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RESUMO
BALDO,

M.

A.

Caracterização

estrutural

e

estudo

do

perfil

neurofarmacológico de substâncias isoladas do veneno de Rhinella
schneideri (Anura: Bufonidae). 2015. 130f. Tese (Doutorado). Faculdade de
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão
Preto, 2015.
Toxinas animais sempre foram estudadas ao longo dos tempos por
apresentarem um arsenal químico de moléculas com diversas funções
biológicas. Estudos podem conduzir essas moléculas para serem aplicadas na
geração de agentes terapêuticos e/ou de ferramentas experimentais para a
pesquisa básica e aplicada, justificando sua purificação e análise funcional.
Considerando que estudos de venenos de sapos são relevantes, por serem estes
considerados uma boa fonte de toxinas que atuam sobre diferentes sistemas
biológicos, os objetivos deste trabalho foram identificar a fração Rs5 do veneno
de Rhinella schneideri e caracterizar suas ações farmacológicas e/ou
toxicológicas no sistema nervoso central. O veneno de Rhinella schneideri foi
inicialmente submetido à diálise o que resultou na fração de baixa massa
molecular, que foi liofilizada e submetida a uma cromatografia de fase reversa em
sistema CLAE em coluna C18. Das 5 frações majoritárias obtidas nesta
cromatografia apenas a Rs5 foi utilizada para caracterização de neuroproteção
devido aos resultados prévios do grupo. A Rs5 (2 e 4 µg) se mostrou eficiente em
proteger células neuronais quando submetidas à crises induzidas por pilocarpina.
As frações Rs3, Rs4 e Rs5 e também a bufalina adquirida comercialmente (BAC)
foram utilizadas para ensaios em transportadores de neurotransmissores
dopamina (Rs5-IC50: 0,063 ± 0,014 µM), serotonina (Rs5-IC50: 0,090 ± 0,065 µM),
norepinefrina (Rs5-IC50: 0,079 ± 0,097 µM), glutamato, GABA (Rs5-IC50: 0,010 ±
0,010 µM) e glicina (Rs5-IC50: 0,021 ± 0,015 µM), nos quais demonstraram ações
inibitórias ou estimulantes na recaptação. A fração Rs3 foi submetida a ensaios
de inibição de crises convulsivas induzidas por PTZ e se mostrou parcialmente
eficaz, porém em todos os animais houve aumento do tempo de latência para o
desenvolvimento de crises. Na tentativa de se caracterizar um alvo para
neuroproteção, ensaios com mitocôndrias isoladas foram realizados. Os
resultados mostraram que não ocorre interferência na função mitocondrial em
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baixas concentrações da Rs5 (1, 10 e 50 nM) indicando baixa toxicidade nestas
doses. Baseando-se nos resultados de recaptação, ensaios comportamentais
foram realizados demonstrando que a Rs3 e a Rs5 foram capazes de inibir
ansiedade. Por fim, vale ressaltar que estes estudos são inéditos com moléculas
do tipo heterosídeos cardiotônicos derivados de anfíbios, sendo pioneiros e
relevantes para futuras pesquisas.

iv

ABSTRACT
BALDO, M.A. Structural characterization and neuropharmacology profile
study of substances isolated from Rhinella schneideri poison (Anura:
Bufonidae). 2015. 130f. Thesis (PhD). Faculty of Pharmaceutical Sciences of
Ribeirão Preto - University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2015.
Animal toxins have been studied over the years because they present a
chemical arsenal of molecules with diverse biological functions. Studies can lead
these molecules to be applied in the generation of therapeutic agents and / or
experimental tools for basic and applied research, justifying its purification and
functional analysis. Whereas toads poisons studies are relevant, since these are
considered a good source of toxins that act on different biological systems, the
objectives of this study were to identify the Rs5 fraction isolated from Rhinella
schneideri toad poison and characterize their pharmacological actions and / or
toxicological in central nervous system. The poison of Rhinella schneideri was
first submitted to dialysis, which resulted in the fraction of low molecular weight,
which was lyophilized and subjected to reverse phase chromatography on HPLC
C18 system. Among the majority five fractions obtained by chromatography, only
Rs5 was used for characterization of neuroprotection due to previous results of
the group. The Rs5 (2 e 4 µg) proved to be efficient in protecting neuronal cells
when subjected to seizures induced by pilocarpine. The fractions Rs3, Rs4 and
Rs5 and also bufalin purchased commercially (BAC) were used for testing
transporters of neurotransmitters dopamine (Rs5-IC50: 0,063 ± 0,014 µM),
serotonin (Rs5-IC50: 0,090 ± 0,065 µM), norepinephrine (Rs5-IC50: 0,079 ± 0,097
µM), glutamate, GABA (Rs5-IC50: 0,010 ± 0,010 µM) and glycine (Rs5-IC50: 0,021
± 0,015 µM), in which they demonstrated inhibitory or stimulating action on
reuptake. The Rs3 fraction was subjected to assays of inhibition of seizures
induced by PTZ test and proved to be partially effective, but in all animals showed
significant increase in latency for the development of seizures. In an attempt to
characterize a target for neuroprotection, tests with isolated mitochondria were
performed. The results showed that no interference occurs on mitochondrial
function at low concentrations of Rs5 (1, 10 e 50 nM) showing low toxicity at these
doses. Based on the results of reuptake, behavioral assays were performed
showing that Rs3 to Rs5 and were able to inhibit anxiety. Finally, it is important to
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emphasize that these studies are unprecedented using cardiotonic glycosides
derived from amphibians, being pioneers and relevant for future research.

