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RESUMO 

 

Surtos causados por micobactérias atípicas são considerados emergentes no Brasil e 

em Goiás e têm tem sido associados a procedimentos invasivos, como a 

laparoscopia, artroscopia e cirurgia estética dentre outros. O tratamento de 

micobacterioses envolve drogas altamente tóxicas que apresentam efeito esterilizante 

relativo. Portanto, vários estudos têm como alvo a busca de novas drogas ou 

moléculas biológicas com atividade micobactericida. O objetivo deste estudo foi 

prospectar biomoléculas do veneno de vespa social Polybia paulista (Vespoidea, 

Vespidae, Polistinae) e de escorpiões do gênero Tityus com atividade 

micobactericida in vitro contra Mycobacterium abscessus subsp. bolletii (GO06). 

Peptídeos derivados do veneno da vespa e do escorpião foram avaliados por 

microdiluição em caldo, e em culturas de macrófagos infectados determinando a 

concentração inibitória mínima. Para os peptídeos com atividade micobactericida, o 

potencial dano causado à parede celular da micobactéria foi analisado por 

microscopia eletrônica de varredura. A toxicidade de dois peptídeos com potencial 

uso farmacológico foram avaliados em culturas de macrófagos peritoneais de 

camundongos BALB/c. Os peptídeos Agelaia-MP, Polybia-MPII e AVA derivados 

do veneno da vespa e os peptídeos AMP 1, 2, 4, 6 e 8 derivados do veneno de 

escorpião apresentaram atividade micobactericida. Os peptídeos micobactericidas 

agem desestruturando os envoltório das bacilos de M. abscessos subsp. bolletti. Os 

peptídeos AVA e o AMP 4 não apresentaram toxicidade para culturas de 

macrófagos, e reduziram a carga bacilar de culturas de macrófagos infectadas com 

M. abscessus subsp. bolletii. Neste trabalho identificou-se três peptídeos derivados 

da peçonha de vespa e cinco peptídeos derivados de veneno de escorpião com 

atividade micobactericida. 

 

Palavras-chaves: Mycobacterium abscessus subsp. bolletii, peptídeo 

antimicrobiano, micobactéria atípica.   
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ABSTRACT 

Outbreaks caused by atypical mycobacteria are considered as an emerging problem 

in Brazil and Goias, being frequently associated with invasive procedures, such as 

laparoscopy, arthroscopy, and aesthetic surgeries among others. Treatment of 

mycobacteriosis requires highly toxic drugs with doubtful sterilizing effects. 

Consequently, several studies aim to search for new drugs or molecules with anti-

mycobacterial biological activities. The objective of this study was to prospect 

biomolecules from the venom of the social wasp Polybia paulista (Vespoidea, 

Vespidae, Polistinae) and from the Tityus sp scorpion with antimycobacteria activity 

against Mycobacterium abscessus subsp. bolletii (GO06). Peptides from the wasp 

and scorpion venoms were evaluated in broth microdilution assay and in macrophage 

infected cultures to determine minimum inhibitory concentration. Peptides with 

antimycobacterial activity were further evaluated by scanning electron microscopy of 

M. abscessus subsp. bolletii treated cultures. The peptide toxicities were evaluated on 

macrophage cultures. Peptides Agelaia-MP, Polybia-MPII, and AVA, derived from 

wasp and peptides AMP 1, 2, 4, 6, and 8 derived from scorpion presented 

antimycobacterial activities. AVA and AMP 4 peptides were not toxic for 

macrophages. In this work three peptides derived from the wasp venom and five 

peptides derived from the scorpion venom were identified as having 

antimycobacterial activity.  

 

 

Keywords: Mycobacterium abscessus subsp. bolletii, antimicrobial peptide, atypical 

mycobacteria. 
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1. INTRODUÇÃO / REVISÃO DA LITERATURA 

1.1. Infecções por Micobactérias atípicas 

 

Mycobacterium tuberculosis (MTB) e M leprae são amplamente conhecidos 

por causarem grande número de infecções em todo o mundo, enquanto as 

micobactérias atípicas são aquelas micobactérias que causam infecções em humanos 

que não pertencem ao complexo MTB. Essas micobactérias atípicas também 

conhecidas como micobactérias não causadoras de tuberculose (NTM) têm causado 

infecções cujo número de casos tem aumentado expressivamente nas últimas 

décadas. A partir da década de 1950 reconheceu-se a importância desses bacilos 

álcool-ácido resistentes na patologia humana, como agente etiológico de inúmeros 

quadros nosológicos (BHAMBRI; BHAMBRI; DEL ROSSO, 2009; PITOMBO; 

LUPI; DUARTE, 2009).  

O gênero das micobactérias pode ser dividido em dois grandes grupos, 

dependendo do tempo de crescimento observado in vitro. As micobactérias de 

crescimento rápido (MCR) formam colônias visíveis a olho nu em até sete dias de 

incubação em meio solido. As micobactérias de crescimento lento como MTB e 

Mycobacterium avium formam colônias visíveis somente após 7 a 30 dias de 

incubação. Estas características desses grupos são mantidas quando a relação 

filogenética é avaliada utilizando a sequência gênica do RNA ribossômico (rRNA) 

16s  (PITULLE et al., 1992; STACKEBRANDT, 1997). 

Diversos surtos, pseudosurtos e infecções hospitalares causados por MCR 

vêm sendo reportados desde o seu primeiro relato ocorrido no ano de 1938. A 

maioria dessas infecções nosocomias estão relacionadas com a falha na esterilização 

de equipamentos cirúrgicos (DE GROOTE; HUITT, 2006). Dentre esses casos, as 

infecções cutâneas aumentaram mundialmente nos últimos 30 anos, 0,7 casos por 

100.000 habitantes por ano, no período de 1980 a 1999, para 2 casos por 100.000 

habitantes por ano, em 2000 à 2009 (WENTWORTH et al., 2013).  

No Brasil, segundo levantamentos da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) no ano de 1998 à 2009, foram notificados 2.520 casos de 

infecções por MCR associados a procedimentos invasivos. O Rio de Janeiro 

apresentou o maior número de casos relatados (43,9%), em seguida o Espirito Santo 
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(14,4%) e Goiás (3,8%). Embora dispersos em diferentes regiões do país, a nítida 

concentração de casos ocorre em apenas 11 municípios. Sugerindo que os casos 

notificados nos demais Estados podem não fazer parte do fenômeno epidêmico, mas 

sim parte de uma situação endêmica de infecções de sítio cirúrgicos. (ANVISA, 

2011).  

Com base nas diferenças dos nucleotídeos da sequência do gene rRNA 16s, as 

espécies de MCR estão separadas em três complexo: Complexo M. fortuitum que 

inclui: M. fortuitum, M. peregrinum, variantes de M. fortuitum (M. houstonense, M. 

bonickei, M. septicum, M. mageritense, M. mucogenicum e M. senegalense); 

Complexo M. chelonae-abscessus, composto pelas espécies M. chelonae, M. 

abscessus, M. bolletii, M. immunogenum e M. abscessus subsp. bolletii; e aquelas 

que compõem o Complexo M. smegmatis, cujo os componentes são: M. smegmatis, 

M. goodii e M. wolinskyi; além de outras espécies de MCR que não são classificadas 

em complexos como, por exemplo, M. aurum, M. elephantis, M. flavescens, M. 

gadium, M. gilvum, M. neoaurum, M. parafortuitum, M. phlei, M. phocaium, M. 

thermoresistible, M. vaccae e outras (WITEBSKY; CONVILLE, 2005). 

Essas MCR são amplamente distribuídas no ambiente, podendo colonizar 

tubulações de água potável, piscinas, esgotos e outras superfícies, tendo sido 

detectadas em condições ambientais adversas como, pH baixo, temperaturas 

extremas e baixa concentração de nutrientes. Essa colonização ocorre principalmente 

pela formação de biofilme e devido a características intrínsecas da constituição 

bacteriana, como a capa lipídica de ácidos micólicos (CHANG et al., 2009; EL 

HELOU et al., 2013; ESTEBAN et al., 2008). 

Dentre as mais de 50 espécies identificadas de MCR, mais de um terço são 

patógenos oportunistas para o homem, sendo as mais frequentemente causadoras de 

infecções as micobactérias do Complexo Mycobacterium fortuitum e o Complexo 

Mycobacterium chelonae-abscessus (COLOMBO; OLIVIER, 2008; TORTOLI, 

2003). A formação de biofilme influencia na capacidade de causar infecções na 

circulação sanguínea, principalmente relacionada a colonização de cateteres. (EL 

HELOU et al., 2013). Em 1991, foram descritos 15 casos de infecções na circulação 

sanguínea causadas por M. fortuitum estando o desenvolvimento do biofilme 

diretamente relacionado à patogenicidade e virulência desses cepas (HALL-

STOODLEY; LAPPIN-SCOTT, 1998). Alguns fatores de risco como 

imunossupressão, duração, localização do cateter e demora no tratamento 
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antimicrobiano, são agravantes para a resolução da infecção (EL HELOU et al., 

2013). 

Alguns estudos revelaram que determinadas micobactérias possuem 

resistência `a processos de tratamento de água e outras substâncias usadas em 

antissepsia e desinfecção de objetos (CARSON et al., 1978), como por exemplo: 

cloreto de benzalcônio, compostos organomercuriais, clorexidina, e glutaraldeído a 

2%. O glutaraldeído por exemplo, era utilizado na limpeza de materiais hospitalares 

que não suportavam o processo de autoclavação (equipamentos para broncoscopia, 

laparoscopia, hemodiálise, cateteres intravasculares). Essa contaminação levava a 

quadros de infecções cutâneas em feridas pós-operatórias, que se agravava para 

abscessos e em alguns casos causando ceratites e otite média (PITOMBO; LUPI; 

DUARTE, 2009; WENTWORTH et al., 2013). Logo, as infecções por M. abscessus 

pós-cirúrgicas estão associadas a contaminação de materiais/equipamentos 

cirúrgicos. 

Achados clínicos recentes indicam um grande número de infecções após 

procedimentos cosméticos como tatuagem, pedicure, mesoterapia, lipossucção e 

aplicação de piercing, assim como em técnica de medicina alternativa como a 

acupuntura (WENTWORTH et al., 2013). Neste caso as lesões aparecem como 

pápulas eritematosas e pústulas que progridem em nódulos ulcerados, sendo que os 

membros inferiores são os mais acometidos (BHAMBRI; BHAMBRI; DEL ROSSO, 

2009).  

