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RESUMO 

 

LUNA, M. S. A. Análise proteômica comparativa da expressão diferencial de proteínas 

induzida pela ativação da inervação noradrenérgica em glândulas de veneno e acessória 

da serpente Bothrops jararaca. 2013. 170 f. Tese (Doutorado em Biologia Celular e 

Tecidual) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 

 

As glândulas de veneno de serpentes Viperidae possuem um lumen onde todo veneno 

produzido pelas células secretoras é estocado. Quando o veneno é liberado do lumen, as 

células secretoras são ativadas e mais veneno é produzido. Mostramos anteriormente que a 

extração de veneno promove modificações na síntese de proteínas da glândula de veneno. 

Nesta tese, realizamos um estudo proteômico das glândulas de veneno e acessória durante o 

ciclo de produção de veneno e verificamos a influência da inervação noradrenérgica na 

regulação da síntese de proteínas da glândula de veneno. Foram identificadas espécies de 

proteínas exclusivas em cada estágio. Dentre as proteínas do citoplasma, verificamos que o 

número de espécies de proteínas exclusivas identificadas como actina, vimentina, 

tropomiosina, da subunidade alfa do proteassomo, tioredoxina e da proteína 40S ribossomal 

aumentou após a extração de veneno. Quanto às proteínas do retículo endoplasmático, 

verificamos um aumento no número de proteínas exclusivas identificadas como proteína PDI 

e GRP78 após a extração de veneno. Em relação às proteínas secretadas, identificadas como 

toxinas do veneno, mostramos pela primeira vez que a maioria das toxinas do veneno já está 

presente no estágio quiescente da glândula. As SVSP são mais abundantes no estágio 

quiescente e as CTL-símile como as GPIb-BP e fator de coagulação IX/X estão presentes 

somente no estágio quiescente. Outras toxinas como SVMP, LAAO, PLA2, PLI, Bj46a e 

disintegrina são mais abundantes nos estágios ativados da glândula, demonstrando que a 

produção e secreção de toxinas ocorrem de maneira não sincronizada. A inervação 

noradrenérgica regulou positivamente a síntese de vimentina e subunidade alfa do 

proteassomo e negativamente a síntese da cadeia leve da miosina,  anexina A5 e ATP-sintase 

mitocondrial-símile. Em relação às toxinas, a inervação noradrenérgica regulou 

negativamente a síntese das CTL-símile como as GPIb-BP e o fator de coagulação IX/X, além 

das PLA2 e da SVMP-PII e positivamente a síntese de Bj46a e da SVMP-PI. Quanto à 

glândula acessória, a síntese da proteína nuclear histona H2 aumentou após a extração de 

veneno e a síntese das proteínas HSP90 (retículo endoplasmático) e DPPIV (membrana) 

reduziram após a extração de veneno. Surpreendentemente, pela primeira vez, mostramos a 

presença de toxinas na glândula acessória como as CTLs, SVSP, SVMP, PLA2, LAAO e 

ainda toxinas menos abundantes como disintegrina, GC, PN identificadas apenas na glândula 

acessória que não sofreu extração de veneno. Identificamos também a presença de inibidores 

de enzimas tais como PLI, Bj46a e o precursor do tripeptídeo pEKW. Interessante salientar 

que da classe das SVMP, apenas as SVMP-PII e SVMP-PIII foram identificadas 

preferencialmente 4 dias após a extração de veneno. Assim como na glândula de veneno, a 

produção e secreção das toxinas da glândula acessória ocorrem de maneira não sincronizada. 

O conhecimento da composição proteômica das glândulas do aparelho glandular de veneno de 

serpente nos vários estágios do ciclo de produção de veneno, bem como a participação da 

inervação noradrenérgica nesse processo contribuirá de forma significativa para um melhor 

entendimento dos mecanismos de produção e secreção de veneno, contribuindo para os 

estudos das toxinas e suas diversidades. 

  

Palavras-chave: Bothrops jararaca. Glândula de veneno. Glândula acessória. Síntese de 

proteínas. Ciclo de produção de veneno. Inervação noradrenérgica. Serpente. Análise 

proteômica. 



 
 

ABSTRACT 

 

LUNA, M. S. A. Comparative proteomic analysis of differencitial expression induced by 

noradrenergic innervation in venom gland and accessory gland of Bothrops jararaca 

snake. 2013. 170 p. Ph. D. thesis (Cell Biology and Tissue) – Instituto de Ciências 

Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 

 

Venom gland of viperid snakes have a basal-central lumen where the venom produced by 

secretory cells is stored. When the venom is depleted from the lumen, secretory cells are 

activated and more venom is produced. In previous studies, we have shown that venom 

extraction promotes changes in the protein synthesis of venom gland. In this thesis, we 

performed a proteomic analysis of venom gland and accessory gland during venom 

production cycle and verify the influence of noradrenergic innervation on protein synthesis of 

the venom gland. We identified exclusive proteins in each stage. Among protein species of 

the cytoplasm, we verify that the number of exclusive protein species identified as actin, 

vimentin, tropomyosin, and proteasome subunit alpha type-1, thioredoxin, and 40S ribosomal 

increased after venom extraction. Among protein species of the endoplasmic reticulum, we 

verify that the number of species of protein identified as disulfide isomerase and glucose 

regulated protein 78 kDa increased after venom extraction. Regarding secreted proteins, 

specifically about venom toxins, we showed for the first time that many toxins are present in 

quiescent stage. SVSP are more abundant in quiescent stage and others toxins CTL-like such 

as GPIb-BP and coagulation factor IX/X were present only in this stage. Other toxins such as 

SVMP, LAAO, PLA2, PLI, Bj46a, and disintegrin are more abundant in activated stages of 

venom gland, indicating the production and secretion of toxins is not synchronized. 