vi
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1. INTRODUÇÃO
Desde a antiguidade os produtos naturais têm fornecido moléculas para as
preparações medicinais. Plantas e animais são fontes de uma variedade
imensurável de princípios ativos que ainda hoje continuam sendo utilizados em
ensaios clínicos (HARVEY, et al., 2015).
Em todo o mundo as pesquisas por novas moléculas derivadas de produtos
naturais estão muito avançadas, podendo-se observar um grande número de
patentes envolvendo venenos e toxinas animais. Dados encontrados na
Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) demonstraram 1608
pedidos de patente contendo a palavra "veneno", publicados a partir de março 1975
a dezembro de 2014 (ALMEIDA et al., 2015).
Grande parte do conhecimento sobre o arsenal químico encontrado na
natureza advém do convívio com povos primitivos e indígenas, que sempre fizeram
uso de substâncias tóxicas e farmacologicamente ativas, tanto para fins bélicos
como medicamentosos. Este conhecimento etnofarmacológico trouxe grandes
contribuições para as pesquisas de produtos naturais (VIEGAS et al., 2006).
A adaptação e sobrevivência das espécies foram alcançadas devido às
mutações sofridas ao longo de suas histórias evolutivas, que proporcionaram
alterações favoráveis em sua fisiologia. Neste sentido, pode-se comparar a natureza
com um grande laboratório de experiências que promove mecanismos de
sobrevivência às espécies. Os animais peçonhentos e venenosos têm sido
particularmente favorecidos por um arsenal de compostos bioquímicos, que lhes
confere a habilidade de paralisar e/ou matar suas presas. Estes compostos, por sua
vez, ativam seletivamente estruturas de diversos sistemas orgânicos das presas,
incluindo o sistema nervoso. Quando inoculadas, as neurotoxinas de animais
peçonhentos ativam ou bloqueiam um vasto espectro de receptores para
neurotransmissores inibitórios e/ou excitatórios, transportadores, enzimas e,
sobretudo, canais iônicos (MORTARI et al., 2007).
Toxinas animais, muitas vezes, não podem ser sintetizadas em função da
complexidade

de

suas

estruturas

moleculares,

sendo

sua

purificação

e

caracterização essencial para a descoberta de compostos com ações biológicas
relevantes (KOEHN; CARTER, 2005). Desta forma, estas moléculas poderão ser
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aplicadas na geração de novos agentes terapêuticos e/ou de ferramentas
experimentais para a pesquisa básica e aplicada.
Uma das classes de animais mais estudadas é a Amphibia, com 7427
espécies catalogadas (AMPHIBIAWEB:http://amphibiaweb.org), que se distribuem
em três ordens, as quais são denominadas de Caudata, Gymnophiona e Anura
(FROST, 2015). Conhecem-se atualmente no Brasil 1026 espécies de anfíbios,
dentre essas, 988 pertencem à ordem Anura, que esta dividida em 19 famílias e 87
gêneros. A ordem Caudata apresenta apenas uma família e um gênero contendo
cinco espécies de salamandra. As 33 espécies de Cecílias, que se enquadram
dentro da ordem Gymnophiona, estão divididas em 4 famílias e 12 gêneros (SBH,
2015). Os anfíbios se localizam principalmente em áreas tropicais e de climas
úmidos (Fig. 1), e são encontrados em quase todas as partes do planeta, com
exceção das áreas desérticas, mostrando sua dependência da água para a
sobrevivência.

Figura 1. Distribuição global das espécies de anfíbios.

Na ordem Anura incluem-se os sapos, as rãs e as pererecas. Os sapos da
família Bufonidae estão entre os mais tóxicos, sendo que no Brasil são encontradas
78 espécies, dentre elas a Rhinella schneideri (SAKATE; OLIVEIRA, 2000; SBH,
2015).
A espécie Rhinella schneideri (Werner, 1894) (Fig. 2), também já chamada de
Chaunus schneideri, Bufo paracnemis A. Lutz (1925) e Bufo schneideri Werner
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(1894), é comumente encontrada nos pântanos do Chaco paraguaio e no Pantanal
brasileiro. Esses sapos são animais venenosos e somente liberam o veneno quando
suas glândulas são pressionadas, como por exemplo, em mordidas de cães ou
acidentes com crianças. As toxinas em contato com a boca e/ou mucosa do
predador são absorvidas e causam o envenenamento. Estes venenos são muitas
vezes utilizados em práticas populares de cura (SCHMEDA-HIRSCHMANN et al.,
2014).
O Rhinella schneideri apresenta uma cor cinza-esverdeado, com algumas
manchas escuras no dorso, que não formam um desenho como na espécie Rhinella
marinus (anteriormente denominada Bufo marinus), apresenta um dimorfismo
sexual muito menos acentuado, tem um aspecto geral maior, sua cabeça é mais
curta, suas glândulas parotoides menos salientes e, apesar de ter o mesmo
comprimento, possui patas relativamente mais curtas. A face ventral é cinza
esbranquiçada, salpicada de pequenas manchas escuras. O macho e a fêmea têm
grandes papilas dorsais, largas e numerosas na parte mediana do dorso. O macho
se distingue da fêmea por papilas da mesma natureza, mas um pouco mais
abundantes e principalmente pela presença de um saco vocal, muito desenvolvido e
cujos tegumentos são mais pigmentados do que o resto do ventre (BRAZIL;
VELLARD, 1926).