Dentre as MCR, a M. abscessus provoca uma grande variedade de doenças 

associadas a tecidos moles que sofreram algum tipo de trauma causado por materiais 

contaminados. Além disso, existem situações onde a infecção de tecidos moles 

ocorreu sem trauma aparente (DYTOC et al., 2005).  

A presença de MCR em doenças respiratórias está associada a infecção por 

M. abscessus em mais de 80% dos isolados clínicos, sendo os pacientes com fibrose 

cística os mais afetados. No caso da fibrose cística a imunossupressão pode predispor 

as infecções disseminadas por essa micobactéria. A imunossupressão pode ser um 

dos fatores predisponentes do hospedeiro. (PETRINI, 2006). 

 

1.2.  Mycobacterium abscessus subsp. bolletii  
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A emergência de diversas infecções oportunistas causadas principalmente por 

micobactérias atípicas motivou o sequenciamento e a análise mais detalhada do gene 

rRNA 16S. Essa análise evidenciou 40 cepas clínicas novas que causaram infecções 

oportunistas do ano de 1992 à 2004 (ADÉKAMBI et al., 2004). No entanto, as 

espécies de M. abscessus, M. chelonae e M. immunogenum diferem em apenas 

quatro ou oito pares de bases (pb) de um gene de aproximadamente 1,483-1,489 pb, 

portanto, para fins de separação taxonômica existe a necessidade do sequenciamento 

e análise comparativa de outros genes além do rRNA 16S (ADÉKAMBI; 

DRANCOURT, 2004). 

O primeiro caso de infecção por M. abscessus subsp. bolletii ocorreu em uma 

paciente da Marselha – França, que apresentava febre, nódulos subcutâneos na região 

das axilas e funções respiratórias comprometidas devido a lesões micronodulares no 

lobo superior do pulmão direito. A coleta do lavado broncoalvelar após coloração 

pela técnica de Ziehl-Neelsen, demostrou a presença de um bacilo álcool-ácido 

resistente que após avaliação em testes bioquímicos foi classificado como 

pertencente ao grupo M. chelonae-abscessus. O cultivo deste isolado clinico 

apresentava colônias com morfologia intermediaria entre lisa e rugosa sendo 

estritamente aeróbia; sem motilidade e apresentando  crescimento rápido, no entanto, 

apresentava características fenotípicas diferentes das bactérias deste complexo. 

(ADÉKAMBI et al., 2004). 

A análise do sequenciamento de quatro genes: rpoB (3486-3495 pb), recA 

(1041-1056 pb) e parcialmente do hsp65 (420 pb) e do sodA (441 pb), 

proporcionaram uma estruturação mais solida das relações filogenéticas de 19 

espécies do grupo das MCR, corroborando com análise comparativas de suas 

características fenotípicas e bioquímicas (ADÉKAMBI et al., 2004). A análise desses 

genes propiciaram a identificação de M. massiliense por Adékambi e colaboradores 

(ADÉKAMBI et al., 2004; MONEGO; DUARTE, 2011). Atualmente reclassificada 

como M. abscessus subsp. bolletii (LEAO et al., 2009, 2011). 

Para aprofundar o conhecimento das relações filogenéticas e os fatores 

genéticos responsáveis pela patogenicidade dessa cepa, em 2012, o genoma completo 

da M. abscessus subsp. bolletii, foi sequenciado por pesquisadores do nosso grupo 

utilizando a cepa identificada como GO06 (RAIOL et al., 2012). Um outro isolado 

proveniente da Malásia também foi sequenciado no mesmo ano por Ngeow e 

colaboradores (NGEOW et al., 2012). O sequenciamento do isolado GO06 revelou 
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um genoma de 5,068,807 pb com uma proporção de 64,2% de bases guanina-

citosina. Dentre as 4313 fases abertas de leitura (open reading frame ORFs) 

identificadas nesse cromossomo circular, 2,009 (46,6 %) eram semelhantes a 

proteínas com funções conhecidas. Cerca de 14,4 % das ORFs não se associavam a 

proteínas conhecidas (RAIOL et al., 2012). O isolado da Malásia M18 possui no seu 

genoma 4,886,939 pb de extensão e 4,853 sequencias codificantes (NGEOW et al., 

2012). Esses sequenciamentos sugerem que apesar dessas bactérias pertencerem a 

mesma espécie, as cepas analisadas, provenientes de diferentes achados clínicos, 

possuíam consideráveis diferenças genéticas. 

A sequência genica obtida por Raiol e colaboradores no ano de 2012 foi 

montada e anotada, predizendo genes envolvidos em fatores de virulência, 

metabolismo e especificamente responsáveis  pelo produção de sideróforos e seus 

sistemas de secreção. As analises in silico detectaram dois plasmídeos, o I foi 

altamente similar (99%) ao plasmídeo pMAB01 de M. abscessus subsp. bolletii 

(CP003376), e o plasmídeo II que não  revelou nenhuma similaridade a plasmídeos 

conhecidos de micobactérias (MENEGÓI et al., 2013; RIBEIRO, 2014).  

Para esclarecer resultados inconclusivos de identificação das espécies do 

grupo M. chelonae-abscessus, Leão e colaboradores no ano de 2009 analisaram 

sistematicamente características fenotípicas e genotípicas de cepas isoladas dos 

surtos brasileiros ocorrido em 2007 e compararam com cepas de referência M. 

abscessus, M. chelonae, M. immunogenum, M. massiliense e M. bolletii de diferentes 

regiões (LEAO et al., 2009). Para essa análise mais aprofundada utilizaram da 

Hibridização de DNA-DNA considerada “padrão ouro” no delineamento de novas 

espécies bacterianas (GORIS et al., 2007). Com essa metodologia e com achados 

moleculares e genéticos revelou uma identidade das cepas isoladas nos surtos 

brasileiros com cepas de referência. Os isolados M. massiliense, M. bolletii e M. 

abscessus, indicavam ser uma única espécie, mas que devido à pequena variabilidade 

genômica os autores propuseram uma reclassificação em subespécies de M. 

abscessus. De tal modo M. massiliense e a M. bolletii assim como os isolados 

brasileiros foram reclassificados como M. abscessus subsp. bolletii (LEAO et al., 

2009, 2011).  

 

1.3.  Mycobacterium abscessus subsp. bolletii  – Epidemiologia  
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A contribuição das infecções por M. abscessus subsp. bolletii na incidência 

de infecções por micobactérias atípicas é importante. O número de casos de infecção 

por Complexo M. chelonae-abscessus varia de acordo com a distribuição geográfica, 

dependendo da região, uma determinada cepa desse grupo prevalece sobre as demais. 

Segundo dados do Instituto de Saúde dos Estados Unidos da América de 40 isolados 

clínicos de surtos que ocorreram entre 1999 à 2007, a prevalência de M. abscessus 

subsp. bolletii e M. bolletii foi de 28% e 5%, respectivamente (ZELAZNY et al., 

2009). Em outro surto ocorrido na Holanda dos 39 casos isolados das micobactérias 

pertencente ao Complexo M. abscessus, 21% foram identificadas como M. abscessus 

subsp. bolletii e 15% como M. bolletii (VAN INGEN et al., 2009). Na França dos 50 

pacientes que apresentaram fibrose cística, 22% estavam infectados com a M. 

abscessus subsp. bolletii (ROUX et al., 2009). Na Coreia do Sul ocorreu a maior 

proporção das infecções pulmonares, 55% foram causadas pela M. abscessus subsp. 

bolletii, 44% pela M. abscessus e 1% identificada como M. bolletii (KOH et al., 

2011). 

No Brasil a colonização dessas MCR em equipamentos cirúrgicos e a sua 

esterilização ineficiente (imersão em glutaraldeido 2%) contribuiu para o aumento 

significativo nos números de casos de infeção de sitio cirúrgicos. O Sistema Nacional 

de Vigilância da Saúde Pública brasileira registrou cerca de 1,937 casos confirmados 

de infecção por MCR no intervalo de 2001 à 2011 em diferentes estados brasileiros, 

com suas principais cidades desses surtos, sendo elas: Goiânia, Belém, Rio de 

Janeiro e Curitiba (Figura 1) (MONEGO; DUARTE, 2011).  

No Brasil dos casos confirmados de MCR a M. abscessus subsp. bolletii foi 

responsável por diversos surtos em hospitais públicos e privados. O primeiro deles 

registrado na cidade de Belém, Estado do Pará, no período compreendido entre 

fevereiro de 2004 a junho de 2005 (DUARTE et al., 2009; VIANA-NIERO et al., 

2008). No período de agosto de 2006 a julho de 2007, 1000 casos suspeitos foram 

reportados pela Secretaria da Saúde do Estado do Rio de Janeiro, sendo que um total 

de 302 isolados clínicos foram confirmados para o grupo. (DUARTE et al., 2009). 

Desde então, outros surtos de infecção nosocômiais por M. abscessus subsp. bolletii 

relacionados a vídeo laparoscopia foram notificados em vários estados brasileiros, 

estes incluem pelo menos os estados do Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas 

Gerais, Pará, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e o Distrito Federal, 



 

7 

 

representando mais de 1000 casos notificados (BRASIL, 2007; DUARTE et al., 

2009; LORENA et al., 2010). 

 

 

Figura 1: Mapa dos casos confirmados de MCR registrado pelo sistema Nacional de Vigilância 

da Saúde Pública entre os anos de 2001-2008. O mapa indica as cidades de Goiânia, Belém, Rio de 

Janeiro e Curitiba, onde os surtos têm sido relatados. Adaptado de Monego e Duarte 2011. 

 

Em sete hospitais privados de Goiânia no período de agosto de 2005 à julho 

de 2007 foram atendidos 18 pacientes com infecções por MCR relacionados a 

procedimentos de artroscopia e laparoscopia (CARDOSO et al., 2008). A partir do 

exsudado dos abscessos cutâneos do local do procedimento foram isoladas 

micobactérias que posteriormente utilizando análise de restrição do gene hsp65 por 

reação em cadeia da polimerase (Polymerase Chain Reaction PCR), eletroforese em 

gel de campo pulsado (Pulsed field gel electrophoresis PFGE) e sequenciamento 

parcial do gene rpoB foram identificadas como M. abscessus subsp. bolletii 

(CARDOSO et al., 2008). Trabalhos subsequentes demostraram semelhança clonal 
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entre todos os isolados que causaram infecção no Brasil e os mesmos passaram a ser 

denominados como BRA 100 (DUARTE et al., 2009). 

 

1.4. Imunopatologia da infecção  

 

A maioria dos casos de infecções por MCR ocorrem em pacientes 

imunodeficientes ou com algum tipo de doença pulmonar. Essas infecções ocorrem 

como oportunistas, principalmente quando o paciente apresenta obstrução pulmonar 

crônica, bronquiectasia ou fibrose cística (SHANG et al., 2011). No entanto, 

pacientes imunocompetentes também tem apresentado um número considerável de 

infecções dérmicas por esses agentes (DUARTE et al., 2009; KIM et al., 2007; 

LEAO et al., 2009; SHANG et al., 2011). Algumas micobactérias atípicas como a M. 

fortuitum e M. chelonae são controladas pela imunidade inata do indivíduo, no 

entanto, outras como o M. abscessus, requerem uma resposta eficiente da imunidade 

adaptativa para o controle do processo infeccioso (BRUBAKER et al., 2013; 

ROTTMAN et al., 2007).  

Para elucidar o processo da infeção por essa micobactéria foi utilizado 

modelos de experimentação animal. Os camundongos BALB/c infectados pela via 

intravenosa com M. abscessus subsp. bolletii apresentaram lesões inflamatórias 

mononucleares e neutrófilicas no fígado que evoluiram para lesões 

microgranulomatosas após 30 dias de infecção. Em contra partida, camundongos 

C57BL/6 infectados aos 14 dias já apresentaram infiltrados mononucleares com 

necrose central. Os camundongos C57BL/6 controlaram a carga bacteriana melhor 

que os BALB/c, no entanto, essa capacidade de controle da carga bacteriana não 

estava associada a resistência a infecção, pois ambas as linhagens de camundongos 

não foram capazes de eliminar a infecção por esse patógeno (SOUSA et al., 2010).  

Analise in vitro de M. abscessus subsp. bolletii BRA 100 isoladas em 

diversos surtos em hospitais brasileiros revelou que essa cepa possui uma maior 

eficiência em replicar-se em macrófagos diferenciados da medula óssea de 

camundongos, em comparação com a cepa CIP 108297. Comparando a análise da 

infecção dessas duas cepas in vivo, o isolado clinico BRA100 persistiu por maior 

tempo (60 dias de infeção) no pulmão e baço dos camundongos, induzindo patologia 

severa. O que não ocorreu na infecção pela cepa CIP108297 que foi eliminada em 

torno de 60 dias (SHANG et al., 2011).   
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Os fatores importantes na proteção pulmonar na infecção por esses patógenos 

são a produção de Interferon gama (IFN-γ) e fator de necrose tumoral (TNF-α) pelas 

células T, por serem cruciais na ativação do macrófago e consequentemente do 

processo de fagocitose e destruição do patógeno intracelular (SHANG et al., 2011). 

Na infecção intravenosa com M. abscessus subsp. bolletii BRA100 de camundongos 

imunocompetentes C57BL/6 e BALB/c foi encontrada uma resposta imune robusta 

do tipo Th1. Os macrófagos infectados intracelularmente pela micobactéria estimula 

a produção de quimiocinas e citocinas e uma excessiva resposta imune, 

principalmente com a produção de oxido nítrico,  TNF-α, IFN-γ e Interleucina 12 

(IL-12) que culmina com a indução de necrose no local da infecção ativa (SOUSA et 

al., 2010). Este fato pode ser comprovado na infecção experimental de camundongos 

deficientes em Interferon gama (GKO) que quando infectados pela via aerossol, não 

conseguiram controlar a infecção (PREVOTS et al., 2010; SHANG et al., 2011). 

 

1.5. Tratamento  

 

A identificação das micobactérias de maneira precisa e eficaz é importante 

para a escolha do tratamento adequado. As micobactérias possuem algumas 

características protetoras contra agentes agressores como: crescimento lento (no caso 

das espécies pertencente ao Complexo MTB) e uma parede celular rica em lipídeos 

(ácidos micólicos). Essa grande concentração de lipídeos de alto peso molecular na 

parede das micobactérias, pode atuar como uma barreira para compostos polares, 

sendo assim os compostos apolares, mais lipofílicos atravessam mais facilmente essa 

barreira, portanto, os compostos lipofílicos são mais estudados como moléculas 

promissoras com atividade antimicobacteriana (CHATTERJEE, 1997). 

Atualmente o uso da claritromicina é indicado como fármaco de primeira 

linha no tratamento de pacientes infectados por MCR (BROWN-ELLIOTT; 

WALLACE, 2002; GRIFFITH et al., 2007), e desde a década de 1990 tem sido a 

melhor escolha contra M. abscessus (NESSAR et al., 2012), também sendo 

apropriada para M. abscessus subsp. bolletii (CARDOSO; JUNQUEIRA-KIPNIS; 

KIPNIS, 2011). No entanto ocorre resistência bacteriana ao tratamento monoterápico 

com claritromicina em cerca de 2,3% dos pacientes (SANGUINETTI et al., 2001; 

WALLACE; MEIER; BROWN, 1996). Por causa do risco relativo da seleção de 

cepas resistentes é recomendado a associação com uma droga secundaria, como a 
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amicacina ou cefoxitina, apesar da M. abscessus subsp. bolletii possuir resistência 

intermediaria a essa última (CARDOSO; JUNQUEIRA-KIPNIS; KIPNIS, 2011). 

Atualmente o tratamento mais indicado para M. abscessus subsp. bolletii é o uso de 

claritromicina e minociclina durante 6 meses de tratamento quando administrado 

pela via intravenosa ou 2 anos pela via oral (DUARTE et al., 2009; KOH; JEON; 

SHIN, 2013). As infecções graves causadas pela M. abscessus subsp. bolletii tem 

sido um problema pela quantidade limitada de drogas e a duração do tratamento. 

 

1.6. Novas formulações terapêuticas: A imunidade social dos artrópodes  

 

Artrópodes sociais como por exemplo: abelhas, cupins e as formigas possuem 

mais benefícios por viverem em sociedade em comparação com os de vida solitária 

(WILSON, 1971). A cooperação entre os membros é significativa na eficiência da 

proteção da ninhada, forrageamento e defesa contra os predadores. No entanto, a vida 

em sociedade possui algumas desvantagens por exemplo as doenças podem ser 

espalhadas mais facilmente entre os membros do grupo e a transmissão acontece 

quanto maior a densidade populacional e a frequência do contato social.  Associado a 

isto, geralmente os membros do grupo são parentes próximos sendo geneticamente 

suscetíveis as mesmas infecções parasitárias. Por isso, artrópodes sociais apresentam  

várias táticas para o controle das infecções (CREMER; ARMITAGE; SCHMID-

HEMPEL, 2007).  

A desinfecção do ninho envolve mecanismos antiparasitários sofisticados e 

essas defesas dependem da cooperação dos membros do grupo social, resultando em 

evasão, controle ou eliminação de infecções parasitárias. Um destes mecanismos de 

controle é a desinfecção do ninho e do corpo do artrópode com substâncias 

produzidas pelas glândulas salivares ou produtoras de veneno. Por exemplo, as 

vespas produzem substancias antissépticas nas suas glândulas salivares e de veneno 

que aderem as paredes do seu ninho, estas substâncias são suficientemente 

duradouras para proteger a próxima geração de vespas que colonizarão esse local 

(CREMER; ARMITAGE; SCHMID-HEMPEL, 2007). 

Atualmente, os venenos dos artrópodes são reconhecidos como fonte de 

pesquisa de biomoléculas ativas, devido à grande variedade de seus componentes, 

como proteínas, peptídeos, toxinas acilpoliaminas e aminas biogênicas, entre outras 

substâncias ainda não caracterizadas. Essas substâncias são importantes para a 
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manutenção do nicho biológico, bem estar da colônia, na caça ou defesa contra 

predadores (KUHN-NENTWIG, 2003).  

 

1.7. Diversidade dos venenos de artrópodes: Veneno da vespa social 

 

Na autodefesa e na defesa dos predadores, larvas e do ninho, as 

Hymenopteras sociais, tais como as vespas, vespas de papel e as abelhas utilizam do 

ferrão para injetar o seu veneno. Vespas sociais são comuns nas regiões tropicais e 

subtropicais, e devido aos acidentes, as picadas desses insetos constituem uma 

emergência médica importante. Os sinais e sintomas da picada são: urticaria, dor e 

inflamação no local, no caso do envenenamento sistêmico grave pode afetar o 

sistema cardiovascular e o respiratório e também causar síndromes neurotóxicas 

sensoriais. No Brasil são descritas mais de 200 espécies de vespas, com mais de 

10,000 registros de acidentes por ano. A vespa social Polybia paulista (Vespoidea, 

Vespidae, Polistinae) é a principal responsável pela maioria desses casos (ROCHA et 

al., 2010).  

A composição do veneno das vespas é complexa e diversificada, podendo 

possuir: hialuronidases, fosfolipases, fosfatases ácidas, nucleases e numerosos 

polipéptideos pequenos, muito dos quais permanecem desconhecidos. Os 

componentes melhores caracterizados são aqueles com atividade enzimática de 

fosfolipases, hialuronidase, hemoliticas polybitoxinas e os mastoparanos (DE 

SOUZA et al., 2004; ROCHA et al., 2010).  

Os mastoparanos são uma família de pequenas toxinas polipeptídicas que 

representam cerca de 30% dos componentes do veneno da vespa social P. paulista. O 

principal constituinte é o peptídeo Polybia-MPII (INWLKLGKMVIDAL-NH2). 

Ensaios in vivo com camundongos revelaram que esse peptídeo possui a capacidade 

de agir na região terminal do axônio motor, sendo restrito as regiões mais distais do 

axônio e no botão terminal, desestabilizando a membrana plasmática e as 

mitocôndrias nessa região. A ação neurológica deste peptídeo se deve a sua 

conformação anfipática e a formação de agregados do tipo "carpete" que promove 

um distúrbio na permeabilidade da membrana (DE SOUZA et al., 2004; ROCHA et 

al., 2009, 2010).  

A vespa social Agelaia pallipes pallipes possui um importante mastoparano 

na composição do seu veneno o Agelaia-MPI (ILNWLKLGKAIIDAIL-NH2), esse 
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peptídeo é bastante similar ao Polybia-MPII (MENDES et al., 2004). Estudos 

revelam que o Agelaia MP-I é capaz de interagir com diferentes componentes das 

células (receptores de canais iônicos) e também de promover a liberação de grânulos 

pelos granulocitos, no entanto quando incubado com células beta-pancreaticas não 

foi lisogênico, mas estimulou a produção de insulina por essas células (BAPTISTA-

SAIDEMBERG et al., 2012). A identificação desse peptídeo abre perspectivas 

farmacológicas relacionadas as doenças endócrinas e metabólicas, mas não se 

conhece sua função antimicrobiana. 

Para o isolamento e a caracterização de novas moléculas/componentes do 

veneno de vespas são necessários a coleta de um grande número de insetos e 

metodologias de auto rendimento.  A utilização de metodologias eficientes na 

caracterização destes componentes auxiliara no avanço da descoberta de novas 

moléculas. Atualmente o principal avanço na determinação de sequências dos 

peptídeos isolados de veneno é a utilização da Espectrometria de Massa que permite 

a caracterização de uma grande variedade de pequenas moléculas orgânicas, 

peptídeos, oligonucleotideos e fragmentos de RNA (DE SOUZA et al., 2004).  

 

1.8. Diversidade dos venenos de artrópodes: Veneno do escorpião  

 

A composição do veneno de escorpião consiste em uma variedade de 

moléculas, uma mistura de peptídeos de cadeia longa e cadeia curta associados ou 

não a aminoácidos livres e sais. Dentre esses componentes o mais importante são os 

peptídeos neurotóxicos que são responsáveis por sinais e sintomas da injeção do 

veneno. Esses peptídeos atuam nos canais iônicos resultando no aumento da 

liberação de acetilcolina, noradrenalina e adrenalina, afetando tanto o sistema 

simpático quanto o parassimpático. Das 1,259 espécies de escorpião apenas 25 são 

consideradas perigosas para os humanos, sendo a família Buthidae é a mais 

importante nos acidentes, e na América do Sul o gênero Tityus sp são os causadores 

da maioria dos acidentes (OLIVEIRA et al., 2013).  

O escorpião Hadrurus gertschi pertencente à família Caraboctonidae é 

endêmico do México, ocorrendo quase que exclusivamente no estado de Guerrero, 

essa espécie e considera perigosa para os humanos por causar diversos acidentes. 

Diversos estudo veem sendo realizados para a identificação de 
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moléculas/componentes da peçonha desse aracnídeo, já foram identificados 

peptídeos antimicrobianos e citolíticos, alguns com funções de bloqueadores de 

canais de potássio (SCHWARTZ et al., 2007).  

O escorpionismo pode ser classificado pela intensidade dos sintomas após a 

injeção do veneno. Os acidentes leves apresentam apenas sintomas locais como dor e 

parestesia. Nos casos moderados a graves os sistemas gastrointestinal, respiratório, 

circulatório e neural são afetados (BRASIL, 2005). Quando a injeção do veneno leva 

a morte a causa principal é o edema pulmonar agudo, e sugere-se que seja provocado 

pela insuficiência ventricular esquerda aguda resultante da liberação em massa de 

catecolaminas, e o aumento da permeabilidade vascular pulmonar (DE MATOS et 

al., 1997).  

No Brasil ocorreu um aumento considerável no número de casos reportados 

de acidentes com escorpiões. Segundo dados do Ministério da Saúde, no ano de 

2000, foram reportados 12.704 novos casos enquanto que em 2011, 58.608 foram 

notificados. As mortes causadas pelo escorpionismo também aumentaram 

expressivamente de 16 em 2000 para 86 em 2011 (BRASIL, 2005; RECKZIEGEL, 

2013).  

Venenos de escorpião são misturas complexas com centenas de diferentes 

componentes produzidas por glândulas de veneno altamente especializadas. Os 

componentes mais proeminentes na maioria das vezes são peptídeos que são 

responsáveis pelos efeitos neurotóxicos associados com a picada. Assim a 

caracterização desses componentes do veneno de escorpião é relevante na utilização 

das neurotoxinas como produtos farmacológicos. Nos últimos anos, mais de 250 

proteínas foram sequenciadas e caracterizadas. A maioria destas toxinas são 

proteínas que afetam a comunicação celular por meio da modulação de canais 

iônicos de sódio ou potássio (RODRÍGUEZ DE LA VEGA; SCHWARTZ; 

POSSANI, 2010).  

 

1.9. O uso de peptídeos com ação antimicrobiana  

 

O crescente número de problemas com a resistência bacteriana aos 

antibióticos convencionais, têm despertado interesse em novas formulações 

farmacêuticas. O desenvolvimento/produção de peptídeos antimicrobianos 

(antimicrobial peptides AMP) como agentes terapêuticos humanos traz grandes 
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perspectivas. A sua distribuição generalizada em uma diversidade de organismos 

sugere que esses peptídeos têm desempenhado funções fundamentais na 

sobrevivência de organismos multicelulares complexos. Os AMPs exibem uma 

rápida ação e um amplo espectro de atividade contra diferentes alvos, incluindo as 

bactérias Gram-positivas, Gram-negativas, fungos, parasitas, vírus encapsulados e 

células tumorais (ZHAO, 2003). Além disso, sua atividade antimicrobiana pode ser 

melhorada por sinergia entre peptídeos catiônicos individuais dentro de um 

hospedeiro, e entre os peptídeos e outros fatores do hospedeiro, tais como a lisozima 

(HANCOCK; SCOTT, 2000).  

O desenvolvimento de novas famílias de antibióticos que podem superar o 

problema da resistência bacteriana tornou-se uma tarefa muito importante por causa 

da seleção de cepas bacterianas resistentes em todo o mundo. O mecanismo de ação 

dos peptídeos antimicrobianos é diferente dos antibióticos convencionais, sendo 

considerado um substituto atrativo e/ou uma droga adicional contra microrganismos 

resistentes. A elucidação dos mecanismos de ação, sua seletividade e especificidade 

são importantes para o desenho racional de novos tipos de peptídeos-antibióticos 

(GIULIANI; PIRRI; NICOLETTO, 2007). 

 

1.10.  Mecanismos de ação dos peptídeos antimicrobianos  

 

Os AMPs são definidos como peptídeos com menos de 100 resíduos de 

aminoácidos, com uma carga global positiva, geralmente entre +2 a +9, conferida 

pela presença de múltiplos resíduos de lisina e de arginina, também com uma porção 

substancial de resíduos hidrofóbicos (mais de 30%). Devido a descoberta da grande 

diversidade dos AMPs, torna-se bastante difícil sua classificação, a conformação 

secundária permite uma classificação simples. Basicamente os AMPs podem 

apresentar: β-folha, α-hélice, laço (loop) e peptídeos estendidos, sendo as duas 

primeiras conformações as mais comumente encontradas na natureza (GIULIANI; 

PIRRI; NICOLETTO, 2007).  

O princípio fundamental de todas as classes estruturais dessa molécula é a 

capacidade de adotarem uma estrutura em que os agrupamentos de aminoácidos 

hidrofóbicos e catiônicos são organizados espacialmente em setores polarizados das 

moléculas. Muitas hipóteses têm sido apresentadas sobre como os peptídeos 

antimicrobianos realmente atuam contra microrganismos (GIULIANI; PIRRI; 
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NICOLETTO, 2007). Algumas ações podem ser: por despolarização fatal da 

membrana; criação de fendas/poros na membrana e ativação de processos letais, tais 

como a indução de degradação da parede celular ou de alvos intracelulares críticos 

após a internalização do peptídeos (ZASLOFF, 2002) (Figura 2).  

 

 

Figura 2: Proposta dos mecanismos de ação dos peptídeos antimicrobianos em uma bactéria 

Gram negativa. Os AMPs podem se associar a membrana carregada negativamente, ou interagir 

fortemente com os sítios bivalentes do Lipopolissacarideo (LPS). Os mecanismos de permeabilização 

da membrana incluem: (A) Carpete, (B) Barril, (C) Toroidal, (D) Canal agregado. Podendo resultar na 

passagem de monômeros, translocados para o citoplasma que podem afetar a síntese de DNA e/ou 

RNA, impedir a síntese de proteínas, seu dobramento ou no auxílio das chaperoninas, ou na sua 

atividade enzimática. Adaptado de (GIULIANI; PIRRI; NICOLETTO, 2007). 

 

O mecanismo de permeabilização e disjunção da membrana depende de 

certos parâmetros, tais como a sequência de aminoácidos, lipídeos da membrana 

afetada e a concentração do peptídeo. Dependendo da interação do AMP com a 

membrana, ainda pode-se dividi-los em duas classes 1) disjuntivos de membrana 

(barril, toroidal, carpete e modelo micelar agregado) e 2) não-disruptivos de 

membranas (alvos intracelulares) (GIULIANI; PIRRI; NICOLETTO, 2007; 

POWERS; HANCOCK, 2003). 
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 Na disjunção da membrana pelo peptídeo que forma o barril, os peptídeos 

anfipáticos se reorientam perpendicularmente na membrana e se alinham semelhante 

as arruelas em um barril (folhas beta torcidas), de maneira que as cadeias laterais 

hidrofóbicas fiquem viradas para o meio lipídico da membrana, enquanto as cadeias 

laterais polares do barril são voltados para seu interior formando um poro por onde 

acontece o extravasamento dos componentes citoplasmáticos e também o 

rompimento da membrana (EHRENSTEIN; LECAR, 1977). 

O modelo de ação do tipo carpete, os peptídeos não se inserem na membrana, 

mas alinham-se de forma paralela à camada lipídica, permanecendo em contato com 

os grupos polares dos lipídeos e eficientemente revestindo a área. Esta orientação 

resulta em uma perturbação na estabilidade da membrana provocando a formação de 

grandes fissuras, vazamentos dos componentes citoplasmáticos, perturbação do 

potencial de membrana culminando com a sua desintegração (POUNY et al., 1992). 

Outro mecanismo de ação que atua em alvos citoplasmáticos seria o modelo micelar 

agregado, onde sugere-se que os peptídeos se associam em uma micela 

transmembranar ou em um arranjo agregado informal, que podem se translocar para 

o citoplasma (HANCOCK; CHAPPLE, 1999; MATSUZAKI et al., 1997). Quando 

no citoplasma bacteriano, estes peptídeos catiônicos podem interagir com DNA, 

RNA e/ou proteínas celulares inibindo a síntese desses componentes ou inibindo a 

síntese de macromoléculas (LEHRER et al., 1989). 

 Alvos enzimáticos específicos foram identificados para certos peptídeos de 

insetos, por exemplo, o peptídeo pyrrhocoricin, rico em prolina se liga a proteína de 

choque térmico DnaK inibindo o dobramento da proteína (KRAGOL et al., 2001), 

enquanto a mersacidina, pertencente a classe dos lantibioticos, interage com o 

Lipídeo II inibindo a biossíntese do peptideoglicano em bactérias Gram negativas 

(BRÖTZ et al., 1998). 

Apesar de possuírem uma grande diversidade estrutural, inclusive dentro da 

mesma classe, todos os AMP parecem ser capazes de adotar algum tipo de estrutura 

anfipática comum responsável pela sua função. (JENSSEN; HAMILL; HANCOCK, 

2006). Atividade imunomodulatorias de peptídeos de defesa do hospedeiro estão 

sendo recentemente caracterizados e proporcionará um estimulo adicional para 

considerar essas moléculas como uma nova classe de agentes terapêuticos (HANEY; 

HANCOCK, 2013).    
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2. JUSTIFICATIVA 

A literatura tem evidenciado um número expressivo de surtos de infecções 

por micobactérias atípicas nos últimos anos em várias regiões do mundo, inclusive 

no Brasil (Campinas-SP, Belém-PA, Teresina-PI, Goiânia-GO e Rio de Janeiro-RJ) 

esses surtos estão geralmente associados a infecções pós-cirúrgicas ou pós-

traumatismo na pele e em tecidos moles. Por serem causadas por micobactérias 

resistentes aos tratamentos convencionais que usualmente necessitam de 

poliquimioterapia existe a necessidade da prospecção de novos produtos/moléculas 

com ação micobactericida. 

Integrando a rede do CNPq Pro Centro Oeste: “Inovatoxin - Inovação com 

Peçonhas de animais da biodiversidade da Região Centro-Oeste: aplicações 

terapêuticas, toxicologia e bioprospecção” que visa ampliar a busca por novas 

moléculas bioativas presentes nas plantas e na peçonha de animais da biodiversidade 

da região Centro-Oeste, o nosso grupo de pesquisa, liderado pela Profa Dra Ana Paula 

Junqueira Kipnis tem como principal objetivo “Identificar novos potenciais 

fármacos, a partir das peçonhas de animais visando o tratamento de infecções 

causadas pelas micobactérias atípicas”. O resultado desta bioprospecção em larga 

escala poderá, em um futuro próximo, identificar biomoléculas candidatas para novas 

formulações terapêuticas a serem empregadas no tratamento destas doenças 

humanas. 
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3. OBJETIVOS 

Prospecção dos componentes das peçonhas de animais da biodiversidade da 

Região Centro-Oeste, novas moléculas/produtos com ação antimicrobiana que 

possam constituir-se em alternativas à terapêutica disponível no tratamento de 

infecções causadas pelas micobactérias atípicas. 

 

3.1. Objetivos Específicos 

 

 Prospectar peptídeos sintéticos da peçonha de animais com potencial papel 

antimicobacteriano,  

 Determinar a partir dos ensaios de inibição do crescimento e viabilidade dos 

microrganismos em estudo, as concentrações inibitórias mínimas de cada 

candidato. 

 Analisar os danos causados às micobactérias pelos produtos em estudo através 

de microscopia eletrônica de varredura. 

 Examinar a citotoxicidade dos peptídeos. 

 Avaliar a atividade microbicida em macrófagos infectados com Mycobacterium 

abscessus subsp. bolletii. 
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4. MÉTODOS 

 

4.1. Seleção das amostras e aspectos ético-legais. 

 

 Na prospecção de novas biomoléculas provenientes das peçonhas de animais 

da biodiversidade da Região Centro-Oeste utilizou a cepa de Mycobacterium 

abscessus subsp. bolletii BRA100 criopreservada na Bacterioteca do Laboratório de 

Biologia Molecular do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da 

Universidade Federal de Goiás com base no seguinte delineamento experimental 

(Figura 3). 

 

 

Figura 3. Delineamento experimental da análise dos peptídeos sintéticos derivados do veneno de 

escorpião e vespa social. Peptídeos analisados quanto a sua atividade antimicrobiana e citotoxicidade 

em células eucariontes.  

 

A cepa M. abscessus subsp. bolletii GO06 foi coletada a partir de biopsias de 

18 pacientes que apresentavam sinais e sintomas da infecção localizada após cirurgia 

minimamente invasiva (artroscopia ou laparoscopia), provenientes de sete hospitais 

privados da cidade de Goiânia, Estado de Goiás, Brasil. As coletas ocorreram entre 

agosto de 2005 e julho de 2007 após conhecimento e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, segundo Cardoso e colaboradores 2009, 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás Nº 

001/07 (Anexo 01). A cepa descrita nessas infecções, M. abscessus subsp. bolletii, 

Peptídeos promissores derivados dos venenos 

de artrópodes foram sintetizados e purificados  

Os melhores candidatos foram 

analisados por Microscopia 

eletrônica de varredura 

Efeitos citotóxicos dos peptídeos 

avaliados em culturas de células 

eucariontes  

Peptídeos foram testados por ensaios 

antimicrobianos contra M. abscessus subsp. 

bolletii  
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corresponde à mesma reclassificada por Leão e colaboradores 2009, 2011 como 

Mycobacterium massiliense descrita por Adékambi e colaboradores no ano de 2004.  

Este projeto e o uso desta cepa já está aprovado em Comitê de Ética em 

Pesquisa Médica Humana e Animal do Hospital das Clínicas da Universidade 

Federal de Goiás segundo protocolo número e no Comitê de Ética no uso animais 

protocolo número 016/14 Anexo 2 (CARDOSO, 2009; CARDOSO et al., 2008). 

Os isolados armazenados no freezer à -80°C foram cultivados a 37°C em 

placas contendo meio ágar Mueller Hinton (MH) (HIMEDIA Mumbai – India). Após 

três dias, colônias isoladas foram obtidas e crescidas em tubos com tampa de rosca 

em duplicata contendo 5 ml de meio caldo Mueller Hinton (HIMEDIA Mumbai – 

India). Os tubos foram incubados sob agitação (200 rpm) na temperatura de 37°C 

durante três dias. 

 

4.2. Seleção dos Peptídeos sintéticos das peçonhas de escorpião e vespa social. 

 

 A seleção dos peptídeos foi realizada na Universidade de Brasília, sob a 

orientação das professoras Elizabeth Nogueira Ferroni Schwartz e Márcia Renata 

Mortari. Esta pesquisa faz parte de um projeto da Rede Pró Centro Oeste de Pesquisa 

do CNPq: INOVATOXIN. A coleta das glândulas de veneno e a prospecção dos 

peptídeos foram aprovadas pelo CNPq: Autorização de acesso e de remessa de 

amostras de componentes do patrimônio genético n0 010476/2013-0. Os peptídeos de 

escorpião foram obtidos de construções de bibliotecas de cDNA apartir do RNA 

extraído do telson (extremidade do último segmento do corpo) do escorpião 

Hadrurus gertschi onde foram encontrados 160 marcadores de sequências genéticas 

(expressed sequence tag EST,) e após alinhamento das sequências e avaliação por 

programas de bioinformática, foram identificados os candidatos. As sequências que 

poderiam resultar em peptídeos com funções antimicrobianas, foram sintetizadas e 

receberam a identificação de AMP (“antimicrobial peptide”), e segundo o número da 

ordem do banco de dados, os peptídeos de escorpião testados nesse trabalho foram 

denominados de AMP 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 2B1, 2B2, PCB e 6B. 

Os peptídeos das vespas sociais no caso o peptídeo sintético Agelaia-MP foi 

extraído do veneno da vespa Agelaia pallipes pallipes, sendo detectado, purificado e 

sequenciado por técnicas de cromatografia liquida de alta performance acoplada a 

espectrometria de massa de segunda ordem com ionização por electrospray 
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(MENDES et al., 2004). O peptídeo mastoparano Polybia-MPII foi sintetizado de 

acordo com o protocolos experimentais de De Souza e colaboradores 2004, os 

peptídeos do veneno da vespa social Polybia paulista foram sintetizados 

manualmente pela estratégia de Fmoc e purificados por meio de cromatografia 

liquida de alta afinidade. O peptídeo AVA foi isolado dos componentes do veneno da 

vespa social Polybia dimorpha e identificando por MALDI-TOF/TOF UltraFlex II 

(Bruker Daltonics® Alemanha) segundo metodologia de Castro (2013). Os peptídeos 

do veneno de vespas Agelaia-MP, Polybia-MPII, AVA e WASP foram analisados 

neste trabalho. De forma geral os peptídeos foram obtidos das seguintes espécies: 

Hadrurus gertschi os AMPs 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 2B1, 2B2, PCB e 6B; 

Agelaia pallipes pallipes o Agelaia-MP; Polybia paulista o WASP e o Polybia-MPII; 

Polybia dimorpha o AVA (Figura 4).  

 

 

Figura 4: Representação das origens dos peptídeos derivados das peçonhas de escorpião e 

diferentes vespas sociais. Na imagem representa cada espécie e seus respectivos peptídeos utilizado 

na análise de componentes antimicobacterina, frente a M. abscessus subsp. bolletii. 

 

4.3. Teste de suscetibilidade antimicrobiana pelo método de microdiluição em 

caldo 

 

A cultura em caldo de M. abscessus subsp. bolletii para a realização da 

avaliação da suscetibilidade foi ajustada para um padrão de turbidez equivalente à 

escala 0,5 de McFarland (1,5.108 CFU/ml). Esta suspensão foi utilizada para realizar 

diluições seriadas até 106 vezes, fazer o plaqueamento em Mueller Hinton Agar para 
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determinação precisa do CFU. A diluição final foi utilizada no ensaio de 

suscetibilidade antimicrobiana. As suspensões bacterianas (50ul, 1,5.103 CFU/ml) 

foram distribuídas na placa previamente adicionadas com solução contendo os 

peptídeos.  

Os peptídeos sintetizados de escorpião fornecidos pela Universidade de 

Brasília, usados na diluição seriada de base 2, nas concentrações de 100μM, 50 μM, 

25 μM, 12,5 μM, 6,25 μM, 3,12 μM, 1,56 μM e 0,78 μM, foram incubados com 

1,5.103 CFU/ml de M. abscessus subsp bolletii, sob agitação (200 rpm) a 37ºC 

durante 24 horas. Após este período, as suspensões bacterianas de três poços foram 

coletadas e diluídas em um volume para quatro volumes de PBS (Tampão fosfato-

salina) estéril e três concentrações diferentes, a concentração maior 100 μM, 

intermediária 12,5 μM e baixa 1,5 μM, foram semeadas em meio ágar MH. Após 

incubação dessas placas por 5 dias a 37º C, as unidades formadoras de colônias 

foram contadas. Para os peptídeos de vespa social também foram realizadas diluições 

seriadas seguindo as mesmas concentrações que foram usadas para os peptídeos de 

escorpião já citadas, no entanto além das diluições de 100, 12,5 e 1,5 μM outras 

concentrações também foram semeadas em placas de MH agar, foram elas 6,2 e 3,12 

μM. 

 A contagem das unidades formadoras de colônia das culturas controles, que 

não receberam tratamento foram consideradas como 100% de crescimento. A 

porcentagem de inibição do crescimento bacteriano foi estimada pela comparação do 

controle de crescimento (100%) em relação a contagem do CFU obtidos de cada um 

dos tratamentos nas três diluições avaliadas. Um teste foi considerado confiável e 

valido apenas quando houve mais de 90% de inibição do crescimento bacteriano 

utilizando concentrações conhecidas de claritromicina e quando os poços contendo 

apenas meio de cultura não apresentou nenhum crescimento bacteriano. 

Controles de crescimentos incubados na mesma placa continham somente o 

inoculo e PBS, controles do tratamento das micobactérias foram incubadas com 

diferentes concentrações de Claritromicina (8-0,06μg/ml). As microplacas foram 

incubadas por 24 horas em estufa a 37ºC. 

 

4.4. Análise da morfologia das células bacterianas tratadas com os 

bioprodutos por microscopia eletrônica de varredura. 
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Para aqueles bioprodutos com atividade micobactericida, decidiu-se analisar 

as possíveis alterações induzidas na parede da micobactéria utilizando a método de 

microscopia eletrônica de varredura (MEV).  

Colônias de M. abscessus subsp bolletii crescidas em meio ágar MH por 5 

dias foram recortadas e em seguida expostas aos bioprodutos na concentração 

correspondente ao IC 50% por 24 horas. As colônias foram então fixadas com 

solução de Karnovsky (1% paraformaldeído, 3% glutaraldeído em tampão cacodilato 

0.07 M pH 7,2) por 30 minutos à 4ºC. Em seguidas as colônias foram desidratadas 

com concentrações crescentes de álcool etílico (30%, 50%, 70% 90% e 100%) por 10 

minutos, após, foi usado solução de acetona e hexamethyldisilazane (HMDS) volume 

a volume por 5 minutos e HMDS por mais 5 minutos, as amostras foram deixadas 

em câmara seca contendo sílica por 24 horas, até serem recobertas com uma fina 

camada de ouro pelo metalizador Denton Vacuum Desk V. As imagens foram feitas 

utilizando microscópio Jeol, JSM – 6610, equipado com EDS, (Thermo scientific 

NSS Spectral Imaging). As metalizações e analises foram realizadas no Laboratório 

Multiusuário de Microscopia de Alta Resolução do Instituto de Física da 

Universidade Federal de Goiás. 

 

4.5. Avaliação da citotoxidade e atividade microbicida dos peptideos 

antimicrobianos em Macrófagos infectados com M. abscessus subsp. 

bolletii. 

 

Macrófagos peritoneais de camundongos BALB/c foram cultivados em 

garrafas suplementadas com meio de cultura RPMI 1640 (GIBCOTM, Carlsbad, CA, 

U.S.A.) suplementado com 10% de soro bovino fetal inativado por temperatura, 

2mM de L-glutamina (Sigma-Aldrich®, St Louis, MO, U.S.A.), 1mM piruvato de 

sódio (Sigma-Aldrich®) e 2 mM de aminoácidos não essenciais (Sigma-Aldrich®), 

em estufa à 37ºC, 5% CO2, durante 24 horas. Os macrófagos (106 células/poço) 

foram então transferidos para placas de cultura de 24 poços, contendo lamínulas 

circulares de 18mm e cultivados por 24 horas. Após este período cerca de 107 UFC 

de M. abscessus subsp. bolletii foram adicionado por poço na placa, equivalente a 10 

MOI (multiplicidade de infecção). Após 3 horas de incubação, as bactérias não 

fagocitadas foram retiradas por sucessivas lavagens com PBS. Em seguida o meio de 

cultura com o peptídeo foi adicionado ao poço. Após 24 horas o sobrenadante foi 
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diluído 1/100 e cultivado em ágar MH, em seguida os macrófagos foram lisados com 

água destilada e uma diluição 1/100 foi realizada para cultivo das micobactérias em 

meio agar MH. Os CFU foram contados após 5 dias de incubação em estufa a 37ºC.  

Como controle de toxicidade dos peptídeos, macrófagos não infectados 

receberam o tratamento somente com os peptídeos. Macrófagos infectados e 

macrófagos sem nenhum tipo de tratamento ou infecção foram usados como 

controles. Em todos as etapas as placas contendo as células foram cultivadas em 

estufa à 5% CO2 37º C. 

 

4.5.1. Citologia dos macrófagos infectados com o M. abscessus subsp. bolletii 

 

As lamínulas circulares contendo as células aderidas foram retiradas da placa 

de 24 poços e fixadas em metanol 100% por 5 minutos, sendo aderidas a laminas 

histologias com Entellan (Merck Darmstadt Germany). Para detecção das 

micobactérias utilizou-se a coloração de Ziehl Nilsen, modificada também conhecida 

como Fite-Faraco. As lamínulas foram incubadas com azeite de oliva comercial em 

estufa à 37ºC por 12 minutos. Após retirar o excesso do azeite sem secar, as 

lamínulas foram incubadas com Fucsina de Ziehl por 30 minutos em uma 

temperatura de 37ºC, e lavadas em seguida por 3 minutos em água corrente. Depois 

as lamínulas foram descoradas com uma solução de Álcool-ácido (Etanol 97%; 

Ácido Clorídrico 3%), e lavadas para a retira do descorante. Como contra corante, foi 

usado o azul de metileno por 5 minutos, em seguida foram lavadas e após secas 

analisadas em microscópio binocular Carl Zeiss modelo “primo star”, no aumento de 

1000x. As lamínulas dos macrófagos que não foram infectados receberam a 

coloração diferencial Instant Prov® seguindo as orientações do fabricante. 

 

4.6. Análise Estatística 

 

Os resultados obtidos foram tabulados no programa Microsoft Excel 2010 e os 

gráficos montados no Software Prism (versão 5.0c, Graph Pad). Os resultados 

obtidos foram avaliados utilizando ANOVA com post test de Dun. Para os grupos de 

resultados que apresentavam diferenças significantes, os resultados foram 

comparados par a par utilizando teste de T. Os valores de p<0,05 foram considerados 

estatisticamente significativos.  
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Prospecção de peptídeos sintéticos micobactericidas no veneno do 

escorpião Hadrurus gertschi. 

 

A figura 2 mostra os resultados gerais do teste de microdiluição em caldo. 

Dentre os 14 peptídeos testados, aqueles que apresentaram atividade bactericida de 

pelo menos MIC 80% foram os peptídeos AMP 1, 2, 4, 6 e 8. Sendo que o peptídeo 

que apresentou melhor atividade anti-M. abscessus subsp. bolletii foi o AMP 6 com 

MIC de 90%. Portanto, estes peptídeos foram utilizados na próxima análise.    

 

Figura 5. Porcentagem de inibição do crescimento de M. abscessus subsp. bolletii após 

tratamento com peptídeos sintéticos do veneno de Hadrurus gertschi. Teste de microdiluição em 

placa modificado utilizando M. abscessus subsp. bolletii cultivados por 24 horas na presença dos 

AMP nas diluições 100µM. O CFU das culturas controle (sem tratamento) foi comparado ao 

crescimento dos grupos tratamento. A porcentagem de inibição do crescimento bacteriano foi 

calculada utilizando 6 ensaios individuais.  Os resultados apresentados no gráfico representam a média 

e o desvio padrão de três experimentos independentes. O controle da ação microbicida foi realizado 

utilizando Claritromicina (<1µg/ml).  
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Com o intuito de avaliar o MIC50% dos peptideos que apresentaram ação 

micobactericida, os AMP 1, 2, 4 e 6 foram diluidos até a concentração de 1,5µM e 

avaliados em teste de micro diluição em caldo. Após contagem das unidades 

formadoras de colonia nas diluições 100, 12,5 e 1,5µM, observa-se que as bacterias 

tratadas com esses peptideos na concentração de 12,5µM apresentaram inibicao de 

50% do crescimento de M. abscessus subsp. bolletii. No entanto, mesmo após diluir 

10 vezes os peptídeos AMP 6 e o AMP 4 foi observado MIC50%. O tratamento com 

1,5µM de AMP 8 reduziu o crescimento bacteriano em apenas 19%, enquanto que os 

AMP 1 e 2 aboliram sua capacidade bactericida. Neste sentido um peptídeo com 

melhor ação em todas as concentraçoes avaliadas foi escolhido para as análises 

posteriores  de MEV os AMPs 1, 2, 4, 6 e 8 e o AMP 4 para atuação de 

citotoxicidade em celulas (Figura 3). 

 

 

Figura 6: Porcentagem de inibição do crescimento de M. abscessus subp bolletii após tratamento 

com peptídeos sintéticos que apresentaram MIC80%. Teste de microdiluição em placa modificado 

utilizando M. abscessus subsp bolletii cultivados por 24 horas na presença dos AMP nas diluições 

100, 12,5 e 1,5µM. O CFU das culturas controle (sem tratamento) foi comparado ao crescimento dos 

grupos tratamento. A porcentagem de inibição do crescimento bacteriano foi calculada utilizando 6 

ensaios individuais.  Os resultados apresentados no gráfico representam a média e o desvio padrão de 

três experimentos independentes. O controle da ação microbicida foi realizado utilizando 

Claritromicina (<1µg/ml). 
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5.1.1. Microscopia eletronica de varredura das colonias de M. abscessus subsp. 

bolletii tratadas com os petideos AMPs 1, 2, 4, 6 e 8 derivados da peçonha 

de escorpião. 

Com o intuito de averiguar se o mecanismo de ação dos peptideos AMP 1, 2, 4, 

6 e AMP 8 envolviam alteraçãoes na parede celular de M. abscessus subsp. bolletii, 

colônias tratadas com MIC50 dos peptídeos foram visualizadas em MEV. 

As microfotografias das colonias de M. abscessus subsp. bolletii crescidas por 

24 horas com MH caldo são mostradas na Figura 7. Como pode ser observado os 

bastonetes encontravam-se intactos com parede celular preservada e se organizam 

em colonias. Alguns bacilos apresentam sinais de divisão celular (Figura 7 B).  
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Figura 7: Microscopia eletrônica de varredura de uma colônia de M. abscessus subsp. bolletii. As 

colônias foram tratadas por 24 horas com PBS. Em A: aumento de 7,000x e em B aumento de 

12,000x. 

 

 As micobactérias ao serem expostas na concentração de 12,5 µM do 

peptídeo AMP 1 e 2 ocorre uma modificação da morfologia micobactériana, as 

células disposta de forma ordena passa a constituir uma massa de células danificadas 

(Figura 8 e 9).    
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Figura 8: Microscopia eletrônica de varredura de colônia de M. abscessus subsp. bolletii 

tratadas com AMP 1. M. abscessus subsp. bolletii tratadas com AMP 1 (12,5µM) por 24 horas. 

Nas imagens demonstram alterações da conformação bacilar, desestruturação da bactéria. Em A: 

aumento de 7,000x e em B aumento de 12,000x. 
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Figura 9: Morfologia celular do M. abscessus subsp. bolletii sob ação do AMP 2, um peptídeo 

sintético de escorpião por MEV. M. abscessus subsp. bolletii exposto a concentração de 12,5µM do 

peptídeo sintético AMP 2, por 24 horas. Nas imagens mostram bacilos danificados e enrugados. Em 

A: aumento de 7,000x e em B aumento de 12,000x. 

 

Na figura 10 são apresentadas as microfotografias de M. abscessus subsp. 

bolletii tratadas com peptídeo AMP 4. Cerca de 50% dos bacilos estão com a parede 

celular destruídas (10 A e B setas). Pode ser observado que alguns bacilos 
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apresentavam alterações da parede celular em forma de gotas (Figura 10 A e B, ponta 

da seta). 

 

 

Figura 10: Microscopia eletrônica de varredura de colônia de M. abscessus subsp. bolletii 

tratadas com AMP 4. M. abscessus subsp. bolletii tratadas com AMP 4 (1,5µM) por 24 horas. Pontas 

da seta branca demonstram alterações como alteração da conformação bacilar: gota. As setas mostram 

o extravasamento do conteúdo celular. Em A: aumento de 7,000x e em B aumento de 12,000x. 
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Na concentração de 1,5 µM do AMP 6 ocorre a inibição de mais 50% do 

crescimento in vitro, quando observado o topo da colônia exposta nessa mesma 

concentração observasse na fissura o dano ao bacilo e sua completa desfiguração 

com uma massa celular quase uniforme (Figura 11). 

 

Figura 11: Morfologia celular do M. abscessus subsp. bolletii sob ação do AMP 6, um peptídeo 

sintético de escorpião por MEV. M. abscessus subsp. bolletii exposto a concentração de 1,5µM do 

peptídeo sintético AMP 6, por 24 horas. Na imagem revela o topo da colônia micobacteriana exposta 

ao peptídeo, com sua morfologia danifica e com uma massa celular quase uniforme. Em A: aumento 

de 7,000x e em B aumento de 12,000x. 
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Quando a micobactéria foi exposta ao AMP 8 por 24 horas, ocorre também a 

modificação de sua estrutura, na Figura 12 as setas indicam os bacilos danificados e 

enrugados, sem a formação de gotas.   

 

 

Figura 12. Morfologia celular do M. abscessus subsp. bolletii sob ação do AMP 8, um peptídeo 

sintético de escorpião por MEV. M. abscessus subsp. bolletii exposto a concentração de 12,5µM do 

peptídeo sintético AMP 8, por 24 horas. Setas mostram bacilos danificados e enrugados. Em A: 

aumento de 7,000x e em B aumento de 12,000x. 



 

34 

 

5.2. Ensaio de citotoxicidade in vitro do peptídeo de escorpião AMP 4 

incubado com macrofagos peritoniais de camundongo BALB/c 

 

A capacidade citotóxica do peptídeo AMP 4 foi testada em macrófagos 

peritoneais de camundongo BALB/c. Macrófagos foram incubados com o AMP4 

(1,5 µM) por 24 horas. Macrófagos infectados com M. abscessus subsp. bolletii 

(MOI 1 :10) também foram avaliados. A Figura 13 mostra que não houveram 

alterações morfológicas visíveis nos macrófagos tratados com o AMP 4 sugerindo 

ausência de citotoxicidade.  
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Figura 13: Ensaio in vitro da citotoxicidade do peptídeo AMP 4 em cultura de macrófagos não 

infectado e infectado com micobactéria patogênica. (A) Macrófagos peritoneais de camundongos 

BALB/c incubados com RPMIc. (B) Macrófagos não infectados, incubados com AMP 4 (1,5 μM). (C) 

Macrófagos somente infectados com M. abscessus subsp. bolletii (MOI 1 :10). (D) Macrófago 

infectado com M. abscessus subsp. bolletii (MOI 1 :10) e tratado AMP 4 (1,5 μM). E e F mostram as 

bactérias coradas pela fucsina de Ziehl em vermelho, no citoplasma do macrófago não tratado (E).,e 

tratado com AMP 4 (1,5 μM) (F). A-D macrófagos corados com Instant Prov® e E e F corados com 

Fite-Faraco (Zihel nilsen modificado). As imagens foram fotografadas um aumento de 400x. 

 

5.3. Prospecção de peptídeos sintéticos do veneno de diferentes vespas sociais 

com atividade micobactericida. 

 

A Figura 14 demonstra os resultados dos testes de micro diluição em caldo dos 

peptídeos de diferentes vespas sociais. O peptídeo Agelaia-MP inibiu completamente 

o crescimento das micobactérias nas concentrações de 100 e 12,5 µM. O Polybia-
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MPII foi o peptídeo que apresentou uma maior relação dose resposta, inibiu 72% do 

crescimento bacteriano na concentração de 100 µM, 50% na concentração de 12,5 

µM e 5% na concentração de 1,5 µM. O peptídeo AVA apresentou uma ação 

microbicida de 63% a 40% nas concentrações de 100 µM e na concentração de 12,5 

µM respectivamente. Na concentração de 6,2 µM, o peptídeo Agelaia-MP inibiu 

67%, o Polybia-MPII inibiu 35% e o AVA inibiu aproximadamente 67% do 

crescimento bacteriano. Nas menores concentrações avaliadas 3,1 e 1,5 µM todos os 

peptídeos aboliram sua capacidade bactericida.  

 

 

 
 

Figura 14 Porcentagem de inibição do crescimento de M. abscessus subsp. bolletii após 

tratamento com peptídeos sintéticos do veneno de diferentes vespas sociais. Teste de 

microdiluição em placa modificado utilizando M. abscessus subsp. bolletii cultivados por 24 horas na 

presença dos peptídeos antimicrobianos nas concentrações 100 a 1,5 µM. O CFU das culturas controle 

(sem tratamento) foi comparado ao crescimento dos grupos tratamento. A porcentagem de inibição do 

crescimento bacteriano foi calculada utilizando 6 ensaios individuais.  Os resultados apresentados no 

gráfico representam a média e o desvio padrão de três experimentos independentes. O controle da 

ação microbicida foi realizado utilizando Claritromicina (<1 µg/ml). 
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5.4. Microscopia eletrônica de varredura das colônias de M. abscessus subsp. 

bolletii tratadas com o peptídeo AVA da vespa social  Polybia dimorpha. 

 

Dentre os peptideos do veneno de vespa que tiveram atividade antimicrobiana, 

o petideo sintetico AVA da Polybia dimorpha foi escolhido para as análises 

subsequentes. Após cultivo de M abscessus subsp bolletii por 24h na presença ou 

ausência de AVA (6,2 µM), as colonias foram avaliadas por MEV. A Figura 15 

mostra que esse peptídeo causa dano ao bacilo que culmina com a destruição da 

parede celular micobacteriana (Figura 15, setas).  
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Figura 15: Morfologia celular do M. abscessus subsp bolletii sob ação do peptídeo AVA do 

veneno da vespa social Polybia dimorpha por MEV. M. abscessus subsp. bolletii tratadas com AVA 

(6,25 µM) por 24 horas. Setas brancas demonstram alterações na morfologia bacilar. Em A: aumento 

de 7,000x e em B aumento de 12,000x. 

 

Na Figura 16 a micobactéria foi exposta ao Polybia-MPII derivado da 

peçonha do Polybia Paulista nas imagens do MEV revela uma massa de células 

indivisíveis com uma fenda de células danificadas. 
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Figura 16: Morfologia celular do M. abscessus subsp bolletii sob ação do peptídeo Polybia-MP2 

do veneno da vespa social Polybia paulista por MEV. M. abscessus subsp. bolletii tratadas com o 

Polybia-MP2 (6,25 µM) por 24 horas. Na imagem revela a desestruturação da morfologia da 

micobactéria na fenda, ao entrono ocorre uma formação de uma massa indivisível. Em A: aumento de 

7,000x e em B aumento de 12,000x. 
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5.4.1. Ensaio de citotoxidade em macrófagos peritoneais in vitro do peptideo 

AVA do veneno da vespa social Polybia dimorpha. 

 

Como pode ser observado na Figura 17, os macrófagos peritoneais não 

infectados (Fig. 17 B) e os macrófagos infectados com M. abscessos subsp boletti 

(MOI 1:10; Fig. 17 C), quando tratados por 24 horas com AVA (6,2 μM), não 

demonstram alterações visíveis em sua morfologia quando comparados aos 

macrófagos não tratados (Fig. 17 A). Na Figura 17 D demonstra-se a presença do 

bacilo dentro dos macrófagos tratados com AVA pela coloração de Fite Faraco. 

 

 
 

Figura 17. Ensaio in vitro da citotoxicidade do peptídeo AVA incubado em macrófagos 

infectados ou não com M. abscessus subsp. bolletii. (A) Macrófagos peritoneais de camundongos 

BALB/c incubados com meio RPMIc. (B) Macrófagos tratados por 24 horas com AVA (6,2 μM). (C) 

Macrófagos infectados com M. abscessus subsp. bolletii (MOI 1:10). (D) Macrófago infectado com 

M. abscessus subsp. bolletii (MOI 1:10) e tratado por 24 horas com AVA (6,2 μM). Laminas 

representativas de cada grupo. Os ensaios foram realizados em triplicatas, as fotomicrografias 

representam três experimentos independentes Coloração de Instant Prov® (A, B, C) e Fite-Faraco (D). 

Aumento de 400x. 
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5.5. Avaliação por microscopia eletronica de varredura da ação da 

Claritromicina no M. abscessus subsp. bolletii. 

 

Como controle do tratamento do M. abscessus subsp. bolletii dos tratamentos 

utilizados com os peptideos de escorpião e de vespa social, foi utilizado a 

claritromicina na concetração inibitoria IC90 (CARDOSO; JUNQUEIRA-KIPNIS; 

KIPNIS, 2011). As micobacterias tratadas com esse composto não apresentou 

modificação na morfologia da parede bacilar quando verificada por microcopia 

eletronica de varredura (Figura 18).  
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Figura 18: Microscopia eletrônica de varredura da colonia de M. abscessus subsp bolletii 

tratados por 24 horas com claritromicina (1µg/ml). Em A: aumento de 7,000x e em B aumento de 

12,000x. 
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6. DISCUSSÃO 

 

Micobactérias de crescimento rápido são intrinsicamente resistentes a 

antibióticos usados no tratamento da tuberculose, consequentemente pacientes 

infectados por essas micobactérias quando tratados com drogas antituberculosas 

acabam comprometendo sua cura (EID et al., 2007).  Infecções por MCR com uma 

rápida identificação e tratadas corretamente, o tratamento é mais eficaz (PRING; 

ECKHOFF, 1996). Assim por causa das relativamente poucas alternativas 

terapêuticas para o tratamento, novas abordagens são necessárias, porque  falhas 

clinicas são frequentemente encontradas (CHOI et al., 2012). 

 Nesse estudo utilizou-se a cepa M. abscessus subsp. bolletii GO06 clone da 

BRA100, como modelo experimental do grupo das micobactérias, devido a sua 

manipulação e crescimento rápido, além da sua importância clínica sobretudo 

aquelas relacionadas as infecções nosocômiais ocorridas no Brasil. Dentre os 

produtos testados, três peptídeos purificados da peçonha de vespa, tiveram ação 

antimicobacteriana, sendo que o AVA consegue agir intracelularmente em células 

infectadas não sendo nocivo às mesmas. Seis peptídeos sintéticos de escorpião 

também tiveram ações antimicobacterianas, com uma atuação na parede celular 

bacteriana, modificando a morfologia da micobactéria.  

Os peptídeos antimicrobianos e as proteínas, conhecidas como “antibióticos 

naturais” são promissores para o desenvolvimento de uma nova geração de 

antibióticos, sua exclusiva administração ou combinada com alguns fármacos 

convencional podem ser eficientes no tratamento de diversos patógenos, 

principalmente aqueles resistente ou multidrogas resistentes (PADHI et al., 2014). 

Drogas que conseguem desestruturar a integridade da parede celular das 

micobactérias, como ocorre na ação dos AMPs, são alternativas para o tratamento 

dessas infecções (KHARA et al., 2014). 

 Portanto mesmo com a diversidade de sequências de resíduos de aminoácidos 

de cada AMP, é evidente sua natureza comum ser catiônica e anfifílico (HANCOCK; 

SAHL, 2006). Por possuir carga global positiva interagem com a superfície celular 

bacteriana, ligando-se a ácidos graxos e outras moléculas carregadas negativamente, 

após sua inserção na membrana e perturbar sua integridade física, ocorre a formação 

de poros transitórios e/ou interrupção da função da barreira (MATSUZAKI, 1999; 

SHAI, 1999). Além disso, após atravessar o envoltório podem atuar em alvos 
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internos, como proteínas e enzimas (ZASLOFF, 2002). E no contexto da parede 

celular micobacteriana que é formada por uma porcentagem elevada de ácidos 

micolicos, também são afetadas por alguns tipos de AMPs, semelhante, a catelicidina 

LL-37 e as defensinas de neutrófilos humanos que em altas concentrações suprimem 

o crescimento do MTB (FATTORINI et al., 2004; SHARMA; VERMA; KHULLER, 

2000). 

Na MEV do tratamento com o AMP 4, observou-se a formação de possíveis 

poros no envoltório micobacteriano, possivelmente a formação do poro tipo barril, na 

constituição dessa estrutura, inicialmente os monômeros de peptídeos se ligam ao 

envoltório, a porção hidrofóbica interage com os ácidos graxos da parede, após essa 

ligação, os peptídeo pode ser submetido a uma fase de transição conformacional, 

onde vão se posicionando mais monômeros, agora perpendicularmente, quando os 

peptídeos atingem um limiar de concentração, os monômeros se auto agregam, 

inserindo mais profundamente na parede. A agregação permite uma exposição 

mínima dos resíduos hidrofílicos para o interior da membrana hidrofóbica, os 

peptídeos adotam uma configuração transmembranar. A continuação da agregação 

dos monômeros resulta na expansão dos poros na parede, podendo ser encontrados 

poros com aberturas de diferentes diâmetros, os que correspondem a canais 

compostos de poucos ou vários peptídeos, na imagem obtida do MEV algumas 

bactérias iniciam o extravasamento do seu conteúdo celular, como ocorre com o 

Polybia-MPI que afeta a estrutura da parede de Candida sp (SHAI, 1999; 

TENOVER, 2006; WANG et al., 2014; YEAMAN; YOUNT, 2003). Portanto 

acredita-se que a ação do AMP 4 deve depender da concentração utilizada para 

chegar ao limiar da sua ação.  

O AMP 8 derivado da peçonha de escorpião e o AVA derivado de vespa 

social, submetidos ao mesmo protocolo experimental da microscopia eletrônica de 

varredura não apresentaram poros visualmente significativos nem o início do 

extravasamento do conteúdo interno, possivelmente o mecanismo de ação desses 

peptídeos seja diferente, podendo ser enquadrado nos modelos do tipo poro toroidal 

ou carpete (ZHAO, 2003). As características dos poros toróides incluem vida útil 

limitada, tamanho discreto e seletividade iônica, essa características influenciam a 

função do próprio poro, por exemplo poros induzidos pelo peptídeo Mgainina 2 foi 

estimada como sendo de 2 a 3 nm que restringe o transito de partículas fluorescentes 

de acordo com o peso molecular (YEAMAN; YOUNT, 2003).  
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No modelo de carpete os peptídeos interagem com os ácidos graxos de forma 

semelhante a um detergente, mudanças de deslocamento dos lipídeos em fluidez e/ou 

redução de propriedades de barreira induzem sua desestruturação, nenhum estrutura 

quaternária especifica é formada, assim quando o peptídeo chega a um limiar de 

concentração, o envoltório fica energeticamente desfavorável, e se dissolve (SHAI; 

OREN, 2001; SHAI, 1999), isso elucidaria a mudança na conformação da 

micobactéria para uma forma mais desestruturada e sua agressão em uma massa de 

células não diferenciáveis, de forma semelhante ao LHP7 que possui efeito 

bactericida contra o Staphylococcus aureus (XI et al., 2014). 

A atuação antimicrobiana da claritromicina ocorre pela ligação a subunidade 

50S do ribossomo 70S, interferindo na biossíntese de proteínas em microrganismos 

susceptíveis (KANATANI; GUGLIELMO, 1994). Portanto sua atuação afeta o 

metabolismo bacteriano, não interferindo na formação da parede celular bacteriana, 

foram utilizada como controle de susceptibilidade aos produtos testados e na 

comparação com as micobactérias expostas aos peptídeos verificados pela MEV, 

reforçando o resultado a qual os peptídeo devem possuir atividade de interferência na 

parede celular pelo fato de que quando as micobactérias são expostas ao peptídeo sua 

morfologia foi modificada e quando exposta a outro produto nocivo, no caso a 

claritromicina esse fato não ocorreu.  

 As micobactérias tendem a formar amontoados de bactérias, conhecidas como 

grumos, pela interação dos seus ácidos graxos de parede, constituindo-se em um 

importante fator de virulência (GLICKMAN; COX; JACOBS, 2000). Cepas 

virulentas de bactérias patogênicas frequentemente exibem morfologia de colônias 

que se correlacionam com a sua virulência e que refletem a importância da estrutura 

da parede celular. Alterações bioquímicas sutis na superfície da célula podem alterar 

dramaticamente essa virulência (GLICKMAN; COX; JACOBS, 2000; HOWARD et 

al., 2006; LI et al., 2012), assim a  desestruturação dos grumos pelos AMPs podem 

auxiliar na resposta imune do hospedeiro, porque a associação do fator corda e a 

virulência apoiam a ideia de que o envelope celular das micobactérias é importante 

para a sua patogenicidade (GLICKMAN; COX; JACOBS, 2000). 

Uma das vantagens do uso dos AMPs é sua especificidade na inibição ou 

eliminação de agentes patogênicos enquanto que a toxicidade para as células 

hospedeiras na proximidade é limitada (PADHI et al., 2014). Nesse estudo os 

macrófagos infectados foram tratados com o peptídeo AVA e o AMP4 e não alterou 
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sua morfologia. O peptídeo AVA na concentração escolhida de 6,25µM não foi 

citotóxico as células, de forma semelhante nessa mesma concentração os peptídeos 

D-LAK-120A, D-LAK-120-AP13 e D-LAK120-H não apresentaram ser citotóxicos e 

o D-LAK120-HP13 não mais do que 25% de morte celular, mesmo estes quatros 

peptídeos em analises in vitro mostraram possuir algum nível de atividade de 

superfície contra três estipes clinicas de MTB (LAN et al., 2014). 

Esse fator pode ocorrer devido as diferenças na composição, hidrofobicidade 

e carga das membranas da célula hospedeira em comparação com as membranas do 

agente patogênico (GIULIANI; PIRRI; NICOLETTO, 2007). A membrana 

bacteriana é composta de fosfolipideos, fosfatidilglicerol, cardioipidios ou 

fosfotidilserinas que conferem uma carga negativa, e as membranas das células dos 

mamíferos são formadas de fosfolipídeos zwitteriônicas (carga neutra) 

fosfatidiletanolamina, fosfatidilcolina e esfingomielina (YEAMAN; YOUNT, 2003), 

sendo que a presença do colesterol é fundamental para redução da atividade e 

estabilização dos AMP em contato com a membrana das células eucariontes. Assim, 

a afinidade do AMP que possui carga positiva atraída pela membrana bacterina de 

carga negativa do que a membrana do hospedeiro de carga neutra (MATSUZAKI, 

1999).  
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7. CONCLUSÕES 

  

Neste trabalho prospectou-se 14 peptídeos sintéticos da peçonha de escorpião 

destes, cinco tiveram uma potencial atividade antimicobactériano. Todos os 

peptídeos micobactericidas apresentaram capacidade de desestruturar os envoltórios 

do M. abscessos subsp. bolletii (AMP 1, 2, 4, 6 e 8). Dentre os peptídeos sintéticos 

de vespas, os peptídeos AVA, Agelaia-MP e Polybia-MPII tiveram ação 

micobactericida. A ação micobactericida do AVA foi confirmada no tratamento de 

macrófagos infectados com M. abscessus subsp. bolletii. Neste trabalho identificou-

se cinco peptídeos derivados de veneno de escorpião e três peptídeos derivados da 

peçonha de vespa e com atividade micobactericida. Este trabalho evidencia o 

potencial farmacológico das biomoléculas presentes nos venenos de animais do 

Centro-Oeste Brasileiro. 
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