Noradrenergic innervation regulates positively the synthesis of vimentin and proteasome 

subunit alpha and negatively the synthesis of myosin light chain and ATP-synthase 

mitochondrial-like. Considering toxins, noradrenergic innervation regulates negatively the 

synthesis of CTL-like such as GPIb-BP, coagulation factor IX/X, PLA2 and SVMP-PII and 

positively the synthesis of Bj46a and SVMP-PI. In the accessory gland, the synthesis of 

nuclear protein histone H2 increased after venom extraction and the synthesis of proteins 

HSP90 (endoplasmic reticulum) and DPPIV (membrane) decreased after venom extraction. 

Surprisingly, we showed for the first time the presence of toxins in accessory gland such as 

CTLs, SVSP, SVMP, PLA2, LAAO and in a less abundance, disintegrin, GC, PN identified 

only in accessory gland that not underwent venom extraction. We also identified the presence 

of enzyme inhibitors such as PLI, Bj46a and the precursor of the tripeptide pEKW. It is 

important to show that from SVMP class, only SVMP-PII and SVMPI-PIII were identified 

and mainly in accessory gland 4 days after venom extraction. Similar to venom gland, the 

syntheses and secretion of new toxins are asynchronized in accessory gland. The proteomic 

composition of gland of snake venom apparatus on different stages of venom production 

cycle, and the participation noradrenergic innervation in this process will contribute to better 

understand the mechanisms involved in venom gland activation and consequently, venom 

production. These data will also contribute to the studies on snake toxins and their diversities. 

 

Keywords: Bothrops jararaca. Venom gland. Acessory gland. Protein synthesis. Venom 

production cycle. Noradrenergic innervation. Snake. Proteomic analysis. 
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1.1 Serpentes 

 

As serpentes são animais vertebrados que pertencem à classe dos répteis e a ordem 

Squamata. As serpentes estão organizadas em dois grupos principais: Scolecophidia (Cobras-

cegas) com aproximadamente 370 espécies e Alethinophidia ou serpentes típicas com 

aproximadamente 2700 espécies (VIDAL; HEDGES, 2009). 

As serpentes do grupo Scolecophidia são pequenas e não têm veneno. Já o grupo 

Alethinophidia tem uma maior diversidade, compreende as boas, pythons e caenophidians. 

Todas as serpentes venenosas são encontradas no grupo Caenophidea (VIDAL; HEDGES, 

2009), que incluem a superfamília Acrochordoidea de serpentes aquáticas e a superfamília 

Colubrodeia de serpentes avançadas, sendo a mais diversificada e é composta por quatro 

famílias: Colubridae, Atractaspididae, Elapidae e Viperidae. 

À família Viperidae, tradicionalmente, é atribuída três subfamílias: Viperinae, 

Azemiopinae e Crotalinae. Os representantes da subfamília Crotalinae apresentam uma 

característica própria e exclusiva, a fosseta loreal. A fosseta loreal é um órgão 

termorregulador localizado ligeiramente abaixo da linha que separa o olho da narina, um de 

cada lado da cabeça. Este órgão é revestido por epitélio termo sensível que capta delicadas 

variações de temperatura do ambiente, permitindo a serpente formar imagem infravermelha, 

juntamente com a luminosa (FRANCO, 2003).  

A subfamília Crotalinae possui 21 gêneros e 172 espécies, dos quais 4 gêneros e 23 

espécies ocorrem no Brasil. As serpentes peçonhentas no Brasil são consideradas de 

importância medica e encontram-se classificadas nos gêneros Bothrops (Wagler 1824), 

Crotalus (Linnaeus 1758), Lachesis (Daudin 1803) e Micrurus (Wagler 1824) (ARAÚJO et 

al., 2003; BRASIL, 1998). O gênero Bothrops representa o grupo mais importante de 

serpentes peçonhentas, com mais de 60 espécies encontradas em todo território brasileiro 

(incluindo os gêneros Bothriopsis e Bothrocophias) (BRASIL, 2009). 

Os gêneros Bothrops, Bothriopsis e Bothrocophias recentemente receberam nova 

classificação com base em evidências morfológicas e moleculares. Nessa nova classificação 

proposta por Fenwick et al. (2009) 11 espécies de serpentes anteriormente incluídas no gênero 

Bothrops foram alocadas em Bothropoides, porém para esse trabalho optamos por manter a 

nomenclatura tradicional e amplamente aceita entre a comunidade científica. 

Em abril de 2009 os acidentes por animais peçonhentos foram incluídos na lista de 

Doenças Tropicais Negligenciadas da Organização Mundial da Saúde (OMS) por 
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representarem um problema de saúde publica em virtude de sua alta frequência e gravidade 

(ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS, 2010). 

No Brasil, os envenenamentos ofídicos causados pelas serpentes do gênero Bothrops 

são os mais importantes devido à alta frequência de acidentes. As serpentes desse gênero são 

responsáveis por 72,6% dos acidentes ofídicos que ocorrem no Brasil (BRASIL, 2009). 

 

1.2 Bothrops jararaca 

 

A serpente Bothrops jararaca (WIED, 1984), pertence à família Viperidae, tem o 

nome popular de jararaca ou jararaca-preguiçosa (Figura 1). 

Esta serpente apresenta uma coloração muito variável, desde tons castanhos claros até 

coloração quase completamente preta. Ela é ágil, tem grande capacidade adaptativa ocupando 

áreas silvestres, agrícolas, suburbanas e até urbanas. Trata-se da espécie mais comum da 

região sudeste, habitando desde o sul da Bahia até o Rio Grande do Sul (BRASIL, 2009; 

CAMPBELL; LAMAR, 2004; MELGAREJO, 2003). Esta espécie é ativa principalmente no 

período crepuscular e noturno, podendo apresentar alguma atividade diurna, em geral 

associada à termorregulação comportamental (MARQUES; SAZIMA, 2004; SAZIMA, 

1988). 

