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RESUMO

Introdução: A secreção cutânea de anfíbios apresenta compostos bioativos, como
os peptídeos, com potencial para aplicações biotecnológicas. Portanto, este estudo
objetiva determinar a estrutura primária e analisar os peptídeos obtidos a partir da
secreção cutânea do anfíbio  Leptodactylus vastus como uma fonte de moléculas
bioativas.  Metodologia:  A  espécie  de  L.  vastus foi  coletada em Ilha  Grande de
Santa Izabel, Estado do Piauí, Brasil. A secreção cutânea foi extraída e a seguir os
peptídeos  bioativos  foram  identificados  e  sintetizados.  Foi  analisada  a  atividade
antibacteriana dos peptídeos. Além disso, foi  avaliado o potencial  antioxidante  in
vivo dessas  moléculas  no  hipocampo  de  camundongos.  Os  peptídeos  foram
analisados na redução da ativação de NF-KB na micróglia. Neurônios hipocampais
foram incubados com o meio condicionado da micróglia na presença dos peptídeos.
Além  disso,  foi  analisada  a  atividade  hemolítica  dos  peptídeos.  Resultados  e
Discussão:  Os  peptídeos  obtidos  possuem  as  seguintes  sequências  de
aminoácidos  GVVDILKGAAKDLAGH  e  GVVDILKGAAKDLAGHLASKV  e  foram
nomeados de Ocellatina-K1(1-16) e Ocellatina-K1(1-21), respectivamente. A análise
funcional  demonstrou  que  os  peptídeos  não  tiveram  efeito  antibacteriano
significativo. Contudo, o tratamento dos camundongos com estas ocellatinas reduziu
o conteúdo de nitrito e a formação de MDA. Além disso, a atividade enzimática de
SOD  e  a  concentração  de  GSH  foram  aumentadas  no  hipocampo  dos
camundongos. Em adição, Ocellatina-K1(1-16) e Ocellatina-K1 (1-21) foram efetivas
em reduzir a formação de espécies reativas de oxigênio (EROs) e a ativação de NF-
kB na micróglia. Ambos os peptídeos reduziram o estresse oxidativo em neurônios
hipocampais.  Além do mais,  estas  ocellatinas  demonstraram baixa  citotoxicidade
contra  hemácias.  Conclusões:  Estas  observações sugerem possíveis  aplicações
terapêuticas neuromodulatórias.
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ABSTRACT

Introduction: Cutaneous secretions of amphibians have bioactive compounds, such
as peptides,  with  potential  for  biotechnological  applications.  Therefore,  this  study
aimed to determine the primary structure and investigate peptides obtained from the
cutaneous secretions of the amphibian Leptodactylus vastus as a source of bioactive
molecules.  Methodology:  L. vastus species were collected on the Ilha Grande of
Santa Izabel, Piaui state, Brazil. The cutaneous secretion was extracted and then



bioactive  peptides  were  identified  and  synthesized.  Peptides  were  screened  for
antibacterial  activity.  In  addition,  in  vivo antioxidant  potential  in  the  mice
hippocampus was evaluated. The peptides were tested in impairing NF-kB activation
in living microglia. Hippocampal neurons were incubated with microglial conditioned
media in the presence of peptides. Furthermore, the hemolytic activity these peptides
was tested. Results and Discussion: The obtained peptides possessed the amino
acid  sequences,  GVVDILKGAAKDLAGH  and  GVVDILKGAAKDLAGHLASKV  and
named  of  Ocellatin-K1(1-16)  and  Ocellatin-K1(1-21),  respectively.  Functional
analysis revealed that the peptides had no significant antibacterial effects. However,
treatment  of  mice  with  these  ocellatins  reduced  the  nitrite  content  and  MDA
formation. Moreover, SOD enzymatic activity and GSH concentration were increased
in the hippocampus of mice. In addition, Ocellatin-K1(1-16) and Ocellatin-K1 (1-21)
were  effective  in  impairing  oxigen  reactive  species  (ROS)  formation  and  NF-kB
activation in living microglia. Both peptides reduced the oxidative stress elicited in
hippocampal neurons. Furthermore, these ocellatins demonstrated low cytotoxicity
towards  erythrocytes.  Conclusions:  These  observations  suggest  possible
neuromodulatory therapeutic applications.
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INTRODUÇÃO