A

B

Figura 2. Rhinella schneideri (Fonte: Laboratório de Toxinas Animais). Em (A) observa-se
este animal em um local seco e em (B) ambiente aquático. Os sapos da espécie
Rhinella schneideri apresentam adaptações para sobreviver nos dois ambientes.
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Os anfíbios representam uma classe de transição entre os meios aquático e
terrestre. Durante o processo evolutivo, eles desenvolveram um conjunto de
adaptações morfofuncionais (principalmente em sua pele) e comportamentais, para
garantir sua nova forma de vida. Eles surgiram no período Devoniano e se
encontram em constante adaptação e evolução, inclusive em relação aos novos
predadores que o novo ambiente passou a apresentar. Glândulas de veneno
presentes nos anfíbios previamente existiam em peixes (TOLEDO; JARED, 1995).
Os vertebrados da ordem Anura ocupam amplos e variados habitats (Fig. 1)
e, para isto, sofreram adaptações em relação aos seus ancestrais, dentre estas, a
mais característica está em sua pele, que apresenta um elaborado sistema de
glândulas cutâneas distribuídas por toda superfície corporal. Estas glândulas
liberam substâncias com diferentes ações, desde a regulação das funções
fisiológicas à proteção contra predadores ou microrganismos. Se esta proteção for
removida, sua pele é facilmente infectada por fungos e bactérias em poucos dias
(CLARKE, 1996).
As glândulas se dividem em dois tipos: as glândulas mucosas e as glândulas
granulares (serosas ou venenosas), que possuem diferentes posições anatômicas e
diferente constituição de secreção. As glândulas mucosas estão mais relacionadas
com funções fisiológicas, como reprodução, defesa contra fungos e bactérias,
respiração e dessecação, e encontram-se espalhadas por toda a pele do animal. Já
as

glândulas

granulares

produzem

uma

secreção

repelente

ou

tóxica,

representando uma das principais formas de defesa passiva do animal (TOLEDO;
JARED, 1995).
Nos anfíbios, as glândulas serosas são divididas em vários grupos, de
acordo com a região do corpo em que se localiza, como por exemplo, as parotoides
(localizadas no dorso, imediatamente atrás do ouvido), lombares, e as peitorais.
Esta disposição das glândulas cutâneas de veneno deve-se à necessidade de
defesa contra os seus inimigos naturais, que tentam mordê-los ou engoli-los. Na
espécie R. schneideri, geralmente essas glândulas parotoides contribuem também
para uma intimidação do animal, já que se parecem com “grandes olhos”. Estas
glândulas apresentam múltiplos poros visíveis, através dos quais o veneno leitoso
ou amarelado, elaborado e acumulado em seu alvéolo, é ejetado (TOLEDO;
JARED, 1995; BRAZIL; VELLARD, 1926).
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Extraído das glândulas parotoides, o veneno de sapo possui o aspecto de um
líquido espesso, leitoso ou cremoso, de cor branca (Rhinella marinus) ou amarela
(Rhinella schneideri), de cheiro fortemente alício no Bufo crucifer e quase inodoro
nas outras espécies estudadas (BRAZIL; VELLARD, 1926). Já antes utilizado por
indígenas como alucinógeno durante seus rituais, ou mesmo para a caça (WEIL;
DAVIS, 1994; PHILIPPE; ANGENOT, 2005), o veneno de sapo ainda hoje é
utilizado tradicionalmente por chineses, em drogas como ChanSu (conhecida pelos
japoneses por Senso) e Yixin Wan, para o tratamento de doenças graves (XUE;
ROY, 2003), tais como problemas cardíacos, expectorante, diurético, úlceras, dores
em geral, vários tipos de câncer e até mesmo como remédio para dor de dente. No
entanto,

estes

compostos

podem

causar

envenenamento

devido

à

alta

concentração de bufotoxinas (CHI et al., 1998; YE; GUO, 2005a; ZHANG et al.,
2005). Na cidade de Nova Iorque (NY, USA) houve uma epidemia de
envenenamento quando um medicamento afrodisíaco chinês, conhecido como
ChanSu, foi ingerido por seus usuários ao invés de ser aplicado topicamente. A
bula, que explicava que seu uso era tópico, infelizmente estava escrito apenas em
chinês (BARRUETO, 2006).
Os

venenos

dos

anfíbios

contêm

uma

variedade

de

compostos

biologicamente ativos, os quais funcionam como ferramentas de defesa contra
predação e/ou como agentes antimicrobianos (MEBS et al., 2005). As toxinas são
produzidas em glândulas epidérmicas e parótidas, sendo que em mamíferos a
ingestão destas substâncias induz intoxicação severa.
Dentre os compostos biologicamente ativos presentes, podem-se encontrar
peptídeos, aminas biogênicas, esteroides e alcaloides (Fig. 3), que estão envolvidos
na regulação das funções fisiológicas da pele, bem como em mecanismos de
defesa contra predadores e microrganismos. Podem ser associados a essas
moléculas

efeitos

neurotóxicos,

cardiotóxicos,

hemotóxicos

e

miotóxicos.

Adicionalmente, elas podem provocar anestesia ou apresentar atividade hipotensora
e/ou hipertensora (ANJOLETE, et al., 2015).
Bufadienolídeos e outras moléculas que apresentam estruturas derivadas ou
muito semelhantes aos mesmos foram objetos de bioensaios, os quais
demonstraram efeitos biológicos importantes, que estão relacionados à estrutura da
molécula. Dentre esses ensaios estão os que avaliaram suas atividades antivirais
(CUNHA-FILHO et al., 2010). Ensaios elaborados utilizando moléculas com
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estruturas semelhantes aos bufadienolídeos, de origem vegetal, animal ou
quimicamente modificadas, mostraram uma atividade muito relevante em células
cancerígenas incluindo as de leucemia humana HL-60 e HCT-8 (NOGAWA et al.,
2001; YE et al., 2005b; WU et al., 2006). As atividades anticancerígenas são
amplamente estudadas devido ao relevante efeito que essa classe de moléculas
produz em baixas concentrações, sendo observada a indução de apoptose em
células tumorais (QI et al., 2011; FORNARI-BALDO et al., 2012).
Outra ação de interesse biotecnológico observada com componentes
encontrados no veneno de sapo foi sobre os protozoários Leishmania sp. e
Trypanossoma cruzi. Os parasitas apresentaram inibições de crescimento e até
mesmo morte ao serem expostos a estas moléculas (TEMPONE et al., 2008).
Bufadienolídeos isolados do veneno de Rhinella schneideri demonstraram
ações sobre o sistema nervoso central com potencial de inibição de crises
convulsivas induzidas por Pentilenotetrazol (PTZ) e N-metil-D-aspartato (NMDA)
(BALDO et al., 2012).
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Figura 3. Compostos biologicamente ativos encontrados nos venenos de sapos.
Pode-se observar moléculas esteroidais como a bufalina, aminas biogênicas como a
serotonina, alcaloides como a bufotenina e peptídeos como a α Aureina.

Alguns bufadienolídeos isolados de glândulas da pele de sapos da família
Bufonidae estão listados na Tabela 1.

Tabela 1: Toxinas extraídas de glândulas da pele de sapos da Família Bufonidae.
Toxinas

Toxinas

Arenobufagenina

Cinobufotalitoxina

Arenobufagenina hemisuberata

Desacetilcinobufotalina

Arenobufatoxina

Gamabufotalina

Argentinogenina

Gamabufotalitoxina

Bufalina

Hellebrigenina

Bufalina hemisuberata

Hellebritoxina

Bufalitoxina

Marinobufagina

Bufotalina

Ácido Marinóico

Bufotalinina

Marinosina

Bufotalona

Resibufagina

Cinobufagenina

Resibufagenol

Cinobufagenina hemisuberata

Resibufagenina

Cinobufagina

Resibufotoxina

Cinobufotoxina

Telocinobufagenina

Cinobufotalina
Referência: Steyn e Heerden, 1998.

Vulgarobufotoxina

Uma das características do veneno de sapo é a sua resistência aos agentes
físico-químicos mais enérgicos, que o difere de outros venenos de origem animal,
tais como o das serpentes, escorpiões e aranhas, que são facilmente destruídos ou
alterados por agentes externos. Este veneno resiste à luz, ao calor e a reagentes
químicos como os ácidos fortes, álcool, éter, acetona, clorofórmio, e mesmo a
outros mais comuns como água oxigenada, tintura de iodo, solução de hipossulfito
de sódio a 50%, solução deci-normal de soda e solução de nitrato de prata (BRAZIL;
VELLARD, 1926). Porém, o anel lactônico contido nessas moléculas pode se abrir
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facilmente dependendo do solvente, principalmente em meio básico (LAMBERTON
et al., 1985).
As soluções concentradas ou diluídas do veneno podem ser esterilizadas a
120ºC em autoclave sem que sofram a mínima diminuição de atividade. O veneno
em óleo de oliva resiste, sem modificação de atividade, à temperatura de ebulição
de 160ºC. Sob a influência da luz, as soluções aquosas escurecem lentamente,
tomando uma coloração pardacenta, sem que, entretanto, haja modificação das
suas propriedades tóxicas. A glicerina e a formalina não exercem influência alguma
sobre a sua toxicidade (BRAZIL; VELLARD, 1926).