 

Figura 1 - Serpente adulta de Bothrops jararaca em atividade sobre o solo. 

 

 

 

Fonte: Fotografada por Branco (2001)
1
.  

 

                                                             
1 BRANCO, Enio. 2001. 
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Uma das principais características da família Viperidae é a presença de um aparelho 

inoculador de veneno altamente especializado e eficiente para captura de presas. A dentição 

destas serpentes é do tipo solenoglifodonte, isto é, possuem um par de dentes maxilares 

extremamente grandes, pontiagudos com um canal interno onde o veneno é excretado. A 

dentição e a cinética craniana estão associadas a um mecanismo complexo que permite uma 

grande abertura bucal, facilitando assim o posicionamento do dente em relação à presa 

(GOMES; POURTO, 1993), (Figura 2). 

 

Figura 2 - Crânio e mandíbula de serpente com dentição solenoglifodonte. 
 

 

 

A: visão lateral do crânio com mandíbula fechada. B: Crânio e mandíbula em posição de abertura 
bucal máxima. pe: presa, pt: pterigoide, q: quadrado, md: mandíbula.  

Fonte: Gomes e Puorto, 1993. 

 

1.3 Aparelho glandular de veneno da serpente Viperidae  

 

Entre as serpentes peçonhentas do Brasil, a mais bem estudada quanto à estrutura do 

aparelho glandular de veneno e a biossíntese da peçonha são as Viperidae. A serpente 

Bothrops jararaca possui um aparelho glandular de veneno altamente especializado composto 

por quatro regiões distintas: a glândula principal de veneno, a glândula acessória, o ducto 
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primário e o ducto secundário que se conecta com o canal do dente inocular de veneno 

(GOMES; PUORTO, 1993) (Figura 3). 

 

Figura 3 - Aparelho glandular de veneno da serpente Bothrops jararaca. 

 

 

 

M: músculo compressor da glândula; GP: glândula principal de veneno; DP: ducto primário; GA: 
glândula acessória; DS: ducto secundário.  

Fonte: Fotografado por Hortêncio (2006)
2
. 

 

As glândulas de veneno de serpentes são glândulas exócrinas presentes na cavidade 

oral que evoluíram a partir de glândulas salivares de ancestrais não venenosos e a sua 

principal função é secretar veneno para facilitar a apreensão e digestão da presa (KARDONG, 

1982; ZAGO, 1971). 

A glândula principal de veneno provavelmente evoluiu a partir de estruturas salivares 

especializadas do lábio superior, como a glândula de Duvernoy, e o músculo compressor da 

glândula derivado da musculatura temporal anterior. O aparelho glandular de veneno está 

localizado na região temporal, um em cada lado da cabeça, logo atrás dos olhos e diretamente 

abaixo do músculo compressor. A glândula de veneno apresenta um formato triangular e 

alongado, com a parte mais alongada voltada para a região anterior da cabeça (MELGAREJO, 

2003).  

A glândula principal de veneno está envolvida por tecido conjuntivo e é formada por 

epitélio secretor tubular ramificado, onde se encontram pelo menos quatro tipos celulares: 

células epiteliais secretoras, a mais abundante na glândula (79%), células ricas em 

mitocôndrias (2%), células horizontais (10%) e células escuras (9%) (MACKESSY, 1991). 

Uma característica importante das glândulas de veneno de serpentes Viperidae é a estocagem 

                                                             
2 HORTÊNCIO, Thiago M. A. São Paulo, 2006. 
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do produto de secreção no lumen principal, diferindo das glândulas de serpentes da família 

Elapidae e de mamíferos, nas quais o produto é estocado em vesículas secretoras 

intracitoplasmáticas (JAMIESON; PALADE, 1967a, b; KOCHVA, 1978). 

Duas estruturas presentes no aparelho glandular de veneno pouco estudadas são as 

glândulas acessórias e o ducto primário e ainda há controvérsias se as secreções liberadas por 

estas regiões podem modificar o veneno formado. Sabe-se que a luz da glândula principal de 

veneno conecta-se ao ducto primário e este forma uma alça e passa no interior da glândula 

acessória (KOCHVA; GANS, 1966). A glândula acessória é uma estrutura oval que envolve o 

ducto primário comprimindo-o (KOCHVA, 1978). 

Recentemente, um estudo morfológico da glândula acessória da Bothrops jararaca 

mostrou que esta glândula possui um epitélio secretor simples com seis tipos celulares na 

região anterior: dois tipos de células secretoras, células ricas em mitocôndria que não 

possuem secreção, células horizontais, células basais e células escuras e um epitélio simples 

com somente dois tipos celulares na região posterior: células seromucosas e células 

horizontais. Este estudo também mostrou que as células secretoras da glândula acessória 

possuem uma exocitose tardia, 4 dias após a extração de veneno e assim como a glândula 

principal de veneno, possui um longo ciclo de produção e secreção. Devido à secreção tardia, 

foi sugerido que a secreção da glândula acessória não participa da formação do veneno total 

da serpente Bothrops jararaca (SAKAI; CARNEIRO; YAMANOUYE, 2012).  

O ducto primário da serpente Bothrops jararaca apresenta um epitélio pseudo-

estratificado com células secretoras colunares apresentando vesículas com diferentes 

eletrodensidades, células ricas em mitocôndrias, células escuras, células basais e células 

horizontais. A análise morfológica mostrou que o ducto primário também possui um longo 

ciclo de produção e secreção e que esta secreção liberada pode participar do veneno total e 

pode ser que esta secreção seja o motivo das controvérsias existentes na literatura (SAKAI, 

2011). 

 

1.4 Glândulas Salivares 

 

Relacionadas com as glândulas de veneno, as glândulas salivares são glândulas 

exócrinas que estão localizadas na cavidade oral e tem como principal função a síntese e 

secreção de saliva. Os três pares de glândulas salivares maiores em mamíferos que incluem a 

glândula submandibular, parótida e sublingual são responsáveis por 90% da saliva total. A 

saliva é composta por fluídos, eletrólitos, proteínas e mucinas (PROCTOR; CARPENTER, 
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2007). A secreção da saliva é estimulada por vários fatores como a presença de alimentos na 

boca ou estímulos olfativos. Estas mensagens são transmitidas às glândulas salivares via 

sistema nervoso autonômico. As glândulas salivares recebem inervações simpáticas e 

parassimpáticas que estão diretamente envolvidas na secreção glandular. Ambos os impulsos 

simpáticos e parassimpáticos agem nas células secretoras simultaneamente. O estímulo via 

parassimpático provoca secreção de saliva abundante, muito aquosa, com pouca matéria 

orgânica, enquanto o estímulo via simpático promove a secreção de saliva mais viscosa rica 

em moléculas orgânicas (SCHNEYER et al., 1972). 

A estimulação simpática que age nas células, frequentemente não causa mobilização 

de fluidos e tende a modular a composição da saliva pelo aumento da exocitose das 

vesículas secretoras das células salivares e induz contração das células mioepiteliais, de 

modo que a contração dessas células leva à liberação da saliva (GARRETT; THULIN, 1975; 

GARRET et al., 1987; PROCTOR; CARPENTER, 2007).  

Os principais fatores regulatórios que demonstraram ter um papel na regulação das 

secreções das glândulas salivares são os neurotransmissores liberados por inervação 

simpática e parassimpática. Esses neurotransmissores são os primeiros mensageiros 

envolvidos na regulação celular da exocitose. Entre os neurotransmissores que ativam as 

células secretoras salivares, os principais são a acetilcolina, secretada pelos nervos 

parassimpáticos e a noradrenalina, secretada pelos nervos simpáticos, além de vários 

neuropeptídios (BAUM, 1987; EKSTROM, 1987; EKSTROM et al., 1988; WRIGTH; 

LUEBKE, 1989). 

A noradrenalina liberada pela estimulação simpática estimula a secreção das proteínas 

salivares através da sua interação com receptores adrenérgicos. 

Os receptores adrenérgicos são membros da superfamília de receptores acoplados a 

proteína G e são classificados em adrenoceptores  e adrenoceptores . Posteriormente 

através de evidencias farmacológicas e moleculares mostrou-se que havia outras classes de 

receptores denominadas de adrenoceptores 1, 2 e , no qual foram subdivididos em três 

subtipos (1A,1B,1C, 2A, 2B, 2C, 1, 2 e 3) (BYLUND, 1988; BYLUND et al., 1994). 

Todos os três subtipos de adrenoceptores 1 estão acoplados à proteína Gq/11, que 

está envolvida na ativação da enzima fosfolipase C, que participa da formação de segundos 

mensageiros. A fosfolipase C ativada hidrolisa o bifosfato de fosfatidilinositol (PIP2) 

presente na membrana em trifosfato de inositol (IP3) e diacilglicerol (DAG) (GRAHAM et 

al., 1996; VARMA; DENG, 2000). O segundo mensageiro hidrossolúvel, IP3, migra pelo 
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citosol e se liga a receptores específicos de IP3 no retículo endoplasmático e mitocôndrias, 

promovendo a liberação do íon Ca
+2

 no citosol. O DAG fica associado à membrana 

plasmática, tem a função de ativar a proteína cinase C (PKC) (XIAO et al., 2006). 

O adrenoceptor  está acoplado à proteína Gs, que quando ativada estimula a via de 

sinalização clássica, envolvendo a ativação de adenilil ciclase, resultando no aumento da 

concentração de monofosfato de adenosina cíclica (AMPc). O aumento na concentração de 

AMPc intracelular culmina na ativação da proteína cinase dependente de AMPc (PKA). A 

ligação do AMPc induz mudanças conformacionais que resultam na ativação da PKA, 

responsável pela fosforilação de proteínas efetoras (XIAO et al., 2006).O adrenoceptor 2 

está acoplado a proteína Gi , que inibe a atividade da enzima adenilil ciclase, regulando 

diversas respostas celulares. 

Nas glândulas salivares os adrenoceptores do tipo α1 e 1, promove uma secreção 

viscosa rica em mucinas (BAUM, 1993; BAUM; WELLNER, 1999; PELUSO et al., 2007; 

QUISSEL; BARZEN, 1980). A clássica via de sinalização acoplada ao adrenoceptor 1 que 

regula a secreção de fluidos, eletrólitos, amilase e mucinas envolve a formação do 1,4,5-

trifosfato de inositol, que aumenta liberação de cálcio intracelular, modulando a exocitose de 

proteínas e mucinas (KLEIN, 2002; QUISSELL et al., 1992; QUISSELL; BARZEN; 

DEISHER, 1993). 

A ativação do adrenoceptor  tem uma participação importante na expressão e secreção 

de proteínas e no desenvolvimento pós-natal em glândulas salivares (BARKA, 1990; YEH et 

al., 2005). Ativação dos adrenoceptores  também leva à produção de AMPc e à ativação de 

proteínas cinases dependentes de AMPc, ativando várias cascatas de sinalização tais como as 

MAPKs (QUISSELL et al., 1992; YEH et al., 2012). Os subtipos 1 e 2 são expressos na 

glândula submandibular de coelhos, sendo que o subtipo 1 é predominante e participa da 

regulação da secreção de saliva, especialmente na síntese e secreção de proteínas (BAUM; 

WELLNER, 1999; LI et al., 2006). Em glândulas parótidas de ratos o subtipo 1 é 

predominante e provavelmente é o responsável por iniciar a cascata de sinalização que leva à 

proliferação celular, já o subtipo 2 parece ser essencial em fases posteriores no 

desenvolvimento e proliferação das glândulas salivares (YEH et al., 2012). 
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1.5  Mecanismos de produção de veneno pela glândula principal de veneno 

 

A produção de veneno inicia-se após a redução do conteúdo estocado no lumen da 

glândula, seja após uma picada ou a extração manual de veneno. O inicio do ciclo de 

produção de veneno é marcado por mudanças morfológicas e bioquímicas nas células 

secretoras. As glândulas de veneno no estado quiescente, que não sofreram extração de 

veneno por um longo período, de um a dois meses, estão repletas de veneno. No estado 

quiescente, as células secretoras, responsáveis pela produção e secreção de veneno, estão na 

forma cuboide, as cisternas do Retículo Endoplasmático Rugoso (RER) estão estreitas e 

paralelas e o aparelho de Golgi está quiescente. Após a extração de veneno, a quantidade de 

veneno no lumen diminui e as células secretoras passam para a forma colunar, as cisternas do 

REG se expandem e o veneno é sintetizado (BDOLAH, 1979; BEN-SHAUL; LIFSHITZ; 

KOCHVA, 1971; CARNEIRO et al., 1991; DE LUCCA et al., 1974; KOCHVA, 1971; 

KOCHVA, 1978; MACKESSY, 1991; ORON; BDOLAH, 1973; ROTENBERG; 

BAMBERGER; SALOMÃO, 1991; SCHAEFFER et al., 1972a, b; ZAGO, 1971). O pico 

máximo da atividade sintética ocorre aproximadamente quatro dias após a extração do 

veneno, neste momento as células secretoras alcançam a altura máxima (CARNEIRO et al., 

1991; DE LUCCA et al., 1974; KOCHVA, 1987; KOCHVA, 1978) (Figura 4). Apesar das 

glândulas de veneno estarem ativadas nesse estágio do ciclo, poucas vesículas são encontradas 

nas células secretoras, pois todo material sintetizado é exocitado e estocado no lumen 

glandular. Após este período, as células secretoras diminuem de tamanho e gradualmente a 

célula assume a organização do estado quiescente (BEN-SHAUL; LIFSHITZ; KOCHVA, 

1971; ORON; BDOLAH, 1973). O ciclo completo de produção de veneno dura de 30 a 50 

dias, sendo significativamente mais longo quando comparado ao ciclo de produção de 

proteínas em glândulas exócrinas de mamíferos (AMSTERDAM; OHAD; SHRAMM, 1969; 

JAMIESON; PALADE, 1967a, b). 
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Figura 4 - Representação esquemática das mudanças morfológicas das células secretoras da 

glândula de veneno da serpente Vipera palestinae durante o ciclo de produção de 

veneno. 

 

 
 

Retículo endoplasmático ruguso (RER). 
Fonte: Adaptado de Ben-Shaul, Lifshitz e Kochva, 1971. 

 

O perfil de atividade sintética tem sido baseada na análise da síntese de RNAm ou de 

proteínas. Por exemplo, Rotenberg, Bamberger e Kochva (1971) mostraram através da 

incorporação 
32

P no RNA total de glândulas de veneno de Vipera palestinae que a extração de 

veneno ativa o epitélio secretor da glândula de veneno e resulta em uma alta taxa de síntese de 

RNA entre o primeiro e quarto dia após a extração de veneno. Já em relação ao acúmulo de 

proteínas Oron e Bdolah (1978) mostraram que no primeiro dia após a extração de veneno, a 

maior parte das proteínas sintetizadas são provavelmente proteínas estruturais e quando as 

células atingem a capacidade sintética máxima a maioria das proteínas sintetizadas é do 

veneno. 

A regulação ou controle da síntese das proteínas do veneno parece envolver um 

componente físico, através de variações na pressão intraluminal sobre as células epiteliais da 

glândula, a qual varia de acordo com o volume de veneno presente no lumen (KOCHVA, 

1978), bem como um componente neuronal envolvendo a inervação simpática através da 
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estimulação de receptores - e -adrenérgicos (KERCHOVE et al., 2004; KERCHOVE et al., 

2008; YAMANOUYE et al., 1997; YAMANOUYE et al., 2000; ZABLITH, 2007). 

Os mecanismos envolvidos na regulação da síntese e secreção de toxinas pela glândula 

de veneno são pouco conhecidos. No entanto, nesta última década, o grupo de pesquisa 

coordenado por Yamanouye tem mostrado a importância da inervação noradrenérgica na 

produção e secreção de veneno em serpentes Bothrops jararaca. 

Para desvendar esse papel da inervação noradrenérgica a utilização de ferramentas 

farmacológicas como a reserpina tem sido amplamente utilizada. A reserpina é uma droga 

simpatolítica, que bloqueia o transporte de noradrenalina para as vesículas sinápticas através 

de sua ligação à proteína transportadora (MARTINEZ-OLIVARES et al., 2006). A 

noradrenalina vai ser acumulada no citoplasma, onde é degradada pela enzima monoamina 

oxidase (MAO). Portanto, o nível de noradrenalina cai nos tecidos e ocorre o bloqueio da 

transmissão simpática. 

Em glândulas de veneno, foi possível observar o bloqueio da atividade noradrenérgica, 

uma vez que reserpina foi capaz de paralisar a produção e secreção de veneno em glândulas 

ativadas por meio da extração de veneno e ambos os adrenoceptores  e , participam deste 

processo. A administração crônica de fenilefrina (agonista do adrenoceptor ) e isoprenalina 

(agonistas de adrenoceptor ) foram capazes de reverter à ação de reserpina, restaurando a 

síntese proteica do veneno, mas apenas a fenilefrina foi capaz de restaurar o processo de 

secreção das proteínas do veneno (YAMANOUYE et al., 1997).  

Os adrenoceptores  estão acoplados à proteína Gs, visto que sua estimulação leva a 

um aumento na concentração de AMPc. Além disso, a estimulação dos adrenoceptores  ativa 

o influxo de cálcio via canais ativados por voltagem (VOC) e ativados por receptores (ROC), 

além de mobilizar cálcio de estoques sensíveis a tapsgargina (ZABLITH, 2007). Vale 

ressaltar que o aumento de AMPc após estimulação dos adrenoceptores  só ocorre em 

células no estado quiescente (glândulas que não sofreram extração de veneno) e não no seu 

estágio máximo de ativação (4 dias após a extração de veneno) e o aumento da concentração 

citosólica de cálcio é significativamente maior em células quiescentes (YAMANOUYE et al., 

2000; ZABLITH, 2007). 

Os adrenoceptores  são do subtipo 1D e estão acoplado à proteína Gq, visto que sua 

estimulação ativa a fosfolipase C (PLC) levando à hidrólise do PIP2, com a consequente 

produção do IP3 e DAG, promovendo a liberação de cálcio dos estoques intracelulares 

sensíveis a tapsgargina e ativação de PKC, respectivamente. Além disso, esses receptores 
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ativam a cascata da cinase ativada por mitógenos ERK1/2, sendo que a etapa inicial dessa 

ativação é via PKC (KERCHOVE, 2004; KERCHOVE et al., 2008). Esses receptores quando 

estimulados são prontamente dessensibilizados, sendo essa dessensibilização de longa 

duração (30 dias) (KERCHOVE et al., 2004). 

A descoberta de que adrenoceptores 1 e  sofrem dessensibilização por um longo 

período, logo após a sua ativação, mostrou in vivo, a importância da estimulação desses 

adrenoceptores para o desencadeamento do ciclo de produção de veneno (KERCHOVE et al., 

2004; YAMANOUYE et al., 2000; ZABLITH, 2007).  

Posteriormente, estudos sobre a sinalização intracelular desencadeada pela 

estimulação dos adrenoceptores permitiu concluir que a noradrenalina é importante para a 

ativação da glândula de veneno (KERCHOVE et al., 2008; LUNA et al., 2009). A ativação 

desses receptores leva a ativação de fatores de transcrição tais como NFB e AP-1 que 

regulam a síntese de proteínas da glândula de veneno, essenciais para a ativação da mesma. 

Este estudo mostrou ainda que a extração de veneno promove mudanças no perfil proteico da 

glândula de veneno, sendo que as diferenças mais significativas foram 4 e 7 dias após a 

extração de veneno em serpentes fêmeas e machos, respectivamente. O tratamento com 

reserpina bloqueou essas mudanças e a administração concomitante de agonistas de 

adrenoceptores  e  restaurou o efeito de reserpina, levando a ativação da glândula de 

veneno e consequentemente a produção de veneno (LUNA et al., 2009). As glândulas de 

veneno das serpentes Viperidae são glândulas orais exócrinas, assim como as glândulas 

salivares, e são capazes de secretar proteínas tóxicas (KOCHVA; GANS, 1970). Essas 

glândulas de veneno têm a característica de possuir um lumen central onde o veneno 

produzido é armazenado e um longo ciclo de produção de veneno que leva de 30 a 50 dias 

para se completar, estas fases incluem um estágio de ativação após a perda do veneno do 

lumen e um estágio quiescente quando o lumen está cheio de veneno (KOCHVA; GANS, 

1970; KOCHVA, 1987; MACKESSY, 1991; WARSHAWSKY et al., 1973; YAMANOUYE 

et al., 2000), diferentemente das glândulas salivares que estão constantemente ativadas. 

A importância da inervação parassimpática para produção de saliva é claramente 

demonstrada na xerostomia (falta de saliva) que pode ocorrer em resposta a várias condições, 

incluindo reações adversas a medicamentos, estresse e radioterapia (BROSKY, 2007; 

DANIELS; WU, 2000), ou ainda em patologias que causam disfunções das glândulas 

salivares como a síndrome de Sjögren que leva à deterioração da membrana mucosa da boca e 

garganta (VON BÜLTZINGSLÖWEN et al., 2007). Agonistas de colinoceptores, como a 
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pilocarpina, têm sido utilizados no intuito de promover um aumento no fluxo de saliva e 

assim, melhorar os sintomas da xerostomia (BROSKY, 2007). Análise proteômica da saliva 

mostrou que a pilocarpina restaurou parcialmente a densidade e número de proteínas 

identificáveis na saliva de pacientes com Síndrome de Sjögren (PELUSO et al., 2007). Porém, 

não existem trabalhos mostrando a importância da estimulação simpática na melhoria dos 

sintomas da xerostomia. 

As glândulas salivares, ao contrário das glândulas de veneno de serpentes Viperidae, 

estão constantemente ativadas dificultando o estudo dos mecanismos fisiológicos envolvidos 

na síntese e secreção desta glândula, contudo a glândula principal de veneno torna-se um bom 

modelo de estudo, uma vez que ela pode assumir dois estados de ativação: estado quiescente e 

estado ativado possibilitando assim estudar estes mecanismos passo a passo para um melhor 

entendimento sobre as patologias que afetam as glândulas salivares. 

 

1.6 Ferramentas “ômicas” 

 

Com o progresso da biologia molecular, está ocorrendo um grande interesse por 

métodos de análise em alta escala (OMICAS), no qual geram quantidades exorbitantes de 

dados que permitem identificar grandes redes regulatórias. No entanto, um sistema não é 

apenas um conjunto de genes e proteínas e suas propriedades não podem ser completamente 

compreendidas apenas desenhando um diagrama com suas interconexões, apesar deste 

diagrama ser um bom começo para se entender o funcionamento do sistema. Para estudar um 

sistema é necessário conhecer como suas partes, genes e proteínas se relacionam de um modo 

dinâmico durante uma determinada situação estudada, como cada parte se comporta nessa 

determinada situação e como a resposta de cada parte interfere na outra parte, assim ao final 

espera-se ter um diagrama dinâmico que explique como o sistema se comporta (KITANO, 

2002). 

O sequenciamento genômico e o consequente conhecimento da sequencia completa de 

todos os genes são contribuições importantíssimas para se estudar melhor os organismos 

vivos. Porém, estas informações não são suficientes para saber quais proteínas estão sendo 

realmente expressas na célula, num dado momento, numa determinada condição.  

Na era pós-genômica, tem ficado evidente que além das informações obtidas pela 

análise do genoma, é preciso ter conhecimento, por exemplo, sobre quais proteínas estão 

realmente sendo expressas, quando e em quais níveis esta expressão ocorre e sobre as 
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eventuais modificações pós-tranducionais. O fato de as células de um mesmo organismo ter o 

mesmo genoma, mas apresentarem as mais variadas funções e morfologias, produto de 

diferentes composições de proteínas expressas, ilustra a importância de estudar não só a 

sequencia dos genes, mas também a sua expressão para podermos compreender a suas 

funções biológicas (PANDEY; MANN, 2002). Desta forma, a proteômica, que é análise do 

conjunto de proteínas expressas em uma determinada célula ou tecido, num determinado 

momento, a partir do genoma, tornou-se uma ferramenta importante para conhecer o 

funcionamento celular. 

A análise do proteoma é significativamente mais complicada do que o sequenciamento 

genômico. Estudos envolvendo proteoma incluem extração de proteínas, separação, 

quantificação e por último a identificação por espectrometria de massas (MS) e análises por 

bioinformática. A espectrometria de massas baseada no proteoma tornou-se uma poderosa 

ferramenta para análises qualitativas (presença/ausência) e quantitativas (intensidade de spots) 

de um grande número de proteínas.  

As informações sobre o proteoma de uma amostra podem derivar da análise de 

proteínas intactas (proteômica top-down) ou de seus peptídeos (proteômica bottom-up). Na 

proteômica bottom-up, as proteínas de uma mistura são digeridas, e os peptídeos resultantes 

são analisados por MS. As limitações dessa estratégia podem estar na cobertura incompleta da 

sequência das proteínas, na perda das modificações pós-traducionais e nas degradações como 

resultado da digestão proteolítica. Já a análise top-down permite deduzir a estrutura primária 

da proteína e a maior parte das modificações pós-traducionais (WU et al., 2012). No entanto, 

essa estratégia é limitada pela energia de colisão necessária na fragmentação da proteína que é 

insuficiente para proteínas maiores que 50 kDa, ficando restrita sua aplicação à análise de 

proteínas purificadas (NESATYY; SUTER, 2008). 

Na análise bottow-up de misturas complexas, são utilizados géis de eletroforese 

bidimensional (2-DE) ou cromatografia liquida. Atualmente a técnica de gel 2-DE é capaz de 

resolver um grande número de misturas complexas de proteínas, combinando a focalização 

isoelétrica e a massa molecular relativa de cada proteína, melhorando a identificação e a 

caracterização de diferentes isoformas de proteínas. O gel 2-DE tem um excelente poder de 

resolução de proteínas intactas (~ 2000), embora seja um processo difícil para automatizar, 

trabalhoso e de baixa reprodutibilidade. No entanto, ainda é uma abordagem poderosa para 

diferenciar isoformas de proteínas e estados de modificações pós-traducionais, e deve 

continuar a servir bem neste papel (MOTOYAMA; YATES, 2008). A cromatografia liquida 

de fase reversa acoplada à espectrometria de massas em tandem (LC/MS/MS) foi 
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desenvolvida para automação dos métodos de análise em larga escala e utiliza diferentes 

características das proteínas em colunas de propriedades distintas ou em uma única coluna 

bifásica. A fração eluída na primeira coluna é diretamente introduzida na segunda coluna, a 

qual pode ser diretamente acoplada ao espectrômetro de massas. Essa técnica, chamada de 

MudPIT (Multidimensional Protein Identification Technology), está inserida no contexto da 

proteômica shotgun, em que uma maior resolução dos proteomas é possível, facilitando a 

identificação das proteínas menos abundantes, frequentemente perdidas quando utilizados os 

géis (MOTOYAMA; YATES, 2008). A identificação de proteínas por meio da espectrometria 

de massas depende da digestão proteolítica que produz uma coleção de peptídeos que são 

ionizados por técnicas de ionização suave como ionização por eletro spray (ESI – 

Electrospray ionization) e a ionização/dessorção a laser assistida por matriz (MALDI – 

Matrix-assisted laser desorption ionization) (ROTILIO et al., 2012). Após a ionização, 

analisadores de massas detectam as relações massa/carga (m/z) e os espectros resultantes e 

relacionam a abundância dos fragmentos versus a relação m/z, os quais são então 

confrontados nos bancos de dados para a identificação das proteínas. 

Os trabalhos publicados até o momento, utilizando a análise em larga escala das 

proteínas por meio da abordagem proteômica de serpentes do gênero Bothrops, tiveram como 

foco principal os constituintes do veneno (SERRANO et al., 2005; TASHIMA et al., 2012; 

VALENTE et al., 2009; ZELANIS et al., 2011). Entre os componentes frequentemente 

encontrados no proteoma de venenos das serpentes viperídeas neotropicais estão: 

metaloproteinases, disintegrinas, serinoproteinases, fosfolipases A2, lectinas tipo C-símile, 

peptídeos potenciadores de bradicinina, proteínas secretadas ricas em cisteínas (CRISP - 

Cysteine rich secretory protein), fatores de crescimento como svVEGF (snake venom 

Vascular Endothelium Growth Factor) e svNGF (snake venom Nerve Growth Factor).  

A estratégia de sequenciamento de bibliotecas de cDNA no intuito de se obter uma 

visão global da expressão gênica e da diversidade de toxinas nas glândulas de veneno das 

diferentes espécies é de extrema importância na toxinologia. Em relação às serpentes do 

gênero Bothrops existem diversos trabalhos utilizando a metodologia de análise 

transcriptômica por meio de ESTs (Expressed Sequence Tags). Junqueira-de-Azevedo e Ho 

(2002) foram os primeiros pesquisadores a explorar a diversidade de transcritos de glândula 

de veneno da espécie Bothrops insularis. Desde então, diversas espécies já tiveram os 

transcriptomas de glândula de veneno revelados, inclusive da Bothrops jararaca (CIDADE et 

al., 2006).  
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Contudo, a despeito da funcionalidade da glândula principal de veneno pouco se 

conhece. Um estudo realizado recentemente analisou as modificações na expressão gênica 

durante o ciclo de produção e secreção de veneno da Bothrops jararaca e verificou que a 

expressão de transcritos celulares e de toxinas é semelhante ao longo dos 15 dias do ciclo de 

produção de veneno avaliado, sendo o pico máximo de expressão dos transcritos no segundo 

dia após o inicio do ciclo. Além disso, mostrou que o processo de transcrição de toxinas 

ocorre independente da ativação dos adrenoceptores  e  e que a ativação dos 

adrenoceptores parece ser necessária para formação das vesículas secretoras. No entanto, este 

estudo teve como base a comparação com a biblioteca de cDNA de glândula de veneno 

coletada 4 dias após a extração de veneno (BASTOS, 2011). 

Características importantes das proteínas contidas na glândula de veneno, no entanto, 

permanecem desconhecidas. Desta forma, a análise proteômica dos mecanismos celulares 

envolvidos no desencadeamento da síntese e secreção de veneno pelo aparelho da glandular 

de veneno da serpente Bothrops jararaca é importante para o conhecimento da funcionalidade 

desta glândula, bem como dar subsídios para um melhor entendimento sobre as patologias que 

afetam as glândulas salivares. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 CONCLUSÕES 
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Os resultados desta tese mostraram que:  

1. A análise proteômica das glândulas de veneno da serpente Bothrops jararaca 

revelou perfis distintos entre os estágios quiescentes e ativados, ou ainda após os 

tratamentos com reserpina e agonistas de adrenoceptores alfa e beta; 

2. Proteínas citoplasmáticas e do retículo endoplasmático estão sendo reguladas 

durante o ciclo de produção de veneno; 

3. Grande parte das toxinas está presente no estágio quiescente da glândula de 

veneno e algumas toxinas estão presentes exclusivamente neste estágio, no 

entanto outras são mais abundantes nos estágios ativados da glândula de veneno, 

mostrando que a síntese de toxinas ocorre de maneira não sincronizada; 

4. A estimulação da inervação noradrenérgica regula a síntese de proteínas 

citoplasmáticas e mitocondriais, além da síntese de algumas toxinas; 

5. A estimulação da inervação noradrenérgica, através da ativação dos 

adrenoceptores α e β, pode promover a exocitose de toxinas já sintetizadas 

presentes no lumen da glândula de veneno, bem como promover a síntese de 

novas toxinas; 

6. Na glândula acessória, após a extração de veneno, a síntese de algumas proteínas 

envolvidas na produção e secreção, bem como de toxinas foi regulada; 

7. Diversas toxinas foram identificadas na glândula acessória, assim como a 

presença de inibidores endógenos de metaloproteinases e de fosfolipases A2 

foram detectadas; 

8. A produção e secreção das toxinas da glândula acessória também ocorrem de 

maneira não sincronizada. 

 

Em conclusão, os dados obtidos nessa tese demonstram que durante a ativação 

da glândula de veneno várias proteínas envolvidas no processo de síntese e secreção de 

proteínas estão sendo reguladas. Além disso, mostramos pela primeira vez a presença de 

várias toxinas no estado dito como quiescente e que a síntese de toxinas ocorre de 

maneira não sincronizada. A estimulação da inervação noradrenérgica é importante para 

modular a síntese de proteinas envolvidas no processo de síntese e secreção, bem como 

de algumas toxinas. 

A glândula acessória, apesar de ter uma exocitose tardia, é capaz de sintetizar e 

secretar toxinas, bem como inibidores de metaloproteinases e fosfolipase A2 que podem 

estar agindo protegendo a glândula de veneno de seus efeitos tóxicos. Proteínas da 
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glândula acessória também tiveram sua síntese regulada nos diferentes tempos 

estudados e parecem estar envolvidas no restabelecimento celular devido a perda de 

conteudo citoplasmático após a secreção apócrina que ocorre nessa glândula.  
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