A pele  dos anfíbios  tem sido  objeto  de  interesse e  estudo de vários  grupos de
pesquisa, bem como de indústrias farmacêuticas, devido à abundância e diversidade
de  moléculas  bioativas  com  potencial  para  aplicações  biotecnológicas,
especialmente  para  a  produção  de  novos fármacos (BRUNETTI  et  al.,  2018).  A
vulnerabilidade da pele dos anfíbios culminou no desenvolvimento de um sistema de
defesa inato, como estratégia de sobrevivência baseado na expressão, produção,
acúmulo  e secreção de moléculas  bioativas,  como os peptídeos,  produzidos por
glândulas localizadas na derme desses animais (CAO et al., 2018). Os peptídeos de
anfíbios podem apresentar mecanismos moleculares de defesa e altos níveis de
diversidade  funcional.  Eles  são  conhecidos  por  ter  funcionalidade  farmacológica
como  anti-hipertensivos  e  vasodilatadores,  opioides,  inibidores  de  proteases,
neuropeptídeos, cicatrizante de feridas, inibidores do óxido nítrico, liberadores de
insulina,  miotrópicos,  antitumorais,  antimicrobianos e antioxidantes (RONG et  al.,
2019). Tendo em vista que muitos peptídeos de anfíbios possuem características
excepcionais como ação imediata e baixa toxicidade (HOSKIN e RAMAMOORTHY,
2008), o estudo da caracterização e bioatividade de peptídeos isolados a partir da
secreção  cutânea  da  rã  tropical,  Leptodactylus  vastus,  poderá  contribuir  para  o
desenvolvimento de uma nova abordagem terapêutica.

METODOLOGIA

Inicialmente, a espécie adulta de L. vastus foi manualmente capturada na Região do
Delta do Parnaíba, Ilha Grande, Piauí, Brasil. A secreção cutânea foi extraída com
uma estimulação elétrica (9 V) e a seguir o extrato total liofilizado foi purificado por
Cromatografia  Líquida de Alta  Eficiência de Fase Reversa.  O peso molecular foi
confirmado  usando  espectroscopia  de  massa  do  tipo  MALDI-TOF/TOF.  A
confirmação de suas sequências de aminoácidos foi realizada por degradação de



Edman  e  depois  foram  manualmente  sintetizados  em  fase  sólida  utilizando  a
estratégia Fmoc (9-fluorenilmetoxicarbonil). A estrutura secundária dos peptídeos foi
analisada  por  dicroísmo  circular.  A  atividade  antibacteriana  dos  peptídeos  foi
analisada contra estirpes de Escherichia coli ATCC 25922 e Staphylococcus aureus
ATCC 25923. Além disso, foi avaliado o potencial antioxidante in vivo em hipocampo
de camudongos com determinação dos níveis de marcadores do estresse oxidativo
como  malondialdeido  (MDA),  glutationa  (GSH),  nitrito  e  superóxido  dismutase
(SOD). Foi analisada a capacidade dos peptídeos em inibir e a ativação de NF-kB
em  micróglia  induzida  com  lipopolissacarideo  (LPS).  A  seguir,  neurônios
hipocampais  foram incubados  com o meio  condicionado de  células  da  micróglia
tratadas com LPS na presença dos peptídeos. Além disso, a atividade hemolítica foi
testada usando hemácias humanas, de forma que a morfologia dessas células foi
confirmada pela técnica de Microscopia de Força Atômica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O  cromatograma  obtido  a  partir  da  secreção  cutânea  de  L.  vastus apresentou
diversos componentes absorvendo em 216 e 280 nm. A análise por espectrometria
de massa utilizada para frações cromatográficas eluídas entre 40-50 minutos revelou
dois íons com massas monoisotópicas de [M + H]+ = 1563,9 e [M + H]+ = 2062,3 Da.
Em trabalhos anteriores, alguns peptídeos da classe ocellatina foram identificados
em  uma  região  de  tempo  entre  40-50  minutos,  então  essas  frações  foram
selecionadas  para  identificar  os  peptídeos  de  L.  vastus.  As  estruturas  primárias
foram confirmadas como GVVDILKGAAKDLAGH e GVVDILKGAAKDLAGHLASKV.
O alinhamento mostrou que ambos os peptídeos tem similaridade estrutural  com
Ocellatina-K1 (UniProtKB/Swiss-Prot: P86711.1), com 25 resíduos de aminoácidos,
e isolada a partir da secreção cutânea da rã da Amazônia Leptodactylus knudseni.
Como os dois peptídeos caracterizados apresentam 16 (GVVDILKGAAKDLAGH) ou
21 (GVVDILKGAAKDLAGHLASKV) resíduos de aminoácidos idênticos a Ocellatina-
K1, e pode ser considerado como peptídeo truncado (cortado) de Ocellatina-K1, eles
foram nomeados de Ocellatina-K1(1-16) e Ocellatina-K1(1-21), respectivamente. Os
resultados das análises in silico para modelagem molecular e dados experimentais
de dicroísmo circular mostram que esses peptídeos catiônicos lineares tendem a
possuir uma formação de alfa-hélice na presença de TFE. Em solução aquosa, eles
são randomizados, mas em concentrações de TFE de 10 a 40%, ocorre a formação
de  estruturas  secundárias.  Considerando  que  muitos  estudos  envolvendo  a
caracterização  de  peptídeos  antimicrobianos  do  gênero  Leptodactylus  têm  sido
descritos, a análise da atividade antibacteriana de Ocellatina-K1(1-16) e Ocellatina-
K1(1-21)  foi  realizada neste  estudo.  Portanto,  o  resultado obtido  para ambas as
ocellatinas  mostrou  fraca  atividade  inibitória  contra  E.  coli com  concentração
inibitória mínima (CIM) de 125 μg/mL. Contudo, o valor de CIM de 125 μg/mL é
muito alto para ser caracterizado como tendo potencial antibacteriano significativo.
Além disso, apenas Ocellatina-K1(1-16) apresentou atividade significativa contra S.
aureus,  com  CIM  de  31,25  μg/mL.  Ocellatina-K1(1-21)  não  exerceu  atividade
antibacteriana contra S. aureus em nenhuma das concentrações testadas (31,25 a
1.000 μg/mL).  Considerando que a espécie  L. vastus vive na região do Delta do
Parnaíba, Nordeste do Brasil, com exposição a fortes e longos períodos de radiação
solar em que sua pele é exposta a elevada radiação ultravioleta, é provável que
possuam um sistema antioxidante específico e altamente eficaz.  Estudos  in  vivo
foram realizados usando o hipocampo isolado de camundongos devido à sua alta
sensibilidade ao estresse oxidativo. O tecido neural tem uma alta taxa de consumo