1.1. Estrutura das toxinas
As moléculas denominadas glicosídeos cardíacos (Fig. 4), tais como os
bufadienolídeos e os cardenolídeos, apresentam atividades biológicas semelhantes,
ou seja, ambos potencializam a força de contração do coração, por inibirem a
enzima Na+K+-ATPase (STEYN; HEERDEN, 1998). A diferença entre os
cardenolídeos e os bufadienolídeos está na natureza da porção lactona, que é o
substituinte do C-17 do núcleo ciclopentanoperhidrofenantreno (Fig. 4), conhecido
também como núcleo esteroidal, o qual é considerado o grupamento farmacofórico
da molécula. Os cardenolídeos apresentam uma butirolactona, que é um anel de
cinco membros insaturado, enquanto os bufadienolídeos contem um anel de seis
membros, denominado anel pirona, também insaturado. Diferente dos hormônios
sexuais, mineralcorticoides e glicocorticoides, que apresentam a ligação entre os
anéis A/B e C/D em posição trans, os glicosídeos cardíacos a apresentam na
configuração cis (PRASSAS; DIAMANDIS, 2008).
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Figura 4. Esquema representando a estrutura química dos heterosídeos
cardiotônicos. Pode-se observar na parte superior da figura o exemplo de uma
molécula completa, apresentando três constituintes: o glicosídeo, o núcleo
esteroidal e o anel lactônico. O anel lactônico de cardenolídeos provenientes de
plantas contêm 5 átomos, mas nos bufadienolídeos obtidos de anfíbios o anel
lactônico apresenta 6 átomos, como apresentado acima (grupamento R). Pode-se
observar também que estruturas contendo apenas o anel lactônico e o núcleo
esteroidal (sem o açúcar) formam a parte aglicona ou genina da molécula. O
exemplo apresentado é a bufalina.
Os bufadienolídeos e as bufotoxinas estão presentes nas secreções das
glândulas mucosas e glândulas granulares de sapos do gênero Rhinella, sendo que
estas moléculas não ocorrem somente na forma geninas, mas várias ligações no C3 são conhecidas, tais como sulfatos, ésteres dicarboxílicos e aminoácidos. Existe
uma variedade muito grande de moléculas geradas por modificações químicas dos
substituintes do núcleo esteroidal (STEYN; HEERDEN, 1998), como no caso da
molécula de bufalina (Fig. 5), que pode ser utilizada para sintetizar diferentes
compostos.
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Figura 5. Molécula de bufalina

Utilizando a estrutura química da bufalina e alterando alguns substituintes,
diferentes toxinas são geradas. Alguns destes compostos encontrados em venenos
de animais da classe Bufonidae estão apresentados na Tabela 2.

Tabela 2. Modificações de alguns substituintes a partir da molécula de bufalina,
mostrando a variedade de compostos presentes no veneno de sapos da família
Bufonidae.
Molécula

RI

RII

RIII

Telocinobufagenina

C-5 = OH

-

-

Helebrigenina

C-5 = OH

C-19 = CHO

-

Marinobufagenina

C-5 = OH

C-14/C-15 = O

-

Arenobufagenina

C-3 = β-OH/H

C-11 = OH

C-12 = O

C-5 = OH

C-11/C-19 = O

C-19 = CHO

C-16 = C2H3O

-

-

Marinosina
Cinobufagina

As modificações estruturais promovidas em algumas partes da molécula de
bufalina podem aumentar ou reduzir sua atividade citotóxica em células de
carcinoma de fígado primário PLC/PRF/5 (KAMANO et al., 1998). Por exemplo, a
introdução de grupamento aldeído no carbono 19 ou uma hidroxila na posição α no
carbono 11 aumentam a atividade. Outras modificações podem ser observadas na
Figura 6.
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Figura 6. A molécula de bufalina pode ser submetida a algumas modificações em
sua estrutura, que irão aumentar ou diminuir a sua atividade citotóxica. Em verde
estão as modificações que fazem com que a molécula tenha sua atividade
aumentada, e em vermelho, as modificações que fazem com que a molécula tenha
sua atividade diminuída. Adaptado de Kamano et al., 1998.

1.2. Envenenamento e ação de toxinas
O envenenamento pelo contato com o animal é extremamente raro, exceto
quando a secreção ou o próprio animal é ingerido, pois o mesmo só surte efeito em
contato com feridas ou mucosas do agressor (como boca e olhos), visto que eles
liberam suas secreções somente quando suas glândulas são comprimidas.
Contudo, a segunda geração de anfíbios nascidos em cativeiro perde sua
capacidade de produzir toxinas e os animais tornam-se totalmente não-tóxicos, pois
todas as toxinas são produzidas através de precursores encontrados na dieta do
animal (DALY et al., 1997), o que explica a considerável variação da toxicidade dos
sapos nas diferentes localizações geográficas.
Os sapos da família Bufonidae são considerados generalistas em relação a
sua alimentação, sendo que estudos realizados com a espécie Rhinella schneideri,
pertencente à região do cerrado brasileiro, demonstraram que eles se alimentam
especialmente de larvas de insetos, besouros e formigas, devido a facilidade e
disponibilidade desses animais nessa região (BATISTA et al., 2011).
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Quanto ao processo de biotransformação das moléculas ingeridas por
anfíbios, pode-se dizer que existem outros fatores que os ajudam nesses processos
de metabolização, como microrganismos presentes em suas glândulas (HAYES et
al., 2009).
O envenenamento por toxinas de sapos manifesta-se primariamente por
sintomas digitálicos-símile, efeitos cardioativos que resultam em bradicardia,
diferentes graus de bloqueio atrioventricular, taquicardia ventricular, fibrilação
ventricular e morte súbita (CHI et al., 1998). Como resposta ao envenenamento,
geralmente, o organismo responde de forma a tentar eliminar pelo menos parte do
veneno, o que poderia levar a uma diminuição da intoxicação. Dentre as respostas
fisiológicas ao envenenamento podem ser citadas: irritação da mucosa, vômito,
salivação e muitas vezes diarreia (KNOWLES, 1968; BEDFORD, 1974).
As toxinas dos anfíbios são bem estudadas, mas são escassos os trabalhos
sobre espécies brasileiras de sapo. Estas toxinas apresentam ações farmacológicas
variadas, como cardiotoxicidade, miotoxicidade, neurotoxicidade, hemotoxicidade,
ações colinomimética, simpatomimética, anestésica, vasoconstritora, hipotensiva e
antibiótica (HABERMEHL, 1981). As principais toxinas do veneno bruto de sapos
são classificadas em dois grupos: derivados esteroides e compostos básicos. No
primeiro grupo estão os bufadienolídeos e as bufotoxinas; no segundo, as aminas
biogênicas e as bufoteninas. Os derivados esteroides são os responsáveis pelos
efeitos cardiotóxicos, com ação digitálicos-símile, e os compostos básicos agem no
sistema nervoso autônomo simpático e no sistema nervoso central (BICUDO, 2003).
Rhinella schneideri é uma espécie dentro da família Bufonideae e assim,
bufadienolídeos já foram extraídos do seu veneno (ZELNIK et al., 1963).
Os glicosídeos cardíacos têm sido utilizados há séculos como agentes
terapêuticos. Estes compostos possuem um núcleo esteroidal contendo lactona
insaturada na posição C-17 e uma ou mais (1 a 4) unidades de oses ligadas ao
oxigênio da hidroxila com orientação β no C-3. Quando a glicose está presente,
encontra-se na posição terminal da molécula (SIMÕES et al., 1999).
Os glicosídeos cardíacos são encontrados em muitas plantas e nas
secreções glandulares de várias espécies de sapos, em geral atuando para a
proteção contra predadores. Todos glicosídeos cardíacos são inibidores potentes e
altamente seletivos do transporte ativo de Na+ e K+ através de membranas
celulares, ligando-se a um local específico na superfície extracitoplasmática da
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Na+K+ATPase (KELLY; SMITH, 1996). Dentre os compostos presentes no veneno
de sapos, as bufogeninas e bufotoxinas, derivadas do colesterol, possuem
propriedades que alteram o funcionamento normal do coração, aumentando a força
do batimento cardíaco e diminuindo seu ritmo (CLARKE, 1996). Estes esteroides
possuem efeito cardíaco similar aos glicosídeos encontrados em plantas. Uma só
gota deste veneno, depositada diretamente sobre o coração do Bufo sp. ou de um
sapo do gênero Leptodactylus, provoca imediatamente violentas contrações do
ventrículo (BRAZIL, V.; VELLARD, 1926).
Foram descritas substâncias extraídas das glândulas parotóides de Rhinella
marinus que contém fatores endógenos semelhantes ao da digoxina, diferentes da
bufalina, porém exercendo os mesmos efeitos cardioativos como, por exemplo,
vasoconstrição via mecanismo noradrenérgico, e inibição direta da bomba de sódio
e potássio no sistema vascular (BAGROV et al., 1993).
Os glicosídeos cardíacos, especialmente a ouabaína, são considerados
drogas inibidoras específicas da atividade Na+K+ATPásica. Por este motivo, a
técnica clássica de dosagem Na+K+ATPásica utiliza a diferença entre a dosagem da
atividade ATPásica total e da fração inibida pela ouabaína (IBRAHIM, 1997).
Alguns glicosídeos cardíacos inibidores da Na+K+ATPase demonstraram
ações neuroprotetoras, tendo como destaque a molécula neriifolina. Essas ações
foram registradas contra Isquemia Neonatal induzida por hipóxia. Outras moléculas
de glicosídeos cardíacos também demonstraram ações neuroprotetoras (WANG et
al., 2006). Estes estudos indicam que a busca de substâncias neuroativas nas
secreções de sapos pode resultar na identificação de novos componentes com
potencial aplicação como medicamento ou como ferramenta molecular para o
estudo de sistemas biológicos.

1.3. Epilepsia e Ansiedade
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2015) a epilepsia é uma
doença que atinge cerca de 50 milhões de pessoas em todo o mundo. Nos dias
atuais, a proporção estimada da população que apresenta crises convulsivas com
necessidade de tratamento é de 4 a 10 pessoas a cada 1000. Estima-se que 2,4
milhões de pessoas são diagnosticadas com epilepsia a cada ano.
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Pacientes diagnosticados com epilepsia apresentam grandes alterações na
concentração de neurotransmissores como ácido gama-aminobutírico (GABA),
glutamato, noradrenalina e serotonina, e estas alterações podem acarretar outros
tipos de doenças como distúrbios do humor e depressão (WANDA et al., 2015).
As síndromes epilépticas se dividem em duas grandes categorias: crises
generalizadas e crises parciais. Nas crises generalizadas os disparos das crises
convulsivas iniciam-se nos dois hemisférios cerebrais simultaneamente. Já nas
crises parciais ocorrem em um ou mais pontos isolados no cérebro (CHANG;
LOWENSTEIN, 2003).
A atividade anticonvulsivante pode ser obtida através da modificação das
propriedades de transmissão de neurônios, reduzindo a sua sincronização. A
inibição de crises convulsivas pode ser conseguida com o uso de drogas que
apresentam

diversos

mecanismos

de

ação.

Para

ser

eficiente

a

droga

anticonvulsivante poderá atuar de três maneiras diferentes: (1) modulando canais
iônicos dependentes de voltagem, (2) aumentando a inibição sináptica, (3) inibindo a
excitação sináptica (STEFAN; FEUERSTEIN, 2007).
O arsenal terapêutico de drogas antiepiléticas se divide em primeira, segunda
e terceira gerações. Exemplos de drogas de primeira geração são carbamazepina,
clobazam, clonazepam, etosuximida, fenobarbital, fenitoína, sultiama e ácido
valproico.

Como

drogas

de

segunda

geração

apresentam-se

felbamato,

gabapentina, lamotrigina, levetiracetam, oxcarbazepina, pregabalina, tiagabina,
topiramato, vigabatrina, zonisamida. As drogas mais recentemente aprovadas são
conhecidas como novas drogas antiepiléticas de terceira geração, e essa classe
inclui acetato de eslicarbazepina, lacosamida, perampanel, retigabina, rufinamida, e
estiripentol (ROSATI et al., 2015).
Para o sucesso do tratamento da epilepsia, a modulação dos canais iônicos
voltagem dependentes pode ser realizada utilizando alguns fármacos clássicos
antiepilépticos como a fenitoína, valproato de sódio e carbamazepina. Esses
fármacos apresentam como principal mecanismo de ação o bloqueio de canais para
Na+ voltagem dependentes. Existem também drogas que atuam em canais para
Ca+2 voltagem dependentes, como a lamotrigina e etosuximida (COGNATO et al.,
2007; ROGAWSKI, 2002).
O glutamato é o principal neurotransmissor excitatório no sistema nervoso
central de mamíferos. Porém o L-glutamato tem sido implicado em importantes
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condições patológicas como isquemia cerebral, esclerose lateral amiotrófica,
epilepsia, doença de Alzheimer e Doença de Huntington (FONTANA et al., 2003;
MATHEWS et al., 2012).
Altas concentrações extracelulares de glutamato podem levar a toxicidade do
sistema nervoso central. Sendo assim, diminuir essas concentrações é essencial
para a proteção contra patologias excitatórias do sistema nervoso central. Para a
regulação das concentrações extracelulares de glutamato, cinco subtipos de
transportadores dependentes de sódio são descritos: (1) transportador de glutamato
e aspartato GLAST ou EAAT1; (2) GLT-1 ou EAAT2, predominantemente em
astrócitos; (3) EAAC1 ou EAAT3 em neurônios; (4) EAAT4 em cerebelo e Células
de Purkinje e (5) EAAT5 na retina (FONTANA et al., 2007; KESSLER, 2013).
Contrastando com o glutamato, o ácido gama-aminobutírico (GABA),
apresenta como receptores o GABAA e o GABAB, que causam a hiperpolarização
das membranas dos neurônios, fazendo com que ocorra uma diminuição dos
impulsos nervosos (ISAACSON; SCANZIANI, 2011).
O GABA é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central
de mamíferos e desempenha um papel fundamental na regulação da transmissão
neuronal em todo o cérebro, afetando numerosos processos fisiológicos e
psicológicos. Alterações nos níveis de GABA podem provocar desequilíbrio entre os
sinais excitatórios e inibitórios, e estão envolvidas no desenvolvimento de vários
distúrbios neuropsiquiátricos. Os receptores GABAérgicos são alvos de muitas
drogas que são amplamente utilizadas no tratamento de desordem de ansiedade,
epilepsia, insônia, espasticidade, comportamentos agressivos e outros estados
fisiopatológicos (SHETTY, 2014; JEMBREK; VLAINIĆ, 2015).
O desenvolvimento de novas terapias que envolvam o sistema GABAérgico
poderão ser efetivas no tratamento de várias doenças além da epilepsia e
ansiedade, tais como esquizofrenia, dor neuropática e as doenças de Alzheimer e
Parkinson. Terapias clássicas envolvendo a potencialização GABAérgica podem ser
observadas quando se faz uso de barbitúricos e benzodiazepínicos (KIM et al.,
2014; GALVEZ et al., 2015; SHETTY; BATESA, 2015).
A ansiedade é uma das principais doenças psiquiátricas da atualidade, e está
ligada ao modo cada vez mais complicado de vida das pessoas na sociedade,
apresentando grande importância como doença incapacitante. Os sintomas
associados a essa doença são: inquietação, cansaço, dificuldades em concentrar,
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irritabilidade, tensão muscular e insônia (JUNG et al., 2002; RAVINDRAN; STEIN,
2010). Essa patologia é dividida em vários distúrbios que são classificados em
categorias como: transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, fobia,
transtorno de ansiedade social (também conhecido como fobia social), transtorno do
estresse pós-traumático, e transtorno obsessivo-compulsivo (TOC). Para o
tratamento existe uma combinação entre abordagens psicológicas e farmacológicas,
podendo ser de curto ou longo prazo, o que dificulta a adesão (BALDWIN et al.,
2014).
As monoaminas (dopamina, noradrenalina, adrenalina e serotonina) estão
envolvidas diretamente com patologias relacionadas a distúrbios psiquiátricos como
a depressão, esquizofrenia e a ansiedade. Essas patologias estão ligadas com
deficiências ou excessos desses neurotransmissores, alterando as transmissões
sinápticas e resultando em respostas comportamentais diferenciadas. Alterações na
concentração desses neurotransmissores também podem causar epilepsia (NG et
al., 2015).
Os tratamentos desenvolvidos hoje em dia estão relacionados a uma
variedade de drogas muito grande, que envolve além da classe ansiolítica, drogas
antidepressivas, antiepiléticas e beta-bloqueadores. Os benzodiazepínicos se
enquadram dentro da classe dos ansiolíticos que potencializam ações GABAérgicas
atuando em GABAa. Os antidepressivos desenvolvem ação inibitória em
transportadores responsáveis pela recaptação de serotonina e transportadores de
recaptação de serotonina e noradrenalina (FARACH et al., 2012).

1.4. Ações de Esteroides, Heterosídeos Cardiotônicos e Venenos Animais e de
Plantas sobre o Sistema Nervoso
Os venenos de sapo apresentam uma grande quantidade de moléculas em
sua constituição, que são produzidas por glândulas em sua pele. Muitas dessas
moléculas são derivadas de esteroides, sendo classificadas como heterosídeos
cardiotônicos e apresentam um grande poder cardiotóxico. Essa ação ocorre devido
a sua afinidade pela enzima Na+K+ATPase (ROSTELATO-FERREIRA et al., 2014).
Além

de

enzimas,

outros

alvos

biológicos

são

importantes

por

desencadearem reações sistêmicas. As toxinas animais foram selecionadas por um
longo processo evolutivo para atingir alvos essenciais à manutenção da vida, tais
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como receptores e canais iônicos. Desta maneira, além de heterosídeos
cardiotônicos, o veneno de sapo apresenta em sua composição alguns esteroides e
certos tipos de alcaloides que podem estar relacionados com sua ação neurotóxica
(RASH et al., 2011).
Alcaloides (termo linguisticamente derivado da palavra árabe alquali,
denominação vulgar da planta da qual a soda foi originalmente obtida) são
compostos

nitrogenados

farmacologicamente

ativos

e

são

encontrados

predominantemente nas Angiospermas. Na sua grande maioria, possuem caráter
alcalino, com exceções como colchicina, piperina, oxinas e alguns sais quaternários
como o cloridrato de laurifólia (KUTCHAN, 1995; EVANS, 1996).
Alcaloides esteroidais também são frequentemente observados em estudos
com venenos de sapos. Estes apresentam aminoácidos como seus precursores,
principalmente os aromáticos. Um bom exemplo é a morfina, um alcaloide originado
de plantas, mas que apresenta como base de sua gênese os aminoácidos, assim
como outras substâncias com intensa atividade biológica. A batracotoxina é um
exemplo destes alcaloides encontrados nas secreções de sapos (BARRAVIERA,
1994). Além desses, também são encontrados diversos núcleos diferenciados de
alcaloides com ações neurotóxicas por inibição de canais iônicos. Dentre eles
podemos citar os pirrolidínicos e piperidínicos (DALY et al., 2005).
Os canais iônicos pertencem a uma superfamília de proteínas formadoras de
poros (CATTERALL et al., 2007). Estas estruturas são fundamentais para
sinalização elétrica entre células excitáveis e homeostase intra e/ou extracelular,
participando de processos celulares vitais sendo, portanto, alvos moleculares para
diversas neurotoxinas (DENAC et al., 2000; CATTERALL et al., 2007).
A membrana celular mantém o meio interno da célula separado e isolado do
meio externo garantindo uma concentração iônica que favorece os processos
metabólicos (DENAC et al., 2000). Fluxos iônicos ocorrem quando há abertura de
canais permeáveis aos íons de Na+, K+, Ca+2 ou Cl-, sendo estes fenômenos
ativados por um ligante (canais iônicos dependentes de ligantes); pela alteração no
potencial de membrana (canais iônicos dependentes de voltagem) ou por estímulo
mecânico. Neste intricado balanço iônico, pequenas alterações podem desencadear
repostas adaptativas ou condições patológicas (LEWIS; GARCIA, 2003; GARCIA,
2004).
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Devido à grande afinidade e seletividade de algumas neurotoxinas para tipos
específicos de canais iônicos, estas moléculas têm sido utilizadas para
caracterização de aspectos farmacológicos, fisiológicos e bioquímicos de vários
tipos de canais. Devido às interações que realizam com diferentes alvos, estes
compostos são ferramentas úteis tanto no estudo de mecanismos de transmissão
sináptica, como no estudo e desenvolvimento de novas drogas para o tratamento de
doenças neurológicas, como as epilepsias, doença de Parkinson, Huntington,
Alzheimer e isquemia (MORTARI et al., 2007).
A presença de heterosídeos cardiotônicos endógenos em seres humanos foi
demonstrada e verificou-se que suas concentrações estavam alteradas em algumas
condições patológicas (BAGROV et al., 2009).
Bufadienolídeos extraídos do ChanSu, um medicamento da medicina
tradicional chinesa, demonstraram atividades em canais iônicos de neurônios
isolados do hipocampo. Canais para sódio voltagem dependentes foram alterados
pela ação da resinobufagina (HAO et al., 2011a). Canais para potássio também
foram analisados e também sofreram alterações por dois bufadienolídeos, a
resinobufagina e a cinobufagina (HAO et al., 2011b).
O ChanSu apresenta três bufadienolídeos em maior concentração: bufalina,
cinobufagina e resibufogenina. Esta droga apresenta propriedades anestésicas,
analgésicas, e ativa o sistema respiratório. Dentre outras ações, os bufadienolídeos
exibem muitos efeitos farmacológicos e tóxicos sobre o sistema nervoso periférico e
central (WANG et al., 2014).
O extrato metanólico do veneno da espécie Rhinella schneideri, demonstrou
ter ações pré-sinápticas, pois ao ser adicionado em preparações neuromusculares,
aumentou a força de contração em diafragma de ratos e pintainhