in 

the secondary and tertiary structure and may explain the changes on the biological 

activity of these toxins. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde a Antiguidade, o homem tem buscado utilizar o veneno de 

serpente em seu próprio benefício. Aristóteles, Hipócrates e Plínio escreveram 

sobre a sua multiplicidade de efeitos e Galeano regularmente usava venenos 

como agentes terapêuticos. A serpente inteira, incluindo o seu veneno, era usada 

em muitas preparações. Pulverizado ou macerado, supunha-se que o animal 

transmitisse as propriedades do seu veneno ao líquido no qual era misturado.  

Os primeiros trabalhos tentando identificar os componentes de venenos 

de serpentes datam do século XIX. Em 1843, Lucien Bonaparte purificou uma 

substância do veneno de víbora, a qual denominou viperina, por meio de uma 

série de precipitações com álcool e éter. Assim como Mitchell, em 1860, isolou a 

crotalina do veneno de cascavel, utilizando o método de filtração por uma 

membrana semipermeável (Oguiura, 1998). Desta forma, paralelamente à 

evolução da ciência, muito se tem acumulado de conhecimento sobre as toxinas 

em geral. 

O estudo farmacológico e bioquímico do veneno de animais e de suas 

toxinas é da mais alta importância sob múltiplos aspectos. Somente por meio dele 

é possível adquirir conhecimento adequado da fisiopatologia dos 

envenenamentos e instituir medidas racionais e eficientes em seu tratamento. 

Assim, diversos estudos de venenos animais têm revelado substâncias 

promissoras em terapêutica. Rocha & Silva, em 1948, descobriram os peptídeos 

hipotensores de venenos botrópicos que serviram como modelo para o desenho 

de drogas hipotensivas muito usadas atualmente, como o Captopril®. Várias 

outras substâncias, derivadas de toxinas de serpentes, têm sido estudadas a fim 

de serem utilizadas como anticoagulantes, como por exemplo, a Reptilase®, 

enzima com estrutura homóloga à trombina de Bothrops atrox, que permite a 

detecção e quantificação de fibrinogênio, mesmo em pacientes tratados com um 

anticoagulante, como a heparina; o Protac®, um ativador de proteína C em 

pessoas com um risco alto de trombose vascular, dentre outros (Bon, 1994). 

No caso específico dos venenos crotálicos, que são formados em 

quase sua totalidade por proteínas, a determinação experimental da estrutura 

conformacional das mesmas pode promover um sólido entendimento da sua 
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função biológica (Peltron & McLean, 2000), o que formaria a base de 

conhecimento para estudos bioquímicos posteriores.  

 

1.1 As serpentes e o seu veneno 

 

As serpentes estão distribuídas pelo mundo inteiro. São conhecidas 

cerca de 3 300 espécies, classificadas em 15 famílias (Pough e cols., 1998). As 

serpentes que produzem secreções tóxicas ocorrem em apenas 4 dessas 

famílias: Atractaspidae, Colubridae, Elapidae e Viperidae (Mènez, 1994). 

As serpentes da família Viperidae possuem o mecanismo de injeção de 

veneno mais desenvolvido e são divididas em 2 outras subfamílias: Viperinae, 

encontrada na Eurásia e África, e Crotalinae, que inclui as cascavéis, localizada 

nas Américas e no sudeste Asiático. 

A glândula de veneno das serpentes viperídeas (Figura 1) são 

glândulas exócrinas com quatro regiões bem definidas: a glândula principal, onde 

é produzido o veneno; o ducto primário; a glândula acessória, local onde o veneno 

é armazenado até que seja expelido; e o ducto secundário que desemboca na 

presa (Rotenberg e cols., 1971; de Lucca e cols., 1974; Brown e cols., 1975; 

Paine e cols., 1992).  

 

 

 

Figura 1: Regiões anatômicas da glândula de veneno das serpentes 

viperídeas: glândula principal, ducto primário, glândula acessória e ducto 

secundário (Kardong, 2002, modificado). 
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O veneno é parte desse aparato constituído pelas glândulas de veneno 

e pelo sistema de injeção. De uma forma geral, os venenos são maus 

imunógenos e apresentam alta toxicidade (Tocker e cols., 1990), sendo que a sua 

função primária é auxiliar no processo de captura da presa. Sabe-se também que 

o veneno possui uma função importante na digestão, seja para aumentar a sua 

velocidade como para ativar a degradação da presa no intestino (Thomas & 

Pough, 1979). 

Os venenos ofídicos são misturas complexas constituídas por proteínas 

(70 a 90%), em sua maioria toxinas ou enzimas tóxicas. A fração não protéica dos 

venenos das serpentes consiste de cátions e ânions inorgânicos, substâncias de 

baixa massa molecular como aminoácidos, pequenos peptídeos, lipídeos, 

nucleotídeos e nucleosídeos, carboidratos e aminas (Devi, 1971; Stocker, 1990). 

Os elementos inorgânicos mais frequentes são Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, Co, 

Zn. O papel biológico de cada um desses metais ainda não está claro, entretanto, 

sabe-se que alguns deles, como Ca, Mg e Mn, são de grande importância na 

estabilização de certas proteínas de veneno, enquanto outros, em particular Zn, 

Fe, Cu, e Co, podem agir como catalisadores em reações enzimáticas (Bjarnason 

& Fox, 1988).  

Os acidentes ofídicos representam um sério problema de Saúde 

Pública, principalmente em países subtropicais. Estima-se que, anualmente, 

ocorram pelo menos 421 000 acidentes no mundo com aproximadamente 20 000 

óbitos (Kasturiratne e cols., 2008). A Figura 2 ilustra o número de acidentes por 

região por ano. As regiões indicadas foram definidas pelo Global Burden of 

Disease1 – GBD.  

1
http://www.who.int/topics/global_burden_of_disease/en/ 
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No Brasil, segundo o Ministério da Saúde2, foram notificados cerca de 

26 000 acidentes em 2008, sendo que destes, aproximadamente 75% ocorreram 

com serpentes pertencentes ao gênero Bothrops. As serpentes dos gêneros 

Crotalus, Lachesis e Micrurus contribuem com 7,4%, 3,0% e 1,0% dos casos, 

respectivamente (Ribeiro & Jorge 1990, 1997; Bochner & Struchiner 2002, 2003; 

Araújo e cols., 2003; França & Málaque, 2003). A maioria das notificações é 

procedente das regiões meridionais do país, ocorrem no período de setembro a 

março, e estão relacionadas ao trabalho humano no campo (Silva, 2005). 

O gênero Crotalus, ao qual pertencem as serpentes popularmente 

conhecidas como cascavéis, apresenta um alto índice de letalidade, sendo que 

72% dos casos de acidentados sem o tratamento adequado com soro específico 

(soro anticrotálico) chegam ao óbito e apenas 11% dos casos tratados 

corretamente atingem tal situação (Rosenfeld, 1991).  

Das serpentes do gênero Crotalus, a espécie Crotalus durissus é a 

mais amplamente distribuída no Brasil. Segundo Hoge & Romano-Hoge (1978, 

1979), são encontradas no país 5 subespécies: 

 

Figura 2: Estimativa regional de envenenamentos por picadas de serpentes em 

regiões/ano, definidas pelo GBD (Kasturiratne e cols., 2008, modificado). 

< 1000 

1001 – 10 000 

10 001 – 100 000 

> 100 000 

Não estimado 

2
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm? 

idtxt=31500 
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 C.d.cascavella, em regiões secas do Nordeste brasileiro e 

extremo nordeste de Minas Gerais; 

 C.d.collilineatus, no Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São 

Paulo e sul do Brasil; 

 C.d.marajoensis, nos campos da Ilha de Marajó; 

 C.d.ruruima, na região do cerrado do estado de Roraima; 

 C.d.terrificus, em Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, 

Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. 

 

 No caso específico do veneno da subespécie Crotalus durissus 

terrificus, há 5 componentes farmacologicamente ativos identificados até então: 

convulxina, delta toxina, giroxina, crotoxina e crotamina. Estas duas últimas serão 

melhor detalhadas uma vez que correspondem às toxinas de interesse neste 

estudo.  

 

A convulxina é uma glicoproteína com massa molecular de 72 kDa 

cuja toxicidade foi estuda em vários modelos animais, produzindo, quando 

inoculada por via intravenosa, efeitos como: convulsões tônico-clônicas, 

alterações circulatórias e respiratórias, além de ativar e agregar plaquetas na 

ausência de fibrinogênio (Vargaftig e cols., 1983). 

 

A delta toxina, primeiramente estudada por Vital Brazil (1980) que 

mencionou uma ação hemoconcentrante por alteração na permeabilidade 

vascular. Campos (2006) isolou e caracterizou esta molécula mostrando que tal 

toxina (massa molecular estimada em 40 kDa) possui atividade agregadora de 

plaquetas e ativadora de fatores de coagulação. 

 

A giroxina possui massa molecular de 34 kDa e provoca uma 

síndrome convulsiva caracterizada por movimentos circulatórios do corpo ao 

longo de seu eixo longitudinal, particularmente em camundongos. A giroxina ainda 

apresenta atividade coagulante do fibrinogênio no plasma de mamíferos, 

exercendo assim uma atividade do tipo trombina (Alexandre e cols., 1988). 
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 A crotoxina é o principal componente tóxico do veneno da 

C.d.terrificus, representando cerca de 70% da sua massa total. Foi a primeira 

neurotoxina animal a ser purificada e cristalizada. As primeiras investigações 

também mostraram que a crotoxina possui atividade fosfolipásica (Slotta & 

Fraenkel-Conrat, 1938; Hortnagl & Hanin, 1992).  

 Esta proteína apresenta atividades tóxicas paralisantes, hemolíticas 

indiretas in vitro (Vital Brazil e cols., 1966a) e miolíticas (Azevedo-Marques e 

cols., 1987). A crotoxina pode causar morte por paralisia respiratória (Vital Brazil e 

cols., 1973), no entanto, a maior parte dos óbitos ocorre devido à insuficiência 

renal aguda (Vital Brazil, 1980).   

 Sabe-se que as neurotoxinas exercem sua ação fisiopatológica por 

inibirem a transmissão neuromuscular, bloqueando a liberação de acetilcolina na 

junção neuromuscular (Figura 3) (Vital Brazil & Excell, 1971). Este efeito primário 

da crotoxina caracteriza a sua ação pré-sináptica e ocorre em três etapas 

sucessivas: inicialmente um efeito depressor, seguido por uma breve facilitação 

da liberação do transmissor e finalmente um bloqueio da liberação da acetilcolina 

do nervo motor terminal (Hawgood & Smith, 1977; Chang & Lee, 1977; Chang, 

1985; Harvey e cols., 1990; Gallacci e cols., 2000). Em adição aos seus efeitos 

pré-sinápticos, a crotoxina também age de forma pós-sináptica bloqueando a 

resposta à acetilcolina através da estabilização do receptor colinérgico em um 

estado conformacional inativo (Vital Brazil, 1966b; Hanley, 1978; Bon e cols., 

1979; Faure & Bon, 1988).  
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Figura 3: Representação esquemática da microscopia eletrônica da estrutura da junção 

neuromuscular, apresentando a separação dos elementos pré e pós-sinápticos (Arteaga3, 

2003). 

 

 

 Rubsamen e cols. (1971) e Hendon & Fraenkel-Conrat (1971), usando 

cromatografia de troca iônica, mostraram que a crotoxina é formada por duas 

subunidades diferentes: uma subunidade básica, com massa molecular de 14,3 

kDa e ponto isoelétrico (pI) = 8,9; e outra subunidade de caráter ácido cuja massa 

molecular é de 9,2 kDa e pI = 3,8. A subunidade ácida, também chamada de 

crotapotina, consiste de 3 cadeias polipeptídicas (A, B e C), ligadas por 7 pontes 

dissulfeto. A análise de aminoácidos das três frações originadas a partir da 

redução das pontes dissulfeto indicou que a cadeia A era constituída por 40 

resíduos (massa molecular de 4,3 kDa), a cadeia B, 34 resíduos (massa 

molecular de 3,7 kDa) e a cadeia C com 14 resíduos (massa molecular de 1,6 

kDa). Deste total, 14 resíduos eram meias cistinas, que por sua vez formavam as 

7 pontes dissulfeto.  

 3
www.anestesianet.com/unal/rnm.htm 
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 Segundo o banco de dados Expasy4, a sequência da subunidade ácida 

é composta por 138 aminoácidos, sendo a cadeia A do resíduo 38 ao 77, a cadeia 

B do resíduo 84 ao 118 e a cadeia C do 125 ao 138 (Figura 4). Embora seja 

derivada de uma sequência precursora de fosfolipase A2 (PLA2), a crotapotina não 

apresenta atividade enzimática, e, portanto não possui toxicidade (Aird e cols., 

1985). Dentre outros resíduos de aminoácidos, a crotapotina é composta 

estruturalmente por 2 fenilalaninas (posições: 24 da cadeia A e 2 da cadeia C), 3 

tirosinas (posições: 3, 6, 30 da cadeia A) e 1 triptofano (posição 14 da cadeia A).  

 

 

      Met Arg Ala Leu  Trp Ile Val Ala Val Leu Leu Val Gly Val Glu Gly  Ser Leu  Val Glu  

      Phe Glu Thr Leu Met  Met Lys Ile Ala  Gly Arg Ser Gly Ile Ser  Tyr Tyr Ser  Ser Tyr  

     Gly Cys Tyr Cys Gly Ala Gly Gly Gln Gly Trp Pro Gln Asp Ala Ser Asp Arg Cys Cys  

     Phe Glu His Asp Cys Cys Tyr Ala Lys Leu Thr Gly Cys Asp Pro Thr Thr Asp Val Tyr  

     Thr Tyr Arg Gln Glu Asp Gly Glu  Ile Val Cys Gly Glu Asp  Asp Pro Cys Gly  Thr Gln  

     Ile Cys Glu Cys Asp Lys Ala Ala  Ala Ile Cys Phe Arg  Asn Ser Met Asp Thr Tyr Asp 

     Tyr Lys Tyr Leu Gln Phe Ser Pro Glu Asn Cys Gln Gly Glu Ser Gln Pro Cys 

 

  

  

 

 A subunidade básica, de cadeia monomérica, exibe sequência similar a 

de outras fosfolipases A2 de venenos de serpentes (Figura 5) (Breithaupt e cols., 

1974; Faure & Bon, 1988). Apresenta em sua estrutura conformacional, dentre 

outros resíduos, 6 fenilalaninas (posições: 5, 11, 20, 23, 45, e 109), 3 triptofanos 

(posições: 30, 61 e 80) e 10 tirosinas (posições: 21, 24, 27, 51, 64, 66, 72, 103, 

107 e 110). 

 

Figura 4: Sequência da crotapotina deduzida a partir da sequência da proteína. O 

peptídeo sinal está sublinhado e as 3 cadeias, A, B e C estão destacadas em 

amarelo, azul e verde respectivamente. As ligações dissulfídicas também estão 

identificadas (Expasy, acesso em 15 de setembro de 2009). 

1 

21 

41 

61 

81 

101 

121 

4
http://www.uniprot.org/uniprot/ 
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  His Leu  Leu Gln Phe Asn Lys Met Ile Lys Phe Glu Thr Arg Lys Asn  Ala Val Pro Phe 

  Tyr  Ala Phe Tyr Gly  Cys Tyr Cys Gly Trp Gly  Gly Gln Arg Arg Pro Lys  Asp Ala Thr 

 Asp Arg  Cys Cys Phe Val His Asp Cys Cys Tyr Gly Lys Leu Thr Lys Cys Asn Thr Lys 

  Trp  Asp Ile  Tyr  Arg Tyr Ser Leu  Lys Ser  Gly Tyr   Ile  Thr Cys Gly Lys  Gly  Thr Trp 

  Cys Lys Glu  Gln Ile Cys Glu Cys Asp Arg Val Ala  Ala Glu Cys Leu Arg Arg Ser Leu 

  Ser Thr  Tyr Lys Asn Glu Tyr Met Phe Tyr Pro Lys Ser Arg Cys Arg Arg Pro Ser Glu 

  Thr Cys 

 

  

  

 A crotoxina foi a primeira proteína de veneno de serpente obtida na 

forma de cristal por Slotta & Fraenkel-Conrat em 1938, porém a sua re-

cristalização ocorreu apenas em 2007, quando Santos e cols. mostraram relatos 

cristalográficos por difração de Raios-X do complexo heterodimérico, bem como 

das suas subunidades isoladas (Figura 6).  

 

 

 

 

Figura 5: Sequência da PLA2 deduzida diretamente da sequência da proteína. As 7 

pontes dissulfeto que estabilizam a conformação estrutural desta subunidade 

também estão indicadas. (Expasy, acesso em 15 de setembro de 2009). 

1 

21 

41 

61 

81 

101 

121 

Figura 6: Fotomicrografias de cristais da PLA2 (a) e da crotapotina (b) 

(Santos e cols., 2007). 

(a) (b) 
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 Em 2008, Marchi-Salvador e cols. apresentaram o cristal de um 

complexo tetramérico formado por 2 dímeros de isoformas (CB1 e CB2) da 

subunidade básica (PLA2) isoladamente. Os resultados obtidos sugerem que este 

modelo é estável em solução. A estrutura tridimensional do complexo está 

ilustrada na Figura 7. 

 
 

 

 

 

 

  

 

 O efeito tóxico da crotoxina ocorre a partir de um comportamento 

sinergético entre as duas subunidades. Assim, a PLA2, quando isolada da 

crotapotina, é fracamente tóxica e age na junção neuromuscular como a própria 

toxina, embora doses maiores sejam necessárias para causar o mesmo efeito. Já 

a crotapotina não é tóxica por si só e não possui ação farmacológica, mas em 

combinação com a subunidade básica, apresenta eficácia farmacológica ao 

mesmo tempo em que direciona esta subunidade a junção neuromuscular, 

potencializando a sua letalidade (Breithaupt, 1976; Hendon & Fraenkel-Conrat, 

Figura 7: Estrutura tridimensional do complexo 

tetramérico formado por 2 dímeros de isoformas (CB1 e 

CB2) da subunidade básica (PLA2) isoladamente 

(Marchi-Salvador, 2008). 
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1971; Bon e cols., 1979). Assim, a crotapotina é denominada proteína chaperone, 

pois teria a função de impedir as ligações inespecíficas da PLA2 na membrana 

celular, facilitando a manifestação de seus efeitos tóxicos (Bouchier e cols., 1991). 

Estudos mais recentes mostram que a crotapotina tem um efeito inibitório em 

edemas de pata de ratos, mionecrose e quebra da membrana lipossômica, 

induzidos tanto pela atividade catalítica da Asp49, quanto pela ocorrência natural 

do mutante Lys49 inativo na PLA2 (Arni e cols., 1995; Murakami & Arni, 2003; 

Cecchini e cols., 2004; Santos e cols., 2007). 

 A crotoxina apresenta várias isoformas que são consequência, muitas 

vezes, da alteração de um único aminoácido. Esta multiplicidade e a diversidade 

de tais isoformas parecem ser o resultado de modificação pós-traducional da 

proteína. A crotoxina então é uma mistura de variantes, derivadas da combinação 

das isoformas das subunidades (Faure & Bon, 1988; Faure e cols., 1993). As 

isoformas da crotapotina consistem em 3 cadeias polipeptídicas (α, β, γ) ligadas 

por pontes dissulfeto resultantes de diferentes clivagens proteolíticas sobre uma 

única forma precursora (Bouchier e cols., 1991). As isoformas de PLA2 também 

podem ser observadas durante a expressão de diferentes RNAs mensageiros 

presentes numa mesma serpente (Faure e cols., 1994). Tais isoformas de um 

mesmo veneno exibem diferentes efeitos farmacológicos.  

 Nos últimos anos, as pesquisas sobre PLA2 têm sido impulsionadas 

principalmente pelo seu importante papel em várias atividades biológicas, como 

as apresentadas abaixo: 

 

 Neurotoxicidade: neurotoxinas pré e pós-sinápticas; 

 Miotoxicidade: mionecrose local e miotoxicidade sistêmica; 

 Cardiotoxicidade: efeito anticoagulante, iniciador da      

agregação plaquetária, inibidor da agregação plaquetária; 

 Atividade hemolítica: hemorragia interna, atividade 

antihemorrágica, atividade convulsionante, atividade 

hipotensiva, atividade edematogênica, lesão de órgãos e 

tecidos (Kini, 1997).  
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 No caso específico da associação destas PLA2 com outras PLA2 (ou 

moléculas do tipo PLA2, como ocorre com a crotoxina), ou ainda com outras 

proteínas para formar complexos, observa-se, na grande maioria dos casos, que 

a letalidade do veneno é potencializada. Assim, é de grande importância o 

entendimento da estrutura e da função destes complexos para promover uma 

melhor compreensão da toxicidade do veneno (Doley & Kini, 2009).   

 

 A crotamina foi primeiramente isolada, por meio de métodos 

eletroforéticos, por Gonçalves & Vieira (1950). Possui massa molecular de 4,8 

kDa, é composta por 42 aminoácidos (Laure, 1975), apresentando, dentre outros 

resíduos, 7 resíduos de aminoácidos aromáticos: 1 tirosina, 2 histidinas, 2 

triptofanos e 2 fenilalaninas (Tabela 1).  

 

        Tabela 1: Composição de aminoácidos da crotamina. 

9 Lisinas 3 Serinas 2 Histidinas 1 Isoleucina 

6 Cisteínas 2 Argininas 2 Triptofanos 1 Leucina 

5 Glicinas 2 Aspartato 1 Glutamato 1 Metionina 

3 Prolinas 2 Fenilalaninas 1 Glutamina 1 Tirosina 

 

 É uma toxina extremamente básica, com pI = 10,3 (Gonçalves, 1956). A 

presença de 6 cisteínas ligadas por pontes dissulfeto confere à crotamina alta 

estabilidade conformacional (Hampe e cols., 1978). O N-terminal é a tirosina e o 

C-terminal é a glicina (Boni-Mitake e cols., 2001). Na Figura 8 é possível observar 

a sequência da estrutura primária da crotamina com a indicação das 3 pontes 

dissulfeto formadas. 
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     1 

Tyr Lys Gln Cys His Lys Lys Gly Gly His 

     11 

Cys Phe Pro Lys Glu Lys Ile Cys Leu Pro 

     21 

Pro Ser Ser Asp Phe Gly Lys Met Asp Cys 

     31 

Arg Trp Arg Trp Lys Cys Cys Lys Lys Gly 

     41 

     Ser      Gly 

  

 

 

Após a determinação da sequência primária da crotamina (Laure, 

1975), várias miotoxinas básicas têm sido descritas e sequenciadas: crotamina-Ile 

19 (dos Santos e cols., 1993), miotoxina a (Fox e cols., 1979), miotoxinas I e II 

(Engle e cols., 1983) e outras. Essa família é única, não sendo encontrada 

nenhuma homologia com outras proteínas já descritas (Oguiura, 1998). A 

crotamina pertence então a uma família de pequenas miotoxinas básicas que 

possuem a mesma estrutura, a mesma ação e estão presentes em outros 

venenos de cascavéis (Bober e cols., 1988). 

Gonçalves & Arantes (1956) mostraram que a quantidade de crotamina 

no veneno de cascavel é extremamente variável perfazendo de 9,6 a 53,7% do 

veneno total. A constituição do veneno de C.d.terrificus, devido à presença de 

crotamina pode ser denominada crotamina-positiva ou crotamina-negativa. As 

serpentes que possuem venenos crotamina-positiva podem ser encontradas ao 

oeste do Estado de São Paulo e os venenos crotamina-negativa, ao leste do 

Estado, tendo ainda uma região que é híbrida, na qual coexistem ambos os tipos 

de veneno (Schenberg, 1959; Oguiura, 1998). 

Sabe-se que a ação miotóxica da crotamina causa paralisia dos 

membros posteriores, contratura dos membros anteriores e dificuldade 

respiratória em alguns animais, como camundongo, coelho e rato. A crotamina 

age especificamente no canal de sódio do músculo esquelético ou em seu 

Figura 8: Sequência de aminoácidos da crotamina com indicação das 

pontes dissulfeto (Beltran e cols., 1990). 
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modulador, induzindo um influxo de sódio pela abertura do receptor de rianodina 

(Cheymol e cols., 1971; Chang & Tseng, 1978; Vital Brazil e cols., 1979). Estudos 

recentes mostram que a toxina parece alterar o influxo de íons Ca2+ no retículo 

sarcoplasmático (Fletcher e cols., 1996; Omby, 1998). Rizzi e cols. (2007) 

demonstraram a partir do mecanismo de ação biológica da crotamina, que esta 

toxina afeta os canais iônicos de maneira indireta. Tal estudo mostrou ainda que a 

crotamina age de maneira diferente em músculos fast e slow-twitching, 

apresentando preferência por inativar o fast-twitching. Na Figura 9 pode-se 

observar o efeito paralisante da crotamina em camundongo. 

 

 

 

 

 

Toyama e cols. (2000) isolaram duas isoformas da crotamina 

denominadas F2 e F3. Essas isoformas isoladas possuem estrutura tridimensional 

idênticas, diferenciando apenas 1 ou 2 resíduos de aminoácidos. Ambas as 

isoformas produziram paralisia espásticas em camundongo e a DL50 para as 

duas foi igual a 0,5 mg/kg de camundongo. Por outro lado apenas a isoforma F2 

afetou a secreção de insulina em ilhota de rato. 

 Estudos relacionados à estrutura da crotamina incluem espectroscopia 

Raman (Kawano e cols., 1982), espalhamento de Raios-X a baixo ângulo – SAXS 

(Beltran e cols., 1985, 1990), ressonância magnética nuclear homonuclear – 1H-

RMN (Endo e cols., 1989; Nicastro e cols., 2003), modelagem computacional 

(Siqueira e cols., 2002) e ressonância magnética nuclear – RMN (Fadel, 2005). 

 Endo e cols. (1989) sugerem que a crotamina apresenta dois estados 

estruturais diferentes em solução. Essas estruturas coexistem e podem refletir 

isômero cis-trans dos resíduos de prolina ou pode ocorrer uma dimerização da 

Figura 9: Efeito da crotamina nos membros posteriores quando 

injetada de forma intraperitoneal (Casare, 2009). 
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molécula com uma ponte dissulfeto intermolecular fazendo a ligação entre as 

duas subunidades.  

 Por meio da modelagem computacional, Siqueira e cols. (2002) 

propõem uma estrutura estável composta por duas folhas β e regiões aleatórias. 

Estes resultados estão em contradição a resultados antes obtidos, uma vez que 

se acreditava na instabilidade conformacional da crotamina. 

 Nicastro e cols. (2003) apresentam uma estrutura tridimensional 

resolvida por 1H-RMN composta por três segmentos de folha β e o N-terminal 

estruturado como α-hélice, interligados por estrutura aleatória. 

 Fadel (2005), utilizando a técnica de RMN apresentou resultados 

coincidentes com a estrutura proposta por Nicastro e cols. (2003), embora em 

condições amostrais diferentes. Tais diferenças se mostram relevantes, sobretudo 

em relação à estrutura secundária, uma vez que na estrutura publicada por 

Nicastro, a crotamina apresenta topologia do tipo αβ1β2β3. Já no trabalho de 

Fadel, a conformação de folha β3 não está bem identificada e a topologia proposta 

foi do tipo αβ1β2. Além disso, os espectros apresentaram isoformas, porém não 

apresentaram isomerização cis-trans para prolina como havia sugerido Endo e 

cols. (1989). A Figura 10 ilustra a estrutura tridimensional para a crotamina 

proposta por Fadel (2005):   

 

 

 

Figura 10: Estrutura tridimensional da crotamina resolvida por 

RMN (Fadel, 2005). 
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1.2 Radiação Ionizante 

 

A radiação ionizante consiste de ondas eletromagnéticas formadas a 

partir de transições nucleares, tendo alta energia, ausência de massa (no caso da 

radiação gama), bem como a capacidade de promover ionização e excitação nos 

meios, possuindo um alto poder de penetração (Grosh & Hoopywood, 1979). No 

processo de excitação, um elétron do átomo adquire energia do fóton, passando 

para um nível quântico superior, permanecendo em órbita ao redor do núcleo. Já 

na ionização, a energia adquirida pelo elétron é suficiente para que ele seja 

projetado da eletrosfera, ionizando o átomo (Figura 11). Como resultado desta 

ionização, o átomo passa a ter um elétron desemparelhado em um de seus 

orbitais superiores, tornando-se altamente reativo. O radical livre assim formado 

tem meia vida curta e, em picossegundos, combina seu elétron desemparelhado 

com um elétron de outro átomo, ejeta seu elétron ou ainda, captura um elétron de 

outro átomo. 

 

 

 

 

 

 

 

No que diz respeito à ação da radiação em materiais biológicos, o 

processo é iniciado por várias interações físicas, que dependem dos átomos 

presentes e da natureza química do sistema (Butler e cols., 1984). 

Figura 11: Processo de ionização atômica. A energia que atinge a 

eletrosfera pode ser suficiente para ejetar um elétron da sua 

camada de valência, tornando o átomo ionizado (International 

Agency of Energy Atomic5).  

5
www-naweb.iaea.org/nahu/dmrp/faqanswers.shtm 
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Seus efeitos podem ser diretos ou indiretos, sendo o primeiro uma 

consequência da interação direta com componentes celulares como o DNA, 

proteínas e lipídeos, provocando alterações estruturais em suas moléculas. O 

efeito direto constitui cerca de 30% do efeito biológico total das radiações. Já o 

efeito indireto se dá quando a radiação interage com as moléculas de água 

presentes no meio intracelular, formando os chamados produtos da radiólise da 

água (OH•, H•, elétron aquoso e outros). Este efeito, denominado radiólise da 

água, corresponde à cerca de 70% do efeito biológico produzido pelas radiações 

e sua maior ocorrência, deve-se ao fato de a água ocupar grande parte da 

composição celular (Michaels & Hunt, 1978). As equações abaixo resumem as 

principais espécies moleculares e radicais livres produzidos na radiólise da água: 

1)  H2O    H2O• + e
-
 

 

2)  H2O• + H2O    H3O
+

 +OH• 

 

3)  e
-
 + aq   e

-
aq 

 

 Após a formação de tais espécies, podem ocorrer ainda reações entre 

as mesmas, segundo as equações abaixo: 

 

4)  2OH•   H2O2 

 

5)  OH•+ e
-
aq    OH

-
 

 

6)  2e
-
aq + 2H2O  H2 + 2OH

- 

 

Esses produtos da radiólise da água passam por uma variedade de 

reações, incluindo a abstração de hidrogênio, transferência de elétrons (oxidação 

ou redução do substrato), adição, fragmentação e rearranjo, dimerização e 

substituição de aminoácidos, peptídeos e proteínas (Hawkins & Davies, 2001).  

Com radiações de baixa transferência de energia (raios gama, raios-X 

de alta energia, elétrons de 2 MeV), a maioria das ionizações é isolada, de 

maneira que OH• e e- aq são as espécies principais quando a irradiação ocorre 

em solução aquosa. Essas espécies são respectivamente poderosos agentes 
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oxidantes e redutores. Os radicais hidroxil reagem com velocidades diferentes 

com os aminoácidos, dependendo da natureza e tamanho de sua cadeia lateral. 

Com cadeias alifáticas (abertas), a principal reação é a abstração de um 

hidrogênio do carbono alfa. Esta reatividade depende diretamente do 

comprimento da cadeia lateral, sendo maior a velocidade de reação quanto maior 

o tamanho da cadeia. Com aminoácidos cuja cadeia lateral encerra um 

grupamento aromático, as reações ocorrem principalmente no anel (Butler e cols., 

1984; Berlett & Stadtman, 1997). 

Ao reagir com cisteína, o radical hidroxil abstrai o hidrogênio da 

sulfidrila gerando o radical SR• que pode reagir posteriormente para formar 

radicais do tipo RSSR, podendo levar a formação de pontes S-S inter e intra 

cadeias. 

O elétron aquoso, por sua vez, atua na desaminação dos aminoácidos. 

Esta reação é dependente do estado de protonação do grupamento amino 

terminal, sendo mais eficiente quando a amina está protonada. Aminoácidos que 

apresentam aminas épsilon são passíveis de desaminação neste carbono e os 

grupamentos aromáticos também apresentam alta capacidade de reagir com o 

elétron aquoso. 

A velocidade de reação do elétron aquoso é muito maior com peptídeos 

do que com aminoácidos isolados em decorrência da eletrofilicidade da ligação 

peptídica (Butler e cols., 1984). 

No caso específico das proteínas em solução aquosa, a radiação pode 

induzir uma série de alterações na estrutura protéica e por consequência, nas 

propriedades físico-químicas desta, indo desde simples ionizações, até alterações 

drásticas na sua estrutura primária. Além disso, alterações oxidativas decorrentes 

da interação dos radicais livres primários com a molécula de proteína podem 

conferir cargas negativas à mesma (Wales & Kusel, 1992). A desaminação da 

cadeia protéica também é observada após o processo de irradiação (Butler e 

cols., 1987; Garrison, 1987). Apesar de estes efeitos ocorrerem ao acaso, alguns 

sítios podem ser mais favoráveis, devido à transmissão de energia intramolecular.  

Estas mudanças estão relacionadas com a perda da atividade biológica, além de 

poder interferir nas propriedades imunológicas. 
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Existem indicações de uma diferença quanto à radiossensibilidade 

dessas várias funções biológicas, sendo as propriedades imunológicas as mais 

radiorresistentes (Guarnieri, 1992). 

No caso da proteína de interesse ser tóxica para as células 

hospedeiras, a atenuação da toxicidade por radiação apresenta-se como uma 

ótima ferramenta, uma vez que além de diminuir a toxicidade, o método também 

se mostra eficiente na produção de melhores imunógenos, somado a vantagem 

de não adicionar novas moléculas à amostra de interesse, como ocorre em outras 

metodologias: a incubação com formaldeído (Costa e cols., 1985), glutaraldeído 

(Guidolin e cols., 1989) ou carboximetil-celulose (Moroz e cols., 1963), a adsorção 

com tanino (Okonogi e cols., 1979), a inativação térmica (Relyveld e cols., 1974), 

o uso de inibidores de sítio ativo (Higashi e cols., 1989), iodação (Heneine e cols., 

1988) e demais agentes físicos ou químicos (Grasset, 1945). Outros trabalhos 

mostraram ainda que a radiação pode melhorar a antigenicidade de muitas 

proteínas (Okonogi e cols., 1979; Pinho e cols., 1995; Nascimento e cols., 1996).  

Uma possível aplicação do efeito da radiação ionizante em toxinas 

animais, especificamente toxinas de serpentes, está na produção do soro 

antiofídico, que ainda hoje se mostra como único método terapêutico em caso de 

acidentes (Calmette, 1907).  

A produção de soro no Brasil utiliza equinos que, apesar do grande 

porte, sofrem com a injeção do veneno apresentando diminuição da longevidade 

quando comparado com os cavalos não imunizados (Rosenfeld, 1971). Assim, 

diminuir a toxicidade do veneno poderia significar um aumento na sobrevida do 

animal soroprodutor após o processo de imunização, uma vez que a produção de 

anticorpos acontece da mesma forma ou de maneira mais eficiente quando a 

proteína é submetida à radiação ionizante.  

O grupo de venenos do Centro de Biotecnologia do IPEN já obteve 

resultados muito importantes quanto à utilização da radiação ionizante na 

destoxicação de venenos de serpentes (Andriani, 1995; Guarnieri, 1992; Murata, 

1988; Nascimento, 1991/1995; Spencer, 1995/1999). O isolamento das frações 

protéicas também já se mostrou como grande estratégia na obtenção de um 

maior detalhamento quanto à ação da radiação sobre as proteínas do veneno 

total, já que quando há uma mistura protéica, as diversas espécies em solução 
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atuam como aceptores dos radicais livres, acarretando um fenômeno de proteção 

mútua (Skalka & Antoni, 1970; Nascimento e cols., 1996; Spencer, 1999; Casare, 

2009; Baptista, 2004).  

Apesar do enorme avanço sobre os estudos do efeito da radiação em 

proteínas, pouco se sabe sobre a estrutura conformacional de proteínas ofídicas 

que são submetidas à ação da radiação ionizante. Assim, a utilização de 

metodologias mais precisas e que proporcionem maior riqueza de informações 

como as atuais, contribuirão sobremaneira para o conhecimento das propriedades 

estruturais de toxinas modificadas pela radiação. 
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2 OBJETIVOS 

 
Geral: 

 

Avaliar modificações estruturais causadas pela radiação ionizante nas 

principais toxinas do veneno de cascavel, crotamina e crotoxina. 

 

Específicos: 

 

o Purificar a crotamina e a crotoxina a partir do veneno bruto da Crotalus 

durissus terrificus, utilizando técnicas cromatográficas; 

 

o Estudar a estrutura conformacional da crotamina e da crotoxina, ambas 

nas formas nativa e irradiada, por meio das técnicas de Fluorescência, 

Dicroísmo Circular, Calorimetria Diferencial e Espectroscopia de 

Infravermelho. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 O veneno de C.d.terrificus utilizado para os experimentos realizados 

neste trabalho foi gentilmente cedido pelo Centro de Estudo de Venenos e 

Animais Peçonhentos – CEVAP, situado na cidade de Botucatu. 

 Todos os reagentes utilizados na realização dos experimentos foram de 

qualidade pró análise. A água utilizada para o preparo das soluções foi 

procedente de um sistema Milli Q. 

 

3.1 Isolamento das toxinas 

 

 A cromatografia é uma técnica físico-química de grande importância na 

separação de misturas e identificação de seus componentes. Está fundamentada 

na migração diferencial dos componentes de uma mistura, que ocorre devido a 

diferentes interações, entre duas fases imiscíveis, a fase móvel e a fase 

estacionária (fixa). A grande variedade de combinações entre fases móveis e 

estacionárias a torna uma técnica extremamente versátil e de grande aplicação 

(Bastos, 2008). 

 De uma forma geral, pode-se classificar a cromatografia em: planar e 

em coluna. No primeiro caso estão a Cromatografia em Papel – CP, a 

Cromatografia em Camada Delgada – CCD e a Cromatografia por Centrifugação 

– Cromatotron. No segundo caso estão as Cromatografias Líquidas - CL, Gasosa 

- CG e Supercrítica - CSC. A cromatografia Líquida divide-se ainda em Clássica e 

de Alta Eficiência, sendo a primeira realizada em pressão atmosférica e a 

segunda com o auxílio de bombas de alta pressão. 

 Quanto ao modo de separação, a cromatografia pode ser dividida em 

adsorção, partição, troca iônica, exclusão molecular ou ainda a mistura desses 

mecanismos (Degani e cols., 1998).  

 Em relação à exclusão molecular, também chamada de filtração em gel, 

o princípio de separação está fundamentado na diferença entre o tamanho das 

moléculas ou componentes da mistura, sendo que os solutos maiores passam 

com maior velocidade pela coluna. No caso ideal da exclusão molecular, ao 
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contrário de outras técnicas cromatográficas, não há interações atrativas entre a 

fase estacionária e o soluto. De forma mais exata, a fase móvel passa por meio 

de um gel poroso, cujos poros são suficientemente pequenos para excluírem as 

moléculas maiores de soluto, mas não as menores. O fluxo de moléculas grandes 

passa sem entrar pelos poros do gel, enquanto as moléculas pequenas levam 

mais tempo para atravessarem a coluna, pois penetram no gel e precisam fluir por 

um volume maior até saírem do mesmo. 

 No caso da cromatografia de troca iônica, íons, ânions ou cátions, estão 

ligados covalentemente à fase estacionária sólida (resina). Os íons do soluto, com 

carga oposta são atraídos para a fase estacionária por forças de natureza 

eletrostática. A configuração eletrônica dos compostos será alterada de acordo 

com o pH da solução (Bastos, 2008).  

 Outro tipo de cromatografia, muito aplicada em separações analíticas, é 

denominada cromatografia de fase reversa. Neste método a fase estacionária 

possui menor polaridade em comparação à fase móvel, portanto, os compostos 

com maior polaridade são os primeiros a saírem da coluna.  

 

3.1.1 Cromatografia de exclusão molecular 

 

 A crotamina e a crotoxina foram inicialmente isoladas, a partir do 

veneno bruto de C.d.terrificus, por meio de exclusão molecular em coluna de gel 

filtração Superdex G-75 (1,6 x 70 cm).  Em cada cromatografia, cerca de 80 mg 

do veneno total liofilizado foram dissolvidas em 1,0 mL de tampão formiato de 

amônio 100 mM, pH 3,0. A seguir a solução foi centrifugada a 14 000 g por 5 

minutos em uma microcentrífuga. O sobrenadante foi aplicado à coluna de gel 

filtração, já ambientada em mesmo tampão, com fluxo de 0,5 mL/min. As frações 

foram coletadas (1,0 mL por tubo) com o auxílio de um coletor automático do 

próprio sistema de FPLC (Fast Protein Liquid Chromatography). Toda a eluição foi 

acompanhada pela leitura da absorvância a 280 nm em um espectrofotômetro. As 

frações de interesse foram separadas em recipiente adequado e posteriormente 

liofilizadas. Para compor este trabalho, uma das cromatografias de exclusão 

molecular foi realizada em sistema HPLC (High Performance Liquid 
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Chromatography), o que permitiu uma visão mais detalhada do fracionamento do 

veneno total.   

 

3.1.2 Cromatografia de troca iônica 

 

 A fração correspondente à crotoxina obtida na primeira etapa 

cromatográfica, após liofilização, foi ressuspendida em 3,0 mL de tampão 

Tris/HCl, 50 mM, pH 8,2 (tampão A) e aplicada em uma coluna de troca aniônica 

do tipo Mono Q, previamente estabilizada em mesmo tampão, conectada a um 

sistema de HPLC. A crotoxina adsorvida à coluna foi eluída pela passagem de um 

gradiente linear de NaCl, de 0 a 1 M, em tampão idêntico ao A, exceto pela adição 

do sal. A absorvância foi verificada automaticamente em 280 nm. As frações 

correspondentes à crotoxina foram coletadas e dialisadas contra água em 

membrana apropriada (limite máximo de 12 000 Da – SIGMA-ALDRICH®) e de 

forma exaustiva (3 trocas no volume de 2 L cada). Em seguida a crotoxina foi 

liofilizada e mantida em freezer a temperatura de – 20 ºC. 

 A fração correspondente à crotamina, também já liofilizada, foi 

ressuspendida em tampão fosfato de sódio 50 mM, pH 7,8 (tampão A) e aplicada 

em uma resina do tipo Resource S (troca catiônica), em sistema HPLC, 

estabilizada no mesmo tampão. Após a adsorção da proteína, esta foi eluída com 

gradiente linear de salina, de 0 a 2 M de NaCl (tampão A + 2 M de NaCl). 

Verificou-se a absorvância em 280 nm durante todo o processo cromatográfico. 

Posteriormente a crotamina foi dialisada em membrana adequada (limite máximo 

de 3 000 Da - SIGMA®), contra água e de maneira exaustiva (3 trocas no volume 

de 2 L cada). Após a liofilização, a crotamina foi armazenada em freezer a – 20 

ºC. 

 

3.1.3 Cromatografia de exclusão molecular de alta eficiência (HPSEC) 

 

 A cada fase cromatográfica, foram aliquotados 200 mL das frações de 

interesse (crotoxina e crotamina) para realização de cromatografia de exclusão 

molecular de alta eficiência em coluna de gel filtração analítica (Superdex 75 - 

10/300 GL), conectada ao sistema de HPLC.  
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 Para a primeira análise, a coluna de gel filtração foi ambientada em 

tampão formiato de amônio 100 mM, pH 3,0, tanto para a aplicação da crotamina 

como da crotoxina. Após a passagem de 3 vezes o volume da coluna, cerca de 

100 µL das amostras foram então aplicados no mesmo fluxo de equilíbrio da 

coluna. O perfil cromatográfico obtido foi monitorado pela leitura da absorvância a 

280 nm em um espectrofotômetro acoplado ao próprio sistema. 

 Na segunda análise, as condições cromatográficas citadas acima foram 

mantidas, porém as alíquotas de 100 µL de crotamina e crotoxina injetadas no 

sistema eram referentes à segunda etapa de isolamento para cada uma das 

proteínas, troca catiônica e troca aniônica respectivamente. Neste caso o perfil 

cromatográfico também foi acompanhado por medidas de absorvância a 280 nm.  

 Esta técnica analítica foi utilizada para verificação da pureza protéica 

após cada fase cromatográfica. 

 

3.1.4 Cromatografia de fase reversa (RP-HPLC) 

 

 Após a troca catiônica, segunda etapa de isolamento para a crotamina, 

foi realizada uma cromatografia de fase reversa na tentativa de separar as 

isoformas desta toxina, comprovando dados existentes na literatura. 

 Para a execução do método utilizou-se uma coluna de fase reversa C-8. 

Inicialmente a coluna foi ambientada com 0,05% de ácido fórmico e após a 

injeção da amostra, passou-se um gradiente de 0 a 100% de acetonitrila (grau 

HPLC) para eluir a proteína em questão. Durante toda a corrida cromatográfica a 

leitura da absorvância foi monitorada a 280 nm em espectrofotômetro acoplado ao 

sistema. Os picos de interesse foram coletados e congelados em freezer - 20 ºC 

para possíveis análises posteriores.  

 

3.1.5 Cromatografia de exclusão molecular (desalting) 

 

 Em decorrência da perda de crotamina na diálise por meio do uso de 

membrana aparentemente adequada para tal processo, optou-se por realizar uma 

gel filtração, neste caso também chamada de desalting, cujo poro da resina 
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Sephadex G-10 permite a separação entre componentes iônicos (baixa massa 

molecular) e os que apresentam maior massa molecular. 

 Para a realização do método, a coluna de desalting, conectada ao 

sistema HPLC, foi ambientada em tampão formiato de amônio, 100 mM, pH 3,0. 

Posteriormente a amostra de crotamina proveniente da troca catiônica foi aplicada 

à coluna e a sua eluição foi monitorada a 280 nm. A condutividade neste caso 

também foi averiguada durante toda a cromatografia.    

 

3.2 Dosagem protéica 

 

 A determinação da concentração protéica da crotamina e da crotoxina 

foi realizada a partir dos valores dos coeficientes de extinção obtidos no Expasy 

que relaciona a concentração protéica com a leitura espectrofotométrica em 280 

nm. Esta relação provém da Lei de Lambert-Beer que pode ser escrita da 

seguinte maneira:  

 

A = ε c b 

  

 Em que A é a medida da absorvância em 280 nm da região ultravioleta 

do espectro eletromagnético; ε é a absortividade molar; c é a concentração do 

soluto [mols/L] e b é o comprimento do caminho óptico através da amostra [cm].  

 A leitura é realizada em 280 nm, pois nesta região do espectro é 

possível traduzir as bandas relativas aos cromóforos das cadeias laterais dos 

seguintes aminoácidos: Triptofano (Trp), Tirosina (Tyr) e Fenilalanina (Phe), bem 

como das pontes dissulfeto. Além destas bandas, também é possível traduzir a 

contribuição de outros aminoácidos não aromáticos: Metionina (Met), Cisteína 

(Cys) e Histidina (His) além dos grupamentos sulfidrilas livres.  

 

3.3 Irradiação das proteínas 

 

 A crotamina e a crotoxina em solução salina, ambas na concentração 

de 2 mg/mL, foram irradiadas com raios gama provenientes de uma fonte de 60Co 

(Gammacell 220, da Atomic Energy of Canada Limited), a temperatura ambiente e 
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na presença de oxigênio atmosférico. A dose total foi de 2 kGy e a taxa de dose 

de 2,09 kGy/h. Esta dose de radiação foi estabelecida por trabalhos prévios 

realizados em nosso laboratório que mostraram a diminuição da toxicidade do 

veneno de C.d.terrificus e suas frações, sem perda da capacidade imunogênica 

(Nascimento e cols., 1996). 

 

3.4 Análise de Fluorescência 

  

 A Fluorescência é uma técnica relevante quanto à indicação de 

alterações estruturais em moléculas protéicas, principalmente em relação aos 

compostos aromáticos.  

 

3.4.1 Princípio de análise por Fluorescência 

  

 A absorção da radiação eletromagnética de um determinado 

comprimento de onda por um cromóforo faz com que seus elétrons passem do 

estado eletrônico fundamental para o excitado. A fluorescência ocorre quando 

esse elétron retorna ao seu local original, emitindo um fóton (Casare, 2009). 

 No caso das proteínas, há apenas 3 tipos de resíduos de aminoácidos, 

ditos aromáticos, que podem ser responsáveis pela formação de um espectro de 

fluorescência: o Triptofano, a Tirosina e a Fenilalanina. Quando tais resíduos são 

excitados por radiação ultravioleta, os elétrons transferidos a níveis mais 

energéticos retornam ao estado fundamental por meio da emissão de 

fluorescência. Tal processo é composto por duas etapas: a primeira é via 

dissipação não radioativa e a segunda via decaimento radioativo exponencial do 

fluoróforo, sendo considerada então uma emissão fluorescente intrínseca à 

proteína (Chen e cols., 1969). 

 A primeira etapa traduz uma transferência de energia não radioativa de 

acordo com os seguintes mecanismos: processo de colisão com outras 

moléculas, transições diversas sem emissão, reorientação do fluoróforo ou da 

molécula como um todo, além da transferência de calor propriamente dita. A 

segunda etapa (decaimento exponencial) engloba os seguintes aspectos: 

transferência de energia entre os fluoróforos (dependendo da geometria 
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molecular, separação e orientação das moléculas); supressão (quenching) com 

outras moléculas ou íons (dependendo do acesso do fluoróforo na estrutura 

molecular); cinética de declínio da emissão fluorescente e grau de despolarização 

da radiação emitida. 

 Assim, é possível distinguir de forma quantitativa os fluoróforos 

intrínsecos, embora o processo de transferência de energia entre os mesmos não 

possa ser descartado (Chen e cols., 1969). 

  

3.4.2 Procedimento para análise de Fluorescência 

 

 As amostras de crotamina e de crotoxina, na forma nativa e irradiada, 

foram submetidas à análise das alterações intrínsecas, na concentração de 400 

µg/mL em tampão cloreto de sódio (NaCl) 150 mM. Os dados foram obtidos em 

um espectrofotômetro de fluorescência F-4500 da marca Hitachi, a 25 ºC. O 

comprimento de onda de excitação do triptofano é de 295 nm e, portanto este foi 

o valor utilizado na análise das amostras. O intervalo de emissão espectral 

considerado foi entre 300 e 500 nm. As leituras foram efetuadas contra um branco 

de tampão NaCl 150 mM. 

 

3.5 Dicroísmo Circular 

 

 A técnica de Dicroísmo Circular (CD) permite avaliar mudanças 

ocorridas especificamente na estrutura secundária (α-hélice, folha β e estrutura 

randômica) da molécula protéica.   

 

3.5.1 Princípio de análise por Dicroísmo Circular 

 

 O método de Dicroísmo Circular leva em conta a estereoquímica da 

molécula (Crabee, 1972). Pode ser aplicado a qualquer composto opticamente 

ativo que tenha um cromóforo que, no caso dos peptídeos, é a ligação amida. 

Essa espectroscopia utiliza uma luz circularmente polarizada na ausência de um 

campo magnético e consiste na diferença de absorção entre a luz polarizada para 
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a direita e para a esquerda no momento da interação desta com a molécula 

(Casare, 2009).  

 Em moléculas pequenas, detecta-se a assimetria do carbono quiral e a 

possível assimetria causada pela ligação a uma macromolécula ou agregado. No 

caso das macromoléculas, detecta-se a assimetria causada por suas 

conformações (Rodger & Nordén, 1997). 

 No caso de proteínas e peptídeos, os cromóforos responsáveis pelo 

espectro de CD são: a ligação amídica, os resíduos aromáticos de triptofano, 

tirosina e fenilalanina, e as pontes dissulfeto. 

Os resíduos aromáticos das proteínas, assim como as pontes 

dissulfeto, absorvem no ultravioleta (UV) próximo, que se estende de 250 a 300 

nm (Strickland, 1974) e também contribuem para o espectro de CD da região do 

UV distante, de 200 a 10 nm aproximadamente (Casare, 2009). 

No espectro de CD, a estrutura protéica de α-hélice é observada como 

uma banda negativa próxima a 222 nm. Isto se deve a forte ligação de pontes de 

hidrogênio no meio conformacional. Esta transição é relativamente independente 

do comprimento da hélice. A segunda transição a 190 nm é dividida em uma 

banda negativa próxima a 208 nm e outra banda positiva próxima a 192 nm. 

Ambas as bandas são de intensidade reduzidas em pequenas hélices. O espectro 

de CD de folha β localiza-se em uma banda negativa próxima a 216 nm, uma 

banda positiva entre 195 e 200 nm e uma banda negativa próxima a 175 nm. 

Entretanto, a posição e intensidade destas bandas são variáveis, resultando em 

uma menor precisão para predizer a estrutura de folha β do que para de α-hélice 

(Peltron & McLean, 2000). 

 

3.5.2 Procedimento para análise de Dicroísmo Circular 

 

 As amostras de crotamina e de crotoxina (forma nativa e irradiada) na 

concentração de 400 µg/mL em tampão fosfato 25 mM, pH 7,2, foram analisadas 

em um espectrômetro Jasco-810. Para esta análise 500 µL das amostras foram 

colocadas em celas de quartzo, com 0,1 mm e uma variação de comprimento de 

onda de 185 a 260 nm. No caso da crotoxina, a variação do comprimento de onda 
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foi entre 190 e 250 nm. A temperatura durante todo o experimento foi mantida em 

20 °C. 

 

3.6 Calorimetria Diferencial 

 

 A técnica de Calorimetria Diferencial (Differential Scanning Calorimetric 

- DSC) é de grande valia na caracterização de mudanças conformacionais em 

proteínas induzidas por temperatura, considerando principalmente os fatores 

envolvidos na estabilidade protéica (Sanchez-Ruiz, 1995). 

 

3.6.1 Princípio de análise por Calorimetria Diferencial 

 

 Um calorímetro diferencial consiste basicamente de 2 células: a célula 

de referência e a da amostra. Ambas as células são aquecidas constante e 

simultaneamente. O sinal captado no sistema consiste na diferença da 

capacidade calorífera entre as duas células. Usualmente o perfil calorimétrico 

mostra um pico de transição que é atribuído à absorção de calor associada à 

desnaturação da proteína, enquanto que os valores de pré e pós-transição 

refletem a capacidade calorífera parcial dos estados nativo e desnaturado da 

proteína, respectivamente (Privalov e cols., 1974; Krishnan & Brandts, 1978; 

Privalov, 1980). 

 Os resultados experimentais de DSC são dados muitas vezes como um 

excesso da capacidade calorífera (C
ex

p
) versus o perfil de temperatura. Por meio 

da integral da capacidade pela temperatura, o excesso de entalpia pode ser 

obtido: 

 


T

T

ex

p
dTH C

0

 

 

 Em que T0 é a menor temperatura que essencialmente todas as 

proteínas estão no estado nativo e os brackets são usados para indicar que H  

pode ser expresso em termos da média dos estados protéicos. 
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 O mais simples mecanismo de desnaturação protéica o qual envolve 

apenas os estados nativo (N) e desnaturado (D) da proteína são 

significantemente estimados e suas quantidades relativas em uma dada 

temperatura são determinadas pelo valor da constante de equilíbrio de 

desnaturação (K) naquela temperatura: 

 

N                   D 

 

K= (D)/(N) 

 

 Mudanças desnaturacionais das quantidades termodinâmicas ( J
D

N ) 

são definidas como a diferença entre o valor da quantidade termodinâmica para o 

estado desnaturado e aquele para o estado nativo: J
D

N  = J(D) – J(N), onde J 

pode ser a energia de Gibbs (G), entalpia (H), entropia (S), capacidade 

calorimétrica a pressão constante (Cp) e outros (Sanchez-Ruiz, 1995). 

 Assim, a mudança na capacidade térmica ( C
D

N ) para as transições 

energéticas ocorridas em uma molécula que tem a sua temperatura aumentada, 

pode ser avaliada por meio da diferença entre as linhas base do perfil 

calorimétrico, considerando as medidas de pré e pós-transição. 

 A princípio, as transições de entropia ( S
D

N ) e mudanças da energia 

livre de Gibbs ( G
D

N ) também podem ser extraídas dos dados obtidos em DSC, 

entretanto, devido à maior dificuldade de interpretação, a dependência em relação 

a outros fatores envolvidos, e a propagação de erros experimentais, tais dados 

são significantemente menos utilizados do que ( C
D

N ) e ( H
D

N ), que são valores 

obtidos diretamente (Plum & Breslauer, 1995). 

 Portanto, deve-se enfatizar que os dados de DSC promovem um 

modelo para avaliação de mudanças na capacidade térmica e na entalpia de 

macromoléculas por meio de transições de ordem e desordem.  
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3.6.2 Procedimento para análise de Calorimetria Diferencial 

 

 O perfil termométrico foi obtido a partir de um calorímetro METTLER 

TOLEDO, DSC 822e. As amostras de crotamina e crotoxina, ambas em solução 

salina, no estado nativo e irradiado (400 µg/mL), foram submetidas a um 

aquecimento gradual (1 ºC/minuto), com a temperatura inicial de 20 ºC e a final de 

90 ºC. O sinal foi registrado a cada 0,5 minuto. 

 

3.7 Espectroscopia de Infravermelho 

 

 A espectroscopia de Infravermelho é uma técnica experimental bem 

estabelecida para a análise da estrutura secundária de polipeptídeos e proteínas 

em termos da vibração de unidades estruturais repetidas. 

 

3.7.1 Princípio de análise por Infravermelho 

 

 O espectro infravermelho (IR) de uma amostra é produzido pela 

diferença da intensidade da radiação infravermelho antes e depois da sua 

passagem pela amostra em análise. A região infravermelho do espectro 

eletromagnético compreende do comprimento de onda da luz visível até a região 

de microondas ou até a região de pequenas ondas de radar (Figura 12). A 

radiação IR origina-se na emissão térmica de uma fonte de calor. Por convenção, 

na região IR fala-se em “número de onda”, por exemplo, o número de ondas por 

centímetro (expresso em cm-1) se estende de aproximadamente 10 000 a 10 cm-1.  
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O espectro IR da maioria dos materiais mostra um grande número de 

bandas de absorção. Estas bandas são originárias da interação (troca de energia) 

entre discretos quanta de luz e os movimentos mecânicos (modos vibracionais e 

rotacionais) das moléculas excitadas pela absorção da radiação IR (Beekes e 

cols., 2007). Uma vez que os constituintes das amostras biológicas estão 

normalmente presentes na fase condensada (sólidos, líquidos ou soluções), 

apenas os modos vibracionais são observados com a espectroscopia IR para o 

material em análise (Naumann, 2000).  

 Inovações tecnológicas permitiram o desenvolvimento do método 

denominado Transformada de Fourier (Fourier transform - FT) para a aquisição de 

dados em espectroscopia IR. O instrumento FT-IR é não dispersivo e faz uso de 

um interferômetro para aquisição dos dados e do intervalo espectral de forma 

simultânea. Este método não mede diretamente o espectro desejado, uma vez 

que os padrões de interferência dos sinais modulados de interferogramas são 

amplificados, digitalizados, eletronicamente armazenados e finalmente 

transformados em um espectro por meio de um algoritmo. Assim, a transformada 

de Fourier pode ser considerada como uma simples manipulação matemática de 

frequências individuais extraídas do interferograma para a representação final do 

espectro de IR. 

 Outra técnica associada ao sistema de FTIR é a Reflectância Total 

Atenuada (Attenuated Total Reflectance - ATR). O acessório de ATR opera 

medindo as mudanças que ocorrem no feixe infravermelho quando este incide na 

Figura 12: O espectro eletromagnético (Naumann, 2000; 

modificado). 
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amostra e ao atravessá-la, é internamente refletido. A Figura 13 ilustra o princípio 

da técnica. 

 

 

  

 

  

 O feixe infravermelho é direcionado a um cristal opticamente denso, 

com um alto índice de refração. A reflectância interna cria uma onda evanescente 

que ultrapassa o limite do cristal e entra em contato com a amostra. Na região do 

espectro IR onde a amostra absorve energia, a onda evanescente será atenuada 

ou alterada. A energia atenuada de cada onda evanescente volta ao feixe IR, do 

lado oposto à incidência inicial do feixe e é então captada pelo detector. Assim, o 

sistema gera o espectro IR (PerkinElmer6). 

 

3.7.2 Procedimento para análise de Infravermelho 

 

 As amostras de crotamina e crotoxina, na forma nativa e irradiada, 

foram analisadas usando um aparato de ATR-FTIR (Thermo-Nicolet FTIR 

Spectrofotometer Model 6700 CA, USA – FAPESP/CEPOP, 05/516892). 

 Durante as medidas foram empregadas as seguintes configurações no 

espectrômetro: 120 scans, resolução de 4 cm-1, velocidade de 0,69 cm/s, região 

espectral analisada entre 650–4000 cm-1, tendo em vista que nesta região são 

esperadas as maiores modificações espectroscópicas decorrentes das alterações 

biológicas. Os espectros obtidos foram corrigidos na linha base e normalizados 

em relação à área da banda da amida I para minimizar a variação da 

homogeneidade das amostras. Os espectros foram convertidos em segunda 

Figura 13: Sistema ilustrativo do princípio da técnica de ATR. 

O feixe infravermelho sofre sucessivas reflexões no interior 

do cristal.  

 

6
www.perkinelmer.com 

http://www.perkinelmer.com/
http://www.perkinelmer.com/
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derivada para melhor análise dos picos e deslocamentos após o procedimento 

experimental (Naumann, 2001).  

 Para análise estatística das diferenças espectrais entre a proteína 

nativa e irradiada, adotou-se 9 picos que expressam a vibração da estrutura 

secundária da crotamina e da crotoxina, sendo em 1621 cm-1 e 1633 cm-1 as 

regiões correspondentes à vibração da folha β; em 1644 cm-1 e 1650 cm-1 as 

correspondentes à estrutura randômica; em 1657 cm-1 à α-hélice, e por último, as 

vibrações em 1667 cm-1, 1674 cm-1, 1678 cm-1 e 1688 cm-1 correspondentes à β-

turns (Cui e cols., 2001). Deste modo, calculou-se a área destas regiões 

espectrais com ajuste da linha base e normalização pela banda de 1590 - 1700 

cm-1 (amida I), fazendo-se os histogramas correspondentes à crotamina e à 

crotoxina que expressam, em porcentagem, a variação das estruturas 

secundárias nas duas toxinas. 
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4 RESULTADOS  

 

 A seguir serão apresentados os resultados referentes ao fracionamento 

do veneno total da C.d.terrificus para obtenção das proteínas de interesse – 

crotamina e crotoxina – bem como a análise estrutural dessas toxinas, nos 

estados nativo e irradiado, por Fluorescência, Dicroísmo Circular, Calorimetria 

Diferencial e Espectroscopia de Infravermelho. 

 

4.1 Isolamento da crotoxina e da crotamina 

 

 Na Figura 14 está apresentado o perfil cromatográfico da primeira 

etapa de fracionamento (exclusão molecular) do veneno total da C.d.terrificus. O 

pico 1 representa a fração correspondente à convulxina, o pico 2 a 

correspondente à delta-toxina, o pico 3 é a fração da giroxina, o pico 4 a da 

crotoxina e o pico 5 a fração da crotamina. Estes dois últimos picos são os de 

interesse neste trabalho. 

  

 cascavel VT001:10_UV1_280nm  cascavel VT001:10_Fractions  cascavel VT001:10_Inject
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Figura 14: Cromatograma do veneno total da C.d.terrificus em coluna de exclusão 

molecular Superdex G-75. O tampão utilizado para a eluição dos picos foi o formiato de 

amônio, 100 mM, pH 3,0. Os picos indicados correspondem à convulxina (pico 1), delta-

toxina (pico 2), giroxina (pico 3), crotoxina (pico 4) e crotamina (pico 5). 
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 A Tabela 2 resume os dados obtidos na cromatografia correspondente 

à Figura 14. Pode-se observar, para cada pico, o volume de retenção (mL), a 

área total do pico (mAU*mL), a porcentagem da relação área/área do pico e a 

altura do pico (mAU). 

 

Tabela 2: Dados referentes à cromatografia do veneno total da C.d.terrificus. 

Número  
(pico) 

Volume de 
retenção (mL) 

Área 
(mAU*mL) 

Área/Área do pico 
(volume - %) 

Altura (mAU) 

1 42,25 184,72 0,51 68,55 

2 45,20 426,20 1,18 93,77 

3 66,38 4.932,23 13,61 752,72 

4 71,77 23.048,92 63,58 3.052,47 

5 81,85 7.659,81 21,13 1.381,46 

 

 A Figura 15 representa a recromatografia da crotoxina (pico 4 da 

Figura 14), em coluna de troca aniônica – Mono Q. Para a eluição da fração de 

interesse foi utilizado um gradiente linear de NaCl de 0 a 1 M.   

 

 crotoxina monoQ002:10_UV1_280nm  crotoxina monoQ002:10_Conc  crotoxina monoQ002:10_Fractions
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Figura 15: Recromatografia da crotoxina em coluna de troca aniônica (Mono Q). Utilizou-

se tampão Tris/HCl, 50 mM, pH 8,2. O gradiente linear de NaCl variou de 0 a 1M. O pool 

de crotoxina coletado está compreendido no diagrama. 
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 Na Tabela 3 são mostrados os dados obtidos na segunda etapa 

cromatográfica correspondente à Figura 15. Os picos identificados pelos números 

3, 4, 5 e 6 representam a fração da crotoxina. O pico 1 é a fração não retida na 

coluna. 

 

Tabela 3: Dados referentes à recromatografia (troca aniônica) da crotoxina. 

Número  
(pico) 

Volume de 
retenção (mL) 

Área 
(mAU*mL) 

Área/Área do pico 
(volume - %) 

Altura (mAU) 

1 1,52 443,29 7,75 227,82 

2 11,95 242,31 4,24 222,06 

3 13,34 535, 83 9,37 647,85 

4 14,77 2.474, 17 43,28 2.547,80 

5 15,57 1.308,81 22,89 1.545,10 

6 22,04 415,25 7,26 295,73 

7 22,92 297,50 5,20 223,72 

 

 A Figura 16 ilustra o segundo passo cromatográfico da crotamina (pico 

5 da Figura 14), em coluna de troca catiônica do tipo Resource S. O gradiente 

linear de NaCl utilizado para eluição da fração de interesse variou de 0 a 2 M.  

 

 Crotamina002:10_UV1_280nm  Crotamina002:10_Conc  Crotamina002:10_Fractions  Crotamina002:10_Inject
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Figura 16: Recromatografia da crotamina em coluna de troca catiônica (Resource S). 

Utilizou-se tampão fosfato de sódio, 50 mM, pH 7,8. O gradiente linear de NaCl variou de 

0 a 2M.  
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 Na Tabela 4 são abordados os dados obtidos na segunda etapa 

cromatográfica da crotamina, correspondente à Figura 16.  

 

Tabela 4: Dados referentes à recromatografia (troca catiônica) da crotamina. 

Número  
(pico) 

Volume de 
retenção (mL) 

Área 
(mAU*mL) 

Área/Área do pico 
(volume - %) 

Altura (mAU) 

1 1,28 1.729,6 27,84 1.452,22 

2 12,43 4.482,6 72,16 1.442,29 

 

 Após cada etapa cromatográfica, foi realizada uma análise analítica em 

coluna de gel filtração (Superdex 75) com o objetivo de avaliar o grau de pureza 

das amostras de interesse.  

 A Figura 17 refere-se à gel filtração analítica da fração correspondente 

à crotoxina após a primeira etapa de purificação. 
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Figura 17: Gel filtração analítica da fração correspondente à crotoxina após a primeira 

etapa de fracionamento (Figura 14). A coluna Superdex 75 (24 mL) foi ambientada em 

tampão formiato, 100 mM, pH 3,0.  

 

 Na Tabela 5 pode-se observar os dados obtidos na gel filtração 

analítica do pico da crotoxina mostrado na Figura 17. 

 

 

 

Pico da crotoxina 
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Tabela 5: Dados referentes à gel filtração analítica da crotoxina após a primeira 

etapa de fracionamento. 

Número  
(pico) 

Volume de 
retenção (mL) 

Área 
(mAU*mL) 

Área/Área do pico 
(volume - %) 

Altura (mAU) 

1 12,02 0,75 0,51 2,05 

2 13,12 123,80 85,53 142,28 

3 15,85 20,21 13,96 21,56 

 

 No cromatograma da Figura 17, o pico 2 corresponde à crotoxina. Na 

Tabela 5 é possível verificar que este pico representa aproximadamente 85% da 

área total do cromatograma, assim, pode-se dizer que o grau de pureza da 

crotoxina foi cerca de 85%. Os outros dois picos observados no cromatograma 

representam, possivelmente, a giroxina (pico 1) e a crotamina (pico 3), principais 

contaminantes da crotoxina. 

 A Figura 18 refere-se à gel filtração analítica da fração correspondente 

à crotamina após a primeira etapa de fracionamento. 
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Figura 18: Gel filtração analítica da fração correspondente à crotamina após a primeira 

etapa de fracionamento (Figura 14). A coluna Superdex 75 (24 mL) foi ambientada em 

tampão formiato, 100 mM, pH 3,0. 

 

 Na Tabela 6 pode-se observar os dados obtidos na gel filtração 

analítica do pico da crotamina mostrado na Figura 18. 
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Tabela 6: Dados referentes à gel filtração analítica da crotamina após primeira 

etapa de fracionamento. 

Número  
(pico) 

Volume de 
retenção (mL) 

Área 
(mAU*mL) 

Área/Área do pico 
(volume - %) 

Altura (mAU) 

1 14,09 4,24 6,58 3,50 

2 15,79 52,31 81,21 72,58 

3 18,38 7,86 12,21 12,23 

 

 No cromatograma representado pela Figura 18, pode-se verificar que o 

pico 2 refere-se à crotamina e corresponde à cerca de 81% da área total dos 

picos (Tabela 6). O pico 1 corresponde, possivelmente, à crotoxina e o pico 3 ao 

analgésico presente no veneno total da C.d.terrificus, que por sua vez, 

representam os principais contaminantes da crotamina. 

 Na Figura 19 é ilustrada a gel filtração analítica da crotoxina após a 

segunda etapa de isolamento. 
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Figura 19: Gel filtração analítica da fração correspondente à crotoxina após a segunda 

etapa de isolamento (Figura 15). A coluna Superdex 75 (24 mL) foi ambientada em 

tampão formiato, 100 mM, pH 3,0. 

 

 Na Tabela 7 são mostrados os dados obtidos na gel filtração analítica 

após a segunda etapa de isolamento da crotoxina. 
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Tabela 7: Dados referentes à gel filtração analítica da crotoxina após segunda 

etapa de fracionamento. 

Número  
(pico) 

Volume de 
retenção (mL) 

Área 
(mAU*mL) 

Área/Área do pico 
(volume - %) 

Altura (mAU) 

1 16,40 13,30 96,60 10,17 

2 18,55 0,47 3,40 0,72 

 

 A partir da Tabela 7 é possível verificar que o pico referente à crotoxina 

apresentou grau de pureza de 96,6%.  

 Na Figura 20 é representado o cromatograma da gel filtração analítica 

da crotamina após a segunda etapa de isolamento. 
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Figura 20: Gel filtração analítica da fração correspondente à crotamina após a segunda 

etapa de isolamento (Figura 16). A coluna Superdex 75 (24 mL) foi ambientada em 

tampão formiato, 100 mM, pH 3,0. 

 

 A Tabela 8 resume os dados cromatográficos referentes à Figura 20. O 

pico correspondente à crotamina é de pouca relevância em relação ao pico 

posterior, considerando a área total do cromatograma. Uma hipótese para o 

observado é a perda da proteína de interesse no processo de diálise, sendo que o 

segundo pico pode representar componentes de menor massa molecular, 

entendidos como uma possível contaminação. 
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Tabela 8: Dados referentes à gel filtração analítica da crotamina após segunda 

etapa cromatográfica. 

Número  
(pico) 

Volume de 
retenção (mL) 

Área 
(mAU*mL) 

Área/Área do pico 
(volume - %) 

Altura (mAU) 

1 16,85 1,14             6,73 1,64 

2 20,56 15,79 93,27 8,12 

 

 Em substituição ao processo de diálise, que se mostrou pouco eficiente 

no caso da crotamina, foi realizada uma exclusão molecular (desalting) em coluna 

Sephadex G-10. O perfil cromatográfico obtido está ilustrado na Figura 21.  
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Figura 21: Perfil cromatográfico obtido na desalting (Sephadex G-10) da crotamina após 

troca iônica. O tampão utilizado foi o formiato de amônio, 100 mM, pH 3,0. Estão 

indicados o pico da crotamina e o pico da condutividade que representa a eluição do sal 

presente na amostra. 

 

 O pico ilustrado pelo perfil marrom na Figura 21 representa a medida 

da condutividade, o que, por sua vez, indica que a separação entre o sal e a 

amostra ocorreu de forma satisfatória. 

 Na Figura 16 observou-se que o pico correspondente à crotamina 

apresentou um shoulder (ombro) no lado direito. Na tentativa de explicar essa 

Pico da crotamina 
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assimetria no pico de interesse, foi realizada uma cromatografia de fase reversa 

(RP-HPLC) representada pela Figura 22.  
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Os dois picos destacados na Figura 22 foram eluídos com 

aproximadamente 30% de acetonitrila. Pode-se verificar que o pico 1 possui maior 

polaridade (menor hidrofobicidade) em relação ao pico 2, ambos compreendidos 

no diagrama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

10.41 

Figura 22: Cromatografia de fase reversa (coluna C8) da crotamina. Utilizou-se 0,05% de 

ácido fórmico e um gradiente de acetonitrila (grau HPLC) para eluição da amostra. 
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4.2 Fluorescência 

 

 Na Figura 23 estão apresentados os resultados obtidos na análise de 

fluorescência da crotoxina nativa e irradiada. O pico de emissão do triptofano foi 

aproximadamente a 340 nm sendo que o perfil da amostra irradiada se mostrou 

deslocado para a direita. A relação entre as intensidades não foi relevante. 
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Figura 23: Análise de fluorescência da crotoxina nativa e 

irradiada, ambas na concentração de 400 µg/mL em tampão 

NaCl 150 mM. 
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 Na Figura 24 estão apresentados os resultados da análise de 

fluorescência da crotamina nativa e irradiada. Pode-se observar para a proteína 

irradiada que o pico na região do triptofano (350 nm) possui intensidade 

aproximadamente 5 vezes menor do que a intensidade do pico relativo à proteína 

no estado nativo.  
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Figura 24: Análise de fluorescência da crotamina nativa e irradiada, 

ambas na concentração de 400 µg/mL em tampão NaCl 150 mL. 
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4.3 Dicroísmo Circular 

 

 A Figura 25 ilustra o perfil da crotoxina nativa e irradiada obtido por CD. 

Pode-se observar alterações na estrutura secundária da proteína após irradiação 

nas seguintes regiões: região de transição de folha β que compreende o intervalo 

entre 195 e 200 nm e o comprimento de onda próximo a 216 nm; e as regiões de 

~208 – 210 nm e ~222 nm que caracterizam transições da estrutura α-hélice. 

 Os intervalos correspondentes à região de folha β podem apresentar 

imprecisões devido a própria natureza desta estrutura. Assim, as análises de CD 

são mais sensíveis para a região de α-hélice. 
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Figura 25: CD da crotoxina nos estados nativo e irradiado. As 

amostras, na concentração de 400 µg/mL, encontravam-se em 

tampão fosfato, 25 mM, pH 7,2. 
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 A Figura 26 ilustra a análise de CD da crotamina no estado nativo e 

irradiado. Neste caso também é possível observar alterações na estrutura 

secundária da proteína após irradiação, principalmente na região de transição de 

folha β (195 e 200 nm e em 216 nm). A primeira região de transição da estrutura 

α-hélice (~191 – 193 nm) e a terceira (~222 nm) não apresentaram alterações 

significativas, enquanto que a região de ~208 – 210 nm apresentou maior 

relevância quanto às modificações observadas anteriormente.  
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Figura 26: Análise de CD da crotamina nativa e irradiada. 

As amostras, na concentração de 400 µg/mL, encontravam-

se em tampão fosfato, 25 mM, pH 7,2. 
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4.4 Espectroscopia de Infravermelho 

 

 Na Figura 27 pode-se observar o espectro obtido por ATR-FTIR da 

crotoxina nativa (curva vermelha) e da toxina irradiada (curva azul). A diferença 

entre os espectros fica bem caracterizada na região destacada, que representa as 

áreas das bandas das amidas I e II, regiões extremamente importantes nestas 

análises, especificamente a banda da amida I. 
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Figura 27: Espectro de ATR-FTIR da crotoxina no estado 

nativo (curva vermelha) e irradiado (curva azul). 
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 Na Figura 28 estão apresentados os espectros de ATR-FTIR da 

crotamina, tanto na forma nativa (curva vermelha), como na irradiada (curva azul). 

Conforme mencionado anteriormente, devido à importância da região 

característica das bandas da amida I e II, esta área está em destaque. 
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Figura 28: Espectro de ATR-FTIR da crotamina no estado 

nativo (curva vermelha) e irradiado (curva azul). 
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 A Figura 29 ilustra o espectro de ATR-FTIR da região da banda da 

amida I, de maneira ampliada, para a crotoxina nativa (curva vermelha) e para a 

irradiada (curva azul). Pode-se visualizar que a proteína irradiada possui aumento 

da intensidade de alguns picos (como por exemplo, as regiões 1, 2, 3), porém não 

houve um significativo deslocamento dos picos. 
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Figura 29: Espectro da região da banda da amida I, obtido por 

ATR-FTIR, da crotoxina no estado nativo (curva vermelha) e 

irradiado (curva azul). 
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Na Figura 30 é apresentado o espectro ATR-FTIR (região ampliada) 

da crotamina nativa (curva vermelha) e da irradiada (curva azul). Pode-se 

visualizar que a proteína irradiada possui um deslocamento do pico da banda e 

também o aumento da intensidade de alguns picos (como exemplo as regiões 1, 

2, 3). 

1700 1680 1660 1640 1620 1600

0,000

0,002

0,004

0,006

0,008

0,010

0,012

0,014

0,016

0,018

0,020  Nativa

 Irradiada

Crotamina

A
b

s
o

rv
â
n

c
ia

 N
o

rm
a

li
z
a
d

a

Número de onda (cm
-1
)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Espectro da região da banda da amida I, obtido por 

ATR-FTIR, da crotamina no estado nativo (curva vermelha) e 

irradiado (curva azul). 
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Na Figura 31 é mostrado o espectro da segunda derivada referente à 

crotoxina (nativa e irradiada). É possível observar que a intensidade relativa da 

proteína irradiada é maior que na nativa, além de um evidente deslocamento dos 

picos. Tais diferenças são relevantes na técnica de ATR-FTIR. 
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A Figura 32 ilustra o espectro da segunda derivada, porém agora, 

referente à crotamina nativa e irradiada. Neste caso observa-se também a maior 

intensidade relativa na proteína irradiada em comparação à proteína nativa, além 

de se evidenciar um deslocamento dos picos, fato que também ocorreu para a 

crotoxina.  
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Figura 31: Espectros de ATR-FTIR (segunda derivada) da 

crotoxina nativa (curva vermelha) e irradiada (curva azul). 

Figura 32: Espectros de ATR-FTIR (segunda derivada) da 

crotamina nativa (curva vermelha) e irradiada (curva azul). 
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A Figura 33 ilustra o histograma obtido a partir das frações que 

correspondem à estrutura secundária da crotoxina, evidenciando que a proteína 

nativa tem uma maior quantidade de α-hélice. Após o processo de irradiação, há a 

diminuição de β-turns, aumento de folha β e uma redução significativa de α-hélice. 
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Frações da estrutura secundária da Crotoxina 

Figura 33: Histograma das frações da estrutura secundária da crotoxina, comparando 

as quantidades estruturais encontradas na amostra nativa (barras azuis) e irradiada 

(barras roxas).  
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A Figura 34 ilustra o histograma obtido a partir das frações 

correspondentes à estrutura secundária da crotamina, evidenciando que a 

proteína nativa tem uma maior quantidade de folha β antes da irradiação. Após a 

irradiação da toxina, há o surgimento de quantidades significativas de estrutura 

randômica, α-hélice e β-turns.  
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Frações da estrutura secundária da Crotamina 

Figura 34: Histograma das frações da estrutura secundária da crotamina, 

comparando as quantidades estruturais encontradas na amostra nativa (barras azuis) 

e irradiada (barras roxas).  
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4.5 Calorimetria Diferencial 

 

 A Figura 35 ilustra os perfis calorimétricos das amostras de crotoxina 

na forma nativa (A) e na forma irradiada (B). Pode-se observar que a crotoxina 

nativa apresentou a última transição significativa a aproximadamente 72 ºC, 

enquanto que para a toxina irradiada, tal transição ocorreu a temperatura de cerca 

de 40 ºC. 
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Figura 35: Análise de calorimetria diferencial da crotoxina 

nativa (A) e irradiada (B), ambas na concentração de 2 mg/mL, 

em solução salina, 150 mM. 
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 Na Figura 36 está ilustrado o perfil calorimétrico da crotamina nativa 

(A) e irradiada (B). Pode-se observar uma diferença significativa entre os dois 

gráficos, uma vez que a temperatura requerida na desnaturação da proteína 

nativa e irradiada mostrou-se desigual, bem como a quantidade de calor 

necessária para cada transição energética. No caso da amostra nativa, observa-

se o último pico de transição a temperatura de aproximadamente 45 ºC. Para a 

crotamina irradiada, tal temperatura ficou em torno de 26 ºC. 
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Figura 36: Análise de calorimetria diferencial da crotamina 

nativa (A) e irradiada (B), ambas na concentração de 400 

µg/mL, em solução salina, 150 mM. 
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5 DISCUSSÃO 

 

 O envenenamento por picada de serpente representa um sério 

problema de Saúde Pública, especialmente em áreas tropicais. Calmette (1907) já 

definia a soroterapia como o melhor meio terapêutico e também destacava a 

relação direta entre a especificidade do anti-soro para o gênero da serpente e a 

eficiência do tratamento. 

 No Brasil, os equinos são empregados na produção de soro contra o 

veneno de nossas serpentes desde 1901 (Vital Brazil). Embora estes animais 

apresentem grande porte, sofrem durante o processo de imunização, pois devido 

à baixa imunogenicidade, grandes quantidades de veneno são inoculadas a fim 

de obter-se uma produção eficiente de anticorpos, o que afeta diretamente sua 

longevidade e condições de bem estar (Rosenfeld, 1971). 

 Com o intuito de melhorar a produção de soro e bem estar dos animais, 

Phisalix & Bertrand (1894) realizaram os primeiros estudos objetivando diminuir a 

toxicidade dos venenos utilizados na imunização de equinos. Desde então, 

diversos processos têm sido utilizados com o propósito de diminuir a letalidade 

das toxinas, como por exemplo: iodação (Heneine e col., 1992; Daniel e cols., 

1987; Bicalho e cols., 1990), fotooxidação (Shortt & Mallick, 1935), irradiação com 

raios-X (Flowers, 1963), ultravioleta (Tejasen & Ottolenghi, 1970) e mutagênese 

sítio dirigida (Li e cols., 1994). 

 A radiação ionizante, a exemplo das metodologias citadas 

anteriormente, vem sendo utilizada na destoxicação de venenos de serpentes. 

Esta técnica apresenta um diferencial em relação às demais, visto que além de 

conseguir diminuir a toxicidade do veneno, mantém, ou por vezes até melhora, as 

propriedades imunológicas da amostra irradiada, sem que seja adicionada outra 

substância a mesma (Puranananda, 1972; Kankonkar e cols., 1975; Hati e cols., 

1989; Mandal e cols., 1991, 1993). 

 O grupo de biofármacos do Centro de Biotecnologia do IPEN, 

principalmente após a crise na produção de soro antiofídico agravada em 1984, 

tem desenvolvido pesquisas relacionadas à radiação ionizante e seus efeitos 

sobre venenos de serpentes (Murata, 1988; Nascimento, 1991, 1995; Guarnieri, 

1992; Cardi e cols., 1992; Clissa, 1997). O mesmo grupo ainda desenvolveu 
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trabalhos que mostraram a ação dos principais produtos gerados na radiólise da 

água, elétron aquoso e radical hidroxil, sobre a estrutura de toxinas, e 

identificaram o produto mais danoso à molécula de acordo com a administração 

de scavengers específicos, cuja função seria reagir com determinada espécie de 

radical livre (Andriani, 1995; Casare, 2003, 2009). Além disso, outros estudos 

revelaram o comportamento do sistema imunológico frente à toxina irradiada 

(Baptista, 2004, 2009; Caproni, 2009). 

 Embora todos estes trabalhos tenham contribuído para o melhor 

entendimento da ação da radiação ionizante sobre as proteínas dos venenos de 

serpentes brasileiras, ainda persistem questionamentos quanto às mudanças 

estruturais ocasionadas por esse processo físico.  

 A determinação da conformação estrutural pode promover um sólido 

entendimento da função biológica da proteína (Peltron & McLean, 2000). 

Considerando que as alterações observadas em toxinas irradiadas, como a 

diminuição da toxicidade e a manutenção de propriedades imunológicas, 

apresentam-se como consequências de alterações conformacionais, o 

entendimento das mudanças estruturais nas proteínas irradiadas poderia 

esclarecer como tais processos modificam as funções biológicas e imunológicas 

das toxinas de venenos. 

 A gravidade dos acidentes envolvendo cascavéis aliada ao fato do 

veneno destas serpentes apresentarem poucos componentes, com alguns deles 

bem caracterizados do ponto de vista biológico e imunológico, nas formas nativa e 

irradiada, serviram de pilares para o desenvolvimento do presente trabalho que 

tem como foco principal análises estruturais da crotoxina e da crotamina, duas 

toxinas do veneno de C.d.terrificus.  

 Para dar início ao estudo, o veneno total da C.d.terrificus foi submetido 

a técnicas cromatográficas com o objetivo de isolar as proteínas de interesse, 

crotoxina e crotamina. A primeira etapa realizada no fracionamento do veneno 

bruto foi a cromatografia de exclusão molecular, baseada no tamanho das 

moléculas dos componentes, onde foi possível observar a separação de 5 

frações: convulxina (pico 1), delta-toxina (pico 2), giroxina (pico 3), crotoxina (pico 

4) e crotamina (pico 5), o que corrobora os achados de Clissa (1997). Observou-

se ainda que os picos 4 e 5, referentes à crotoxina e crotamina, respectivamente, 
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foram os mais representativos, sendo que, de acordo com a Tabela 2, a área do 

pico da crotoxina, em relação à área total do cromatograma, corresponde a 

aproximadamente 63%, enquanto a área do pico da crotamina representa cerca 

de 21% do total. Estes dados estão de acordo com os achados de Slotta & 

Fraenkel-Conrat (1938), Gonçalves & Arantes (1956) e outros trabalhos mais 

recentes (Boni-Mitake, 2000; Casare, 2009). Um perfil de eluição muito similar ao 

obtido na Figura 14, cromatografia de exclusão molecular, é verificado em todos 

os casos de veneno crotálico, exceto para venenos de cascavéis crotamina-

negativa, que não apresentam o pico 5 (Boni-Mitake, 2000).  

 As serpentes que possuem venenos crotamina-positiva são 

encontradas a oeste do Estado de São Paulo e os crotamina-negativa, ao leste do 

Estado. Existe, porém, uma região híbrida, na qual coexistem os dois tipos de 

venenos (Schenberg, 1959). O fracionamento observado neste cromatograma 

deixa evidente que tanto a crotoxina como a crotamina apresentam 

contaminantes. No caso da crotoxina, os principais são a giroxina e a crotamina. 

E para a crotamina o principal contaminante é a crotoxina. 

 Uma segunda etapa cromatográfica foi realizada para a obtenção das 

toxinas com alto grau de homogeneidade. A técnica cromatográfica por troca 

iônica foi utilizada tanto para a crotoxina, como para a crotamina. No caso da 

crotoxina (Figura 15), utilizou-se uma coluna de troca aniônica, cujo princípio de 

separação baseia-se na adsorção à resina de compostos carregados 

negativamente, configuração eletrônica que pode ser obtida em soluções cujo pH 

está acima do pI da proteína. Foi possível observar que 4 picos (picos 3 a 6 da 

Tabela 3) formaram a fração correspondente à crotoxina. Isto se deve ao fato 

desta toxina apresentar diversas isoformas, consequência, em muitos casos, da 

alteração de apenas um aminoácido. Em 1987, Faure & Bon, por meio de 

técnicas cromatográficas e eletroforéticas, evidenciaram que existe pelo menos 

15 isoformas de crotoxina e que a heterogeneidade das isoformas é tão grande 

em algumas amostras de veneno de uma mesma espécie de serpente quanto de 

uma mistura de amostras de várias espécies. Hernadez-Oliveira e cols. (2005) 

caracterizaram uma nova PLA2 (F16) do veneno da C.d.terrificus. Assim, a 

crotoxina pode ser considerada como uma variante de diferentes isoformas de 

suas subunidades, crotapotina e PLA2 (Faure & Bon, 1988; Faure e cols., 1993). 
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Estes 4 picos, de acordo com a Tabela 3, representam aproximadamente 83% da 

área total do cromatograma. O pico não retido, ou seja, aquele não adsorvido à 

coluna foi eluído na primeira fração observada na Figura 15, como esperado. 

 No caso da crotamina (Figura 16), utilizou-se uma coluna de troca 

catiônica. Para esta etapa cromatográfica, a proteína deve adquirir uma 

configuração eletrônica positiva, estando, portanto, em um tampão com pH menor 

do que o pI da proteína. Com base na Figura 16 foi possível verificar que o pico 

da crotamina mostrou-se assimétrico, ou seja, ocorreu a formação de um “ombro”, 

tanto na parte ascendente do pico, como na descendente. Estes dados reforçam 

a idéia da existência de isoformas da crotamina, uma vez que se partiu do pool do 

veneno total da C.d.terrificus onde possivelmente coexistem isoformas da toxina. 

Como já citado para a crotoxina, a mudança de um único aminoácido na 

sequência primária da proteína pode resultar em isoformas. Toyama e cols. 

(2000) isolaram, por meio de um único passo de RP-HPLC, isoformas 

denominadas F2 e F3, cujas estruturas terciárias mostraram-se idênticas, 

diferindo em um ou dois aminoácidos apenas.  Além disso, observou-se também 

o pico não retido, como esperado.  

 Na intenção de verificar a origem da assimetria do pico da crotamina 

observado na Figura 16, comprovando se este fato realmente é devido à 

presença de isoformas, realizou-se uma cromatografia de fase reversa (RP-

HPLC). Nesta técnica cromatográfica os componentes são separados pela 

hidrofobicidade, sendo que aqueles de maior polaridade (menos hidrofóbicos) são 

eluídos primeiramente. Na Figura 22 observou-se o perfil cromatográfico obtido 

na fase reversa em coluna C-8, com 0,05% de ácido fórmico e gradiente de 

acetonitrila. Foram verificados 2 picos, cuja eluição ocorreu em aproximadamente 

30% do tampão B (acetonitrila). Toyama e cols. (2000) obtiveram as isoformas F2 

e F3, posteriormente comprovadas por espectrometria de massa, em condições 

amostrais diferentes daquelas utilizadas neste trabalho, porém a eluição ocorreu 

de forma semelhante. Assim, os picos obtidos na RP-HPLC, possivelmente 

representam isoformas da crotamina. 

 Após cada etapa cromatográfica foram realizadas cromatografias 

analíticas em coluna de gel filtração para verificar a eficiência dos processos de 

fracionamento. Num primeiro momento, as amostras de crotoxina e crotamina 
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provenientes da exclusão molecular foram analisadas (Figuras 17 e 18). 

Observou-se na Figura 17, que o pico correspondente à crotoxina representou 

aproximadamente 85% da área total do perfil (Tabela 5). Porém, nesta fase, 

outros 2 picos ainda foram identificados: um com massa molecular maior do que a 

crotoxina (eluído anteriormente) e provavelmente correspondente à giroxina, e 

outro com massa molecular inferior a da crotoxina (eluído posteriormente), 

possivelmente representando a crotamina. Tais toxinas, como já observado na 

Figura 14, são os principais contaminantes da crotoxina.   

 As mesmas condições cromatográficas utilizadas para a crotoxina 

foram mantidas em relação à crotamina. Na Figura 18 observou-se que o pico 

correspondente à toxina de interesse representou cerca de 81% da área total do 

cromatograma. Dois outros picos também foram observados nesse caso, um com 

menor volume de eluição (maior massa molecular) do que o pico da crotamina, 

correspondendo possivelmente à crotoxina, e o outro eluído em volume maior 

(menor massa molecular), provavelmente representando peptídeos presentes no 

veneno da C.d.terrificus. Mais recentemente, alguns trabalhos têm demonstrado a 

relevância de peptídeos bioativos (BPP) presentes nos venenos de serpentes. 

Silva e cols. (2007) sugeriram um novo mecanismo de ação para a atividade anti-

hipertensiva do BPP 10c, um decapeptídeo bioativo do veneno da Bothrops 

jararaca.  

 A análise em gel filtração analítica citada acima foi reproduzida com a 

crotoxina e com a crotamina (Figuras 19 e 20) após a segunda etapa 

cromatográfica (troca iônica) e posteriormente ao processo de diálise. Na Figura 

19, na qual está ilustrado o perfil da crotoxina, observou-se um pico majoritário, 

que representou aproximadamente 96% da área total do cromatograma (Tabela 

7). Este resultado mostrou que as duas etapas cromatográficas utilizadas para o 

isolamento da crotoxina foram extremamente satisfatórias considerando o 

propósito do trabalho. 

 Em relação à Figura 20, verificou-se que o pico correspondente à 

crotamina, identificado de acordo com o volume de eluição obtido em outras 

cromatografias de exclusão molecular na mesma coluna de gel filtração, foi de 

pouca relevância em relação ao pico eluído posteriormente, considerando a área 

total do cromatograma (Tabela 8). 



DISCUSSÃO 2010 

 

75 

 

 Uma possível explicação para o ocorrido é que o segundo pico 

represente componentes de menor massa molecular, resultantes de quebras na 

proteína, ou ainda alguma contaminação decorrente da segunda etapa de 

purificação ou da diálise em membrana. No caso do processo de diálise, 

possivelmente o limite dos poros da membrana não se mostrou apropriado à 

diálise da crotamina devido à baixa massa molecular desta toxina (4,8 kDa), e 

além de realizar a troca do tampão fosfato de sódio (proveniente da troca iônica) 

por água, ocasionou também a perda da toxina, resultando em uma leitura da 

absorvância inferior ao esperado. No intuito de minimizar essas perdas, a amostra 

de crotamina após cromatografia de troca iônica foi aplicada a uma coluna de 

desalting (Sephadex G-10), capaz de separar estruturas iônicas – baixa massa 

molecular – daquelas de maior massa molecular. De acordo com o perfil 

observado na Figura 21, fica evidente que esta técnica mostrou-se eficaz na 

separação entre o sal e a amostra, visto que o pico da condutividade, 

representativo da eluição dos íons de NaCl em solução, ficou distante do pico da 

toxina de interesse.   

   Como já mencionado anteriormente, a irradiação de proteínas em 

solução aquosa pode induzir uma série de alterações na estrutura protéica e por 

consequência, nas propriedades físico-químicas desta, indo desde simples 

ionizações, até alterações drásticas na sua estrutura primária, secundária e 

terciária. Tais mudanças estão relacionadas com a perda da atividade biológica 

além de poder interferir nas propriedades imunológicas após a irradiação (Grosch 

& Hoopywood, 1979). 

 Assim, estudos relacionados à investigação da conformação estrutural, 

bem como a estabilidade protéica após o processo de irradiação, tornaram-se o 

objetivo principal deste trabalho.  

 Para este propósito, 4 técnicas foram escolhidas: Fluorescência, 

Dicroísmo Circular, Calorimetria Diferencial e Espectroscopia de Infravermelho. 

 A Fluorescência é uma técnica relevante quanto à indicação de 

alterações estruturais em moléculas protéicas, principalmente em relação aos 

compostos aromáticos, como triptofano, fenilalanina e tirosina. Estes resíduos, 

quando excitados por radiação ultravioleta, em comprimento de onda específico, 

retornam ao estado fundamental por meio da emissão de fluorescência. A 
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fluorescência ocorre sempre a uma menor frequência (menor energia), em 

relação à radiação incidente, uma vez que a transição de emissão acontece após 

parte da energia vibracional ser descartada para a vizinhança (Atkins, 1998). 

Dessa maneira, observa-se que o comprimento de onda da emissão de 

fluorescência é sempre maior do que o utilizado na excitação do cromóforo. 

 A análise das proteínas por Fluorescência permitiu a abordagem da 

mudança estrutural frente à exposição dos resíduos de triptofano, que são os 

mais amplamente estudados, e estão presentes tanto na crotoxina, como na 

crotamina. 

 O triptofano ocorre em um ou poucos resíduos na maioria das 

proteínas e peptídeos biologicamente ativos. A fluorescência do cromóforo é 

altamente sensível ao meio no qual a proteína se encontra. Assim, a intensidade 

relativa na emissão de fluorescência depende da natureza e da disposição de 

grupos funcionais da proteína, bem como das moléculas de água ao redor do 

triptofano (Chen & Barkley, 1998).  

 No caso da crotoxina, um complexo heterodimérico formado por uma 

subunidade ácida (crotapotina) e outra subunidade básica (PLA2), observa-se a 

presença de apenas um triptofano na crotapotina e três resíduos na PLA2 

(Hendon & Fraenkel-Conrat, 1971; Hanley, 1979). Na Figura 23 identificou-se 

uma discreta diferença de intensidade entre o espectro da amostra nativa e o da 

irradiada. O deslocamento para a direita (região do vermelho), de 5 nm, do pico 

da crotoxina irradiada em relação ao da crotoxina nativa, pode inferir uma 

possível alteração no complexo estrutural, uma vez que deslocamentos para esta 

região do espectro implicam em maior comprimento de onda e, portanto, menor 

energia, sugerindo gasto de energia em interações do triptofano não relacionadas 

com a emissão de fluorescência.  

 Hanley (1979) mostrou em um estudo conformacional do complexo 

crotoxina e de suas subunidades isoladas, que para valores de pH entre 4 e 10, o 

espectro de fluorescência obtido da crotoxina não é representado pelo espectro 

obtido frente à contribuição das subunidades. Tais espectros indicaram ainda que 

a formação do complexo foi acompanhada por uma redução em 70% da 

intensidade da emissão de fluorescência e uma mudança de 7 nm para a região 

do azul no pico de emissão máxima.  
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 Aird e cols. (1989) também observaram que o quenching de 

fluorescência do complexo de 3 crotoxinas homólogas diminuiu de 50% a 80% 

comparando-se toxinas intactas e suas subunidades. Esses achados sugeriram 

ainda que o aumento da fluorescência exibido pelas subunidades isoladas é um 

artefato resultante de mudanças estruturais irreversíveis.  

 Considerando que a radiação ionizante induz quebras na estrutura 

protéica, o que possivelmente leva a crotoxina a um estado conformacional onde 

as subunidades encontrem-se separadas, a diminuição do quenching de 

fluorescência observada no espectro da amostra nativa em comparação com o da 

irradiada (Figura 23), corrobora, em partes, o apresentado por Aird e cols. (1989) 

e Hanley (1979), uma vez que, de acordo com os dados aqui mostrados, a 

redução foi de aproximadamente 10%. Essa pequena diferença na redução do 

espectro de fluorescência pode sugerir que uma dissociação entre as 

subunidades da crotoxina ocorra quando a mesma é submetida a condições de 

baixos valores de pH. Tal fato é observado, por exemplo, na primeira etapa de 

fracionamento, onde o tampão formiato apresenta pH 3,0. Mesmo que na etapa 

seguinte, a crotoxina se encontre em um tampão cujo pH é 8,2, não 

necessariamente todas as subunidades dissociadas serão favorecidas quanto à 

provável associação.  

 Além disso, o deslocamento observado entre os espectros de 

fluorescência da amostra de crotoxina nativa e irradiada está de acordo com a 

literatura, porém, Hanley (1979) observou uma alteração de 7 nm e neste trabalho 

foi observado um deslocamento de 5 nm, mostrando que o deslocamento pode 

ser representativo de possíveis alterações conformacionais na estrutura terciária 

da crotoxina.  

 Na avaliação dos resultados referentes à crotamina (Figura 24), toxina 

que apresenta apenas dois resíduos de triptofano, fica evidente a diminuição da 

intensidade de fluorescência comparando-se os perfis espectrais da proteína 

nativa e irradiada. Considerando-se que o resíduo de triptofano na molécula de 

crotamina nativa encontra-se em uma região pouco acessível ao solvente, uma 

alteração estrutural poderia expor tal resíduo, tornando-o mais acessível e 

consequentemente diminuindo o seu quenching de fluorescência, uma vez que 

parte da energia poderia ser perdida em demais interações. 
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 Davies (1987) mostrou que a exposição de diversas proteínas a 

produtos oxidativos gerados na radiólise da água, principalmente o radical hidroxil 

(OH•), induziu a perda da fluorescência do triptofano nativo. Sugura e cols. (2003) 

evidenciaram que o resíduo de triptofano presente no citocromo c sofreu 

diminuição significativa na emissão de fluorescência quando a amostra foi 

submetida a 2 kGy. Casare (2009) demonstrou que a análise de aminoácidos da 

crotamina nativa e irradiada não apresentou diferenças na composição dos 

aminoácidos, com exceção ao triptofano. Tal fato corrobora os achados de Butler 

e cols. (1984) que mostraram a maior susceptibilidade de compostos aromáticos à 

radiação. Assim, o perfil obtido na Figura 24 está de acordo com os dados da 

literatura. 

 Embora a Fluorescência seja uma ferramenta importante na 

identificação de mudanças moleculares, tais medidas são de difícil interpretação 

em termos de alterações quanto à estrutura secundária (α-hélice e folha β). 

 Como já citado, a determinação da estrutura secundária de uma 

proteína pode promover um importante avanço no entendimento de suas funções. 

Dessa forma, diversos métodos espectroscópicos revelam-se como uma 

ferramenta essencial no estudo da estrutura secundária, da estabilidade protéica 

e consequentes agregações. 

 A estrutura secundária das proteínas é determinada pela disposição de 

ângulos (Φ, φ) que definem a orientação espacial da cadeia peptídica, e pela 

presença de ligações de hidrogênio específicas. Quando os ângulos da cadeia 

apresentam valores repetidos, o peptídeo forma uma estrutura secundária regular. 

De acordo com a geometria espacial de uma cadeia, são reconhecidas algumas 

formas estruturais denominadas: α-hélice, folha β e randômica (Peltron & McLean, 

2000). 

 Em proteínas solúveis, o comprimento médio da hélice é de 11 

resíduos, correspondendo a 3 turns (voltas, giros). Uma vez que as cadeias de 

grupamentos amida estão envolvidas por ligações de hidrogênio intra cadeia, a 

interação de hélices com outros peptídeos ou pequenas moléculas ocorre 

exclusivamente por meio de interações entre cadeias laterais. Na α-hélice, as 

pontes de hidrogênio entre os grupos C=O e N-H são bastante estáveis porque os 

três átomos envolvidos são coplanares (arranjados linearmente). No caso da folha 
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β, a orientação conformacional, tanto na forma paralela como antiparalela, ocorre 

de acordo com as ligações de hidrogênio na cadeia protéica, e é este fato que 

estabiliza esta estrutura em proteínas. Ainda em relação à estrutura secundária, 

pode-se observar outro tipo de conformação denominada β-turn. Tais estruturas 

são geralmente encontradas na superfície protéica, local onde as ligações de 

hidrogênio com o solvente são favorecidas. Por fim, a estrutura randômica é 

geralmente definida como uma conformação que não é hélice, nem folha e nem 

turn (Peltron & McLean, 2000). 

 Neste estudo, duas técnicas espectroscópicas foram escolhidas para 

determinar a estrutura secundária da crotoxina e crotamina: Dicroísmo Circular e 

Infravermelho. 

 O fenômeno de dicroísmo circular é observado quando moléculas 

absorvem luz circularmente polarizada para a esquerda e para a direita em 

diferentes extensões. O cromóforo amida das ligações peptídicas em proteínas 

domina o espectro de CD abaixo de 250 nm. Em proteínas constituídas por α-

hélice, uma banda negativa próxima a 222 nm é observada devido à forte ligação 

do hidrogênio neste meio conformacional. Esta transição é relativamente 

independente do comprimento da hélice. Uma segunda transição a 190 nm é 

dividida em uma banda negativa próximo de 208 nm e uma banda positiva perto 

de 192 nm. Ambas as bandas são reduzidas em hélices curtas. O espectro de CD 

de folha β apresenta uma banda negativa próximo a 216 nm, uma banda positiva 

entre 195 e 200 nm e uma banda negativa perto de 175 nm. Entretanto a posição 

e intensidade destas bandas são variáveis, resultando em uma menor precisão na 

identificação de estrutura β por CD em comparação à α-hélice (Peltron & McLean, 

2000). 

 Sabe-se que quando a estrutura nativa de uma proteína, contendo 

regiões de α-hélice e folha β, é desnaturada, as proporções entre tais regiões 

encontradas inicialmente, é alterada. 

 Na Figura 25 observou-se o perfil espectroscópico, obtido por CD, da 

crotoxina nativa e da irradiada. O resultado referente ao perfil da estrutura nativa 

corrobora os achados de Aird e cols. (1989) que analisou de forma comparativa a 

crotoxina e suas subunidades em 4 venenos do gênero Crotalus. Foi possível 

verificar uma nítida diferença entre os espectros da toxina nativa e após 
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irradiação.  A região de 222 nm, característica de α-hélice, por meio de equações 

propostas por Goormaghtigh e cols. (2009), representou cerca de 78,5% do 

espectro total para a crotoxina nativa. A mesma análise foi realizada para a 

crotoxina irradiada, e o valor obtido foi aproximadamente 40%, comprovando, 

portanto, uma significativa diminuição da estrutura de α-hélice da amostra 

irradiada em comparação à toxina nativa. É importante ressaltar que para tais 

valores há um erro de derivação padrão intrínseco ao método de 8,5%.  

 Quanto à estrutura folha β, a região de 216 nm mostrou uma diferença 

significativa entre os perfis da amostra nativa e o da irradiada. Os cálculos 

realizados para quantificar esta estrutura (Goormaghtigh e cols., 2009) remetem 

aos valores de 240 e 248 nm. Os valores obtidos mostraram para a amostra 

nativa aproximadamente 1% de folha β, enquanto que para a toxina irradiada, 

esse valor subiu para cerca de 50%. Neste caso, o erro de derivação padrão pode 

chegar a 10%.  

 Hanley (1979) mostrou alguns dados referentes à estrutura secundária 

da crotoxina, e de suas subunidades isoladas. Na Tabela 9 são apresentados 

alguns valores comparativos. 

 

           Tabela 9: Valores comparativos da estrutura secundária da crotoxina 

           e suas subunidades. 

Toxina α-hélice (%) Estrutura β (%) 

Crotoxina 37,5 45,0 

Crotapotina 6,0 41,0 

PLA2 15,0 38,5 

 

 Pode-se verificar uma grande diferença entre os dados mostrados na 

Tabela 9 e os valores obtidos neste trabalho no sentido de estimar a estrutura 

secundária da crotoxina pela técnica de CD. Porém, os valores aqui 

apresentados, mostram uma predominância de estrutura α-hélice na amostra 

nativa, na qual se espera a crotoxina intacta quanto à sua estrutura. Após 

irradiação, e a possível separação das subunidades, a estrutura α-hélice tem a 

contribuição diminuída. Se os valores das subunidades mostrados na Tabela 9 

para a estrutura α-hélice forem somados, totalizarão 21%, valor menor do que 

aquele observado para a crotoxina (37,5%). A mesma relação pode ser 
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extrapolada para a estrutura folha β, uma vez que a somatória dos valores para 

as subunidades totalizam 79,5%, porcentagem maior do que aquela observada 

para a crotoxina nativa (45%). Aird e cols. (1989) também sugerem que as 

subunidades apresentaram diminuição significativa em α-hélice quando estudadas 

isoladamente, enquanto ocorreu um aumento de folha β em relação à toxina 

intacta. Assim, é possível que a estrutura de α-hélice participe das interações 

entre crotapotina e PLA2, e a consequente separação destas subunidades após o 

processo de irradiação pode gerar a diminuição desta forma estrutural.   

 Segundo o Protein Data Bank (PDB), a isoforma CB2 da crotoxina 

apresenta 50% de α-hélice com 62 resíduos formando 8 hélices, enquanto a 

estrutura folha β representa apenas 9% da conformação total. Em relação à 

isoforma CB1, 45% da estrutura secundária é composta por α-hélice e apenas 3% 

de folha β. Assim, a existência de isoformas da crotoxina e o fato de que estas 

isoformas coexistem, muitas vezes, no veneno de uma única serpente, pode 

dificultar a determinação da estrutura secundária considerando que neste estudo 

não foi realizado o isolamento de uma isoforma específica. 

 Cabe ressaltar que os dados referentes à estrutura folha β em CD 

podem apresentar maiores imprecisões devido à natureza das ligações nesta 

estrutura. 

 Na Figura 26 observou-se o perfil espectrométrico da crotamina nativa 

e irradiada quando submetidas à análise por CD. Foi possível observar alterações 

na estrutura secundária da proteína após irradiação, principalmente na região de 

transição de folha β (195 e 200 nm e 216 nm). A primeira região de transição da 

estrutura α-hélice (~191 – 193 nm) não apresentou alterações significativas. Em 

222 nm observou-se que a curva da crotamina irradiada encontra-se em uma 

região inferior quando comparada com a toxina nativa, porém, não foi observada 

a banda negativa intensa característica da região de 222 nm. A região de ~208 – 

210 nm apresentou maior relevância quanto às modificações observadas 

anteriormente. Dados na literatura sugerem que a estrutura secundária de folha β 

é predominante na molécula de crotamina. Por meio de modelagem 

computacional, Siqueira e cols. (2002) propuseram uma estrutura estável da 

molécula de crotamina, composta por 2 folhas β e regiões aleatórias. Nicastro e 

cols. (2003) apresentaram uma estrutura tridimensional resolvida por 1H-RMN 
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composta por 3 segmentos de folha β e o N terminal estruturado como α-hélice, 

interligados por estrutura aleatória. Fadel (2005), utilizando a técnica de RMN 

apresentou resultados coincidentes com a estrutura proposta por Nicastro e cols. 

(2003). Possivelmente, após irradiação, a proteína perdeu parte da estrutura 

conformacional nativa, apresentando um aumento da configuração randômica, ou 

regiões aleatórias. Estes dados corroboram os relatos de Boni-Mitake (2001) que 

mostrou por meio do espectro de CD da crotamina que o fato de não aparecerem 

bandas características de α-hélice não excluem a sua formação, sugerindo 

apenas que a crotamina nativa não possui quantidades significativas de α-hélice. 

Ainda segundo Boni-Mitake (2001), a negatividade observada no espectro da 

crotamina irradiada pode sugerir desnaturação protéica. Casare (2009) também 

observou grandes alterações na estrutura da crotamina irradiada em comparação 

à toxina nativa.    

 A espectroscopia de Infravermelho (IR) é uma técnica extremamente 

antiga e bem estabelecida na análise da estrutura secundária de peptídeos e 

proteínas. O desenvolvimento do método Transformada de Fourier (FTIR) ampliou 

a aquisição de dados no IR, cujo sinal medido resulta da intensidade de absorção 

da radiação IR pela amostra. As medidas espectrais são usualmente 

interpretadas em termos de vibrações de unidades estruturais repetidas (Kong & 

Yu, 2007). Há nove bandas características de vibração em FTIR, sendo que 

algumas regiões do espectro são mais sensíveis, resultando em bandas 

vibracionais de maior proeminência. Estas regiões são denominadas bandas de 

amida I e II. Destas, a banda da amida I (1700-1600 cm-1), que é praticamente 

toda representada por ligações do tipo C=O (aproximadamente 80%), é ainda 

mais sensível. Dessa maneira, a alta sensibilidade a pequenas variações na 

geometria molecular fazem a banda da amida I extremamente usual para a 

análise da composição estrutural e mudanças conformacionais na estrutura 

secundária das proteínas. Estritamente falando, o contorno observado na banda 

da amida I de proteínas e peptídeos consiste da sobreposição de componentes 

de bandas, representando α-hélice, folha β, turns e estrutura randômica. Assim, 

por meio de análises matemáticas, tem-se que a banda da amida I é formada por 

picos individuais localizados a uma determinada frequência: os picos 1688, 1678, 

1674 e 1667 cm-1 representam estruturas β-turn; 1657 cm-1 foi relatado a α-hélice; 
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1650 e 1644 cm-1 é representativo de estrutura randômica; e os picos em 1633 e 

1621 cm-1 correspondem à folha β (Cui e cols., 2001). 

 Outra técnica associada ao sistema de FTIR é a Reflectância Total 

Atenuada (Attenuated Total Reflectance - ATR). O acessório de ATR opera 

medindo as mudanças que ocorrem no feixe infravermelho quando este incide na 

amostra e ao atravessá-la, é internamente refletido. Os dados obtidos em análises 

de ATR e os de FTIR não apresentam diferenças relevantes como mostraram 

Goormaghtigh e cols. (2009) com o estudo comparativo entre as técnicas de 45 

proteínas. Assim, considerando os estudos promissores que reportam o potencial 

da espectroscopia IR, destaca-se a versatilidade e agilidade nos resultados, que 

podem proporcionar rápidas análises em relação aos métodos tradicionais. A 

técnica de ATR foi a escolhida para a análise da estrutura secundária da crotoxina 

e da crotamina neste trabalho. 

 Nas Figuras 27 e 28 foram apresentados os espectros da crotoxina e 

crotamina, respectivamente, comparando-se os dados espectrais obtidos, nos 

dois casos, tanto para a toxina nativa, como para a irradiada. Em ambas as 

figuras verificou-se que a curva da amostra nativa difere substancialmente 

daquela observada para a amostra irradiada, sendo tal discrepância 

extremamente significante na região espectral da banda da amida I. Foi possível 

observar ainda que a região entre 3500 e 3200 cm-1 também se destacou com 

relação à diferença espectral na curva das amostras nativa e irradiada. Embora tal 

intervalo não seja significativo no estudo da estrutura secundária, é importante 

considerar que a região de ~3500 cm-1 corresponde à ligações O-H de grupos 

hidroxil e a região de ~3200 cm-1 corresponde à ligações N-H do grupamento 

amida (Beekes e cols., 2007). Todas as proteínas que compõem os organismos 

são constituídas por sequências de aminoácidos, ligados covalentemente. Estes 

compostos possuem grupos -OH e –NH capazes de formar uma forte rede de 

ligações intermoleculares. É isto que origina a estrutura terciária das proteínas, 

isto é, a sua forma característica de orientação espacial. Assim, os espectros de 

ATR-FTIR sugerem que a estrutura terciária da crotoxina e crotamina sofreram 

alterações, uma vez que se verificou uma menor absorbância na curva das 

amostras irradiadas em relação às toxinas nativas. 
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 Em virtude da importância da região da banda da amida I, esta área foi 

amplificada gerando-se um espectro mais detalhado em relação à curva obtida na 

banda da amida I (Figuras 29 e 30). Foi possível observar que os espectros da 

crotoxina e crotamina, antes da irradiação, mostraram uma curva com suaves 

picos ao longo da região da amida I, sendo que para a crotoxina, as vibrações 

internas mostraram-se mais proeminentes do que em relação à crotamina. Após a 

irradiação, houve o surgimento de picos bem definidos, antes não identificados, 

tanto na curva da crotoxina como na da crotamina. Possivelmente estes picos 

existiam no espectro, porém apareciam de forma discreta. Observou-se também 

que a curva da crotamina irradiada foi deslocada em aproximadamente 20 cm-1 

para a esquerda. O deslocamento ficou mais evidente para a crotamina, o que 

pode sugerir uma menor estabilidade desta proteína quando comparada à 

crotoxina. Em vista da ação da radiação quanto à ionização da molécula e de sua 

capacidade em modificar a estrutura protéica, estes fenômenos podem estar 

associados a uma forte interação da proteína com produtos de menor massa 

molecular, resultantes de quebras, podendo evidenciar inclusive, a formação de 

peptídeos, aminoácidos ou até de agregados protéicos (Nascimento, 1995; Cui e 

cols., 2001). A presença destes vizinhos moleculares pode modificar a sinergia 

entre os grupos peptídicos, modificando a energia total da molécula. 

 Nas Figuras 31 e 32, o espectro da segunda derivada da banda da 

amida I foi apresentado, para a crotoxina e crotamina, respectivamente. Esta é 

uma análise usual na interpretação dos dados de FTIR. Mais uma vez os 

espectros comprovam a diferença entre as curvas referentes às amostras nativas 

e irradiadas. 

 Como já mencionado anteriormente, segundo o PDB, as isoformas 

CB1 e CB2 da crotoxina apresentam, respectivamente, 45 e 50% de estrutura α-

hélice, contra apenas 3 e 9% de folha β, mostrando a predominância da primeira. 

No histograma apresentado na Figura 33, observou-se que a estrutura α-hélice 

(45,2%) prevalece em relação às demais. Além disso, também se verificou a 

presença em grande parte de β-turns (35,5%). Após a irradiação ocorreu um 

grande aumento da folha β (de 9,7% para 42,85%) e uma consequente 

diminuição de α-hélice (10,7%), sendo que a estrutura randômica e β-turns não 

tiveram variação significativa. É interessante notar que praticamente a mesma 
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quantidade (em termos de porcentagem) da estrutura α-hélice que diminuiu, 

aumentou em termos da estrutura folha β. Cabe dizer também, que as 

quantidades estruturais obtidas por ATR-FTIR para a crotoxina, estão bem 

próximas dos valores apresentados por Hanley (1979), Aird e cols. (1989) e pelo 

banco de dados (PDB).  

 Foi possível observar na Figura 34, que, inicialmente, a crotamina 

apresentou somente estrutura folha β e aparentemente não foram identificadas 

outras estruturas. Isto se deve, em parte, pelo fato da técnica de ATR-FTIR não 

se mostrar suficientemente sensível para detectar a concentração das outras 

vibrações correspondentes à estrutura randômica, β-turns e α-hélice, em 

amostras liofilizadas. Após a irradiação, porém, a crotamina apresentou um 

aumento das bandas de estrutura randômica (21,4%), β-turns (28,6%) e α-hélice 

(21,4%) e uma brusca diminuição da folha β, chegando a 28,6%.  

 A Tabela 10 resume os valores encontrados nas análises de CD e 

ATR-FTIR para estrutura secundária da crotoxina e crotamina nos estados nativo 

e irradiado. É possível observar que os valores encontrados não são exatamente 

os mesmos nas duas metodologias e em alguns casos não são nem próximos. 

Dentre outros motivos, cabe ressaltar que tal fato pode ser parcialmente explicado 

pela sensibilidade das técnicas, uma vez que o CD é mais sensível à detecção de 

α-hélice e a técnica de ATR-FTIR apresenta maior sensibilidade para estrutura do 

tipo folha β.  

 

    Tabela 10: Estrutura secundária da crotoxina e crotamina a partir das técnicas  

    de CD e ATR-FTIR. 

  Dicroísmo Circular* 
 

α-hélice     β-turn     folha β 

ATR-FTIR 
 

α-hélice     β-turn     folha β 

Crotoxina 

Nativa 
 
 

Irradiada 

99,9%          2,1%         0,0% 
 
 

98,2%          5,2%         1,1% 

      45,2%         35,5%         9,7% 
 
 

     10,7%         32,2%         42,8% 

Crotamina 

Nativa 
 
 

Irradiada 

15,6%          20,5%        41,3% 
 
 

 20,0%         19,6%         32,9% 

      0,0%            0,0%           100% 
 
 

     21,4%          28,6%         28,6% 

   *As análises dos resultados de CD foram feitas com o programa CDNN (Bohm e cols., 1992). 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Bohm+G%22%5BAuthor%5D
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 No caso da crotoxina, foi possível observar por meio das duas técnicas, 

o predomínio da estrutura α-hélice. Os dados de CD mostraram-se mais 

extremos, com quase 100% desta forma estrutural e 0,0% de folha β. A análise de 

ATR-FTIR também indicou uma baixa porcentagem para folha β e o maior valor 

para α-hélice, considerando a toxina nativa. Para a crotoxina irradiada, os dados 

de ATR-FTIR foram mais relevantes quanto a alterações da estrutura secundária. 

 Para a crotamina, observou-se o predomínio de folha β, sendo que 

neste caso, os dados de ATR-FTIR mostraram-se mais extremos. Por meio das 

duas metodologias foi possível observar o aumento de α-hélice e a diminuição de 

folha β. 

 A baixa resolução dos resultados obtidos nas técnicas de CD e ATR-

FTIR claramente não promovem uma informação estrutural detalhada, como é 

observado, por exemplo, em técnicas cristalográficas, metodologia na qual a 

formação do cristal referente à proteína irradiada seria praticamente impossível 

devido, dentre outros fatores, a perda da estabilidade conformacional. Entretanto, 

eles podem ajudar a construir o espaço existente entre a sequência de 

aminoácidos e a função da proteína, uma vez que promovem indícios sobre a 

conformação estrutural que a proteína pode adotar. Em adição, muitas destas 

técnicas são rápidas e requerem uma pequena quantidade de amostra, fatores de 

grande importância em diversos casos.   

 É cada vez mais aparente que informações termodinâmicas, bem como 

relatos estruturais são requeridos para o desenvolvimento de uma consistente 

inter-relação entre funções estruturais, energéticas e biológicas. Em 

reconhecimento a este fato, é observado um considerável aumento em estudos 

voltados a caracterização termodinâmica de um grande número de moléculas 

biológicas (Plum & Breslauer, 1995).  

 Frequentes desenvolvimentos em microeletrônica e na instrumentação 

tem permitido o estudo calorimétrico de macromoléculas biológicas em 

concentrações razoáveis. Tal fato representava uma limitação em análises 

termodinâmicas, já que concentrações exorbitantes se faziam necessárias. Em 

decorrência desses avanços é possível atualmente caracterizar 

termodinamicamente transições de ordem-desordem, também chamadas de 



DISCUSSÃO 2010 

 

87 

 

melting, bem como eventos de ligações entre macromoléculas ou entres estas e 

outro ligante.  

 Transições de ordem-desordem induzidas termicamente têm sido 

estudadas principalmente por Calorimetria Diferencial (Differential Scanning 

Calorimetry - DSC). 

 Quanto à calorimetria, usualmente o perfil calorimétrico mostra um pico 

de transição que é atribuído à absorção de calor associada à desnaturação da 

proteína, enquanto que os valores de pré e pós-transição refletem a capacidade 

calorífera parcial (C
ex

p ) dos estados nativo e desnaturado da proteína, 

respectivamente (Privalov e cols., 1974; Krishnan & Brandts, 1978; Privalov, 

1980). A integral de C
ex

p em relação à temperatura (T) fornece a entalpia de 

transição, ΔH. 

 Na Figura 35, perfil calorimétrico da crotoxina, observou-se relevante 

diferença entre a amostra nativa (perfil A) e a amostra irradiada (perfil B). No perfil 

da crotoxina nativa, a primeira transição térmica ocorreu à temperatura de 

aproximadamente 43 ºC. Esta transição foi formada por um pico de entalpia 

positiva, seguido de um pico de entalpia negativa (melting). A cerca de 59 ºC uma 

transição mais intensa em termos energéticos foi observada, segundo o mesmo 

perfil de transição (pico positivo seguido de pico negativo). O último pico 

significativo foi a aproximadamente 72 ºC, o que sugere que a crotoxina, após 

esta temperatura, apresentou-se totalmente desnaturada. No perfil da crotoxina 

irradiada as principais transições ocorreram entre 33 e 41 ºC, sendo que após 

esta temperatura não foi observado mais nenhum pico significativo, sugerindo 

então a completa desnaturação protéica. 

 Estes resultados mostraram que a toxina irradiada atinge o estado 

desnaturado a uma temperatura menor do que aquela necessária para a 

desnaturação da toxina nativa.  

 Sturtevant e cols. (1994) enfatizaram que, possivelmente, pequenas 

alterações estruturais significam grandes impactos energéticos nas proteínas. 

Ladbury e cols. (1994) examinaram os efeitos termodinâmicos da redução de 

pontes dissulfeto na ausência de mudança conformacional significativa na 

proteína por comparação de formas oxidadas e reduzidas de E.Coli (thioredoxina) 
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e revelaram que a forma reduzida mostrou-se desestabilizada em relação à forma 

oxidada. Thomson e cols. (1994) mostraram que a comparação termodinâmica da 

alteração de um aminoácido pode significar diferentes valores de entalpia e 

capacidade térmica.  

 Dados muito semelhantes foram obtidos para a crotamina (Figura 36). 

Portanto o perfil calorimétrico da crotamina nas formas nativa e irradiada permitiu 

inferir que a energia na forma de calor requerida na desnaturação protéica da 

amostra nativa foi consideravelmente maior quando comparada à amostra 

irradiada. Assim, para uma total desnaturação da crotamina irradiada, cujo perfil 

calorimétrico se mostrou muito mais irregular em relação ao perfil da crotamina 

nativa, foi necessário um aquecimento de aproximadamente 27 ºC. Por outro lado, 

o aquecimento da toxina no seu estado nativo chegou a cerca de 46 ºC. Pode-se 

dizer então que a estabilidade estrutural foi significativamente afetada pelo 

processo de irradiação. 

 Assim, fica evidente que a radiação alterou a conformação protéica, 

tanto da crotoxina como da crotamina, gerando uma instabilidade energética 

(estado conformacional de menor entalpia) nas toxinas, o que, consequentemente 

favoreceu a sua desnaturação a menores temperaturas. A despeito das 

evidências de tais alterações, ainda são necessários estudos que ajudem a 

entender as alterações na estabilidade conformacional das proteínas de uma 

forma geral.  Todas as análises estruturais e de estabilidade energética 

apresentadas neste trabalho sugerem significativas alterações nas toxinas 

irradiadas quando comparadas com os dados obtidos das amostras no estado 

nativo.  

Portanto, de acordo com o apresentado neste trabalho, fica claro que a 

radiação ionizante promove alterações conformacionais, observadas nas 

estruturas secundária e terciária da crotamina e da crotoxina, o que 

possivelmente leva a perda da estabilidade protéica no dois casos. Tais 

observações podem explicar as mudanças quanto à atividade biológica destas 

toxinas. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 As toxinas do veneno da C.d.terrificus, crotoxina e crotamina, foram 

efetivamente isoladas por meio de técnicas cromatográficas; 

 

 A estrutura secundária e a estrutura terciária, tanto da crotoxina como 

da crotamina, foram modificadas após irradiação com 2 kGy; 

 

 A análise das toxinas por Fluorescência permitiu avaliar mudanças 

estruturais frente à exposição do resíduo de triptofano, considerando 

que a crotamina apresentou um quenching de fluorescência, e a 

crotoxina um descolamento do perfil; 

 

 A técnica de Dicroísmo Circular permitiu identificar alterações na 

estrutura secundária da crotamina e da crotoxina, sendo que tanto a 

região da estrutura de folha β, como a estrutura de α-hélice 

apresentaram-se em quantidades modificadas na toxina nativa e após 

irradiação;  

 

 A partir da técnica de ATR-FTIR foi possível ratificar as alterações na 

estrutura secundária da crotoxina e da crotamina, previamente 

observadas por CD, principalmente na região da banda da amida I; 

 

 O perfil obtido por Calorimetria Diferencial mostrou a perda da 

estabilidade conformacional das toxinas na forma irradiada, uma vez 

que após irradiação, tanto a crotoxina como a crotamina foram 

desnaturadas a uma temperatura inferior àquela necessária para 

desnaturar as toxinas no estado nativo; 

 

 As análises estruturais realizadas neste trabalho permitiram observar 

alterações na estrutura conformacional da crotoxina e da crotamina 

após o processo de irradiação destas toxinas. 
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