de  oxigênio  e  possui  uma  alta  atividade  metabólica  e,  portanto,  é  vulnerável  à
peroxidação  lipídica  em comparação  com outros  tecidos  (GARCIA et  al.,  2018).
Consequentemente,  peptídeos  antioxidantes,  que  exercem  rapidamente  suas
funções  biológicas,  têm potencial  para  prevenir  danos  neuronais  relacionados  à
peroxidação  lipídica.  Ocellatin-K1(1-16)  e  Ocellatin-K1(1-21)  possuem  pequenas
estruturas  que ajudam a penetrar  na barreira  hematoencefálica (BHE)  e  exercer
efeitos  antioxidantes no hipocampo.  Os resultados mostraram os tratamentos  de
forma aguda com Ocellatina-K1(1-16) e Ocellatina-K1(1-21) nas doses testadas (250
μg/kg)  significativamente  (p<0,05)  estimularam  a  atividade  enzimática  de  SOD
(724,9  ±  88,90 U SOD/μg de proteína;  e  616,0  ± 75,61 U SOD/μg de proteína,
respectivamente)  no  hipocampo  de  camundongos  quando  comparado  ao  grupo
tratado com salina (396,3 ± 54,29 U SOD/μg de proteína). De forma semelhante, a
administração  aguda  de  Ocellatina-K1(1-16)  e  Ocellatina-K1(1-21)  reduziu
significativamente  (p<0,05)  o  conteúdo  basal  de  nitrito  (0,0991±0,0004  μM;  e
0,1001±0,0009 μM, respectivamente) quando comparado ao grupo salina (0,1021 ±
0,0007  μM).  Além  disso,  Ocellatina-K1(1-16)  e  Ocellatina-K1(1-21),  aumentaram
significativamente (p<0,05) a concentração de GSH (157,4±6,71 μg/g de tecido e
146,6±7,62 μg/g de tecido, respectivamente) em comparação com o grupo salina
(105,6±18,68  μg/g  de  tecido).  Os  resultados  sugerem  que  a  administração  do
peptídeo Ocellatina-K1(1-16) manteve a concentração basal de MDA (163,0 ± 3,31
nmol/g de tecido) e não resultou em uma diferença significativa na concentração de
MDA no hipocampo de camundongos quando comparado com o grupo tratado com
salina (169,5 ± 4,84 nmol/g de tecido). No entanto, o peptídeo Ocellatina-K1(1-21)
reduziu significativamente (p<0,05) o estado redox no hipocampo dos animais do
grupo experimental  para  138,6  ±  6,61  nmol/g  de  tecido  quando comparado  aos
animais  tratados  com  solução  salina.  Como  demonstrado  anteriormente,  as
ocellatinas  diminuíram  a  produção  basal  de  EROs  e  o  estado  oxidativo  no
hipocampo dos camundongos. Para entender melhor o papel da regulação redox, foi
analisado o efeito de Ocellatina-K1(1-16) e Ocellatina-K1(1-21) na ativação do NF-
kB induzida por LPS em micróglia viva usando microscopia de lapso de tempo. Para
isso, as células da micróglia foram transfectadas com o biossensor inibidor da via
NF-kB.  A  incubação  com 100  μM de  Ocellatina-K1(1-16)  ou  Ocellatina-K1(1-21)
impediu  significativamente  (p<0,01)  a  ativação  do  NF-kB  induzida  por  LPS  na
micróglia  quando  comparado  com  o  grupo  tratado  apenas  com  LPS.  Como
Ocellatina-K1(1-16) e Ocellatina-K1(1-21) bloquearam a ativação do NF-kB induzida
por  LPS  na  micróglia,  seria  provável  que  as  ocellatinas  pudessem  proteger  os
neurônios  do  hipocampo  contra  o  estresse  oxidativo  induzido  pela  ativação  da
micróglia. Para isso, foi avaliado se o meio condicionado das células da micróglia
(controle, tratada apenas com LPS, tratada com Ocellatina-K1(1-16) ou Ocellatina-
K1(1-21)  mais  LPS) poderia  afetar  a  viabilidade dos neurônios hipocampais.  Foi
observado um aumento significativo (p<0,001) na formação de EROs induzida pelos
meio condicionado das células da micróglia tratadas com LPS em comparação com
o  meio  condicionado  da  micróglia  controle.  Além  disso,  Ocellatina-K1(1-16)  e
Ocellatina-K1(1-21)  reduziram  significativamente  (p<0,001)  o  estresse  oxidativo
neuronal desencadeado pela micróglia tratada com LPS. Como a busca de novas
moléculas que tem promissora atividade biológica está amplamente associada com
estudos que avaliam a toxicidade, um ensaio para estimar a capacidade hemolítica
in  vitro foi  realizado  como  um método  de  triagem para  analisar  o  potencial  da
Ocellatina-K1(1-16)  e  Ocellatina-K1(1-21)  em  causar  danos  em  células  de
mamíferos, pois vários peptídeos já estudados têm suas aplicações limitadas devido



a  alta  lise  na  membrana  das  hemácias.  Isso  limita  o  uso  sistêmico  dessas
biomoléculas como forma de terapia. A atividade hemolítica das ocellatinas contra
hemácias humanas indica que o peptídeo Ocellatina-K1(1-16) não lisou as hemácias
nas concentrações testadas (7,8 a 500 μg/mL) e não houve diferença significativa
entre o grupo controle negativo (solução salina). Entretanto, a maior concentração
(500 μg/mL) analisada de Ocellatina-K1(1-21) demonstrou aproximadamente 35%
de  hemólise.  Assim,  esses  resultados  sugerem  que  ocellatina-K1(1-16)  é  mais
biocompatível do que a ocellatina-K1(1-21) na lise de hemácias. Como demonstrado
acima,  as  ocellatinas  apresentaram  baixa  atividade  hemolítica  nos  eritrócitos
humanos.  Assim,  foi  analisado  a  morfologia  e  a  rugosidade  da  membrana  das
hemácias humanas em AFM. Após 30 minutos de incubação com Ocellatina-K1(1-
16), não foram encontradas alterações morfológicas significativas nas células nas
concentrações testadas (250, 500 e 1000 μg/mL). No entanto, as hemácias tratados
com o peptídeo Ocellatina-K1(1-16) na concentração de 500 μg/mL demonstraram
um  aumento  significativo  (p<0,0001)  da  rugosidade  (7,64  ±  0,56  nm)  em
comparação com o observado em amostras não tratadas (4,68 ± 0,22 nm). Além
disso,  foi  observado  que  a  topografia  bicôncava  das  hemácias  foi  alterada  pela
incubação  com  Ocellatina-K1(1-21)  a  uma  concentração  de  500  μg/mL  por  30
minutos. Foram observadas protrusões características indicando dano à membrana
eritrocitária, que não foram observadas nas células controle. Em adição, a exposição
a  Ocellatina-K1(1-21)  a  uma  concentração  de  1.000  μg/mL  resultou  em  uma
mudança significativa nas formas celulares em comparação com o grupo controle.
Esse  dano  pode  ser  confirmado  pelo  aumento  significativo  da  rugosidade  da
membrana (11,44 ± 0,74 nm) das hemácias tratadas com Ocellatina-K1(1-21) na
concentração  de  1000  μg/mL,  que  aumentou  significativamente  (p<0,0001)  em
comparação com as células do grupo controle. 

CONCLUSÕES

Estas  observações  sugerem  que  as  ocellatinas  podem  formar  a  base  para  a
descoberta e desenvolvimento de novos agentes que podem controlar a produção
de EROs e a ativação microglial, a fim de tratar ou prevenir o estresse oxidativo
associado a várias doenças neurológicas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRUNETTI, A. E., MARANI, M. M., SOLDI, R. A., MENDONÇA, J. N., FAIVOVICH, 
J., CABRERA, G. M., LOPES, N. P. Cleavage of Peptides from Amphibian Skin 
Revealed by Combining Analysis of Gland Secretion and in Situ MALDI Imaging 
Mass Spectrometry. ACS Omega, v. 3, p. 5426–5434, 2018.

CAO, X., WANG, Y., WU, C., LI, X., FU, Z., YANG, M., BIAN, W., WANG, S., SONG, 
Y., TANG, J., YANG, X. Cathelicidin-OA1, a novel antioxidant peptide identifed from 
an amphibian, accelerates skin wound healing. Scientific Reports, v. 8, p. 571-583, 
2018.

RONG, M., LIU, J., LIAO, Q., LIN, Z., WEN, B., REN, Y., LAI, R. The defensive 
system of tree frog skin identifed by peptidomics and RNA sequencing analysis. 
Amino Acids, v. 51, p. 345-353, 2019.

HOSKIN, D. W.; RAMAMOORTHY, A. Studies on Anticancer Activities of 
Antimicrobial Peptides. Biochimica et Biophysica Acta, 357-375, 2008.



GARCIA, I. J. P.; KINOSHITA, P. F.; SILVA, L. N. D.; BUSCH, M. S.; ATELLA, G. C.;
SCAVONE, C.; CORTES, V. F.; BARBOSA, L. A.; SANTOS, H. L. Ouabain 
attenuates oxidative stress and modulates lipid composition in hippocampus of rats in
lipopolysaccharide-induced hypocampal neuroinflammation in rats. Journal of 
Cellular Biochemistry, v. 120, p. 4081-4091, 2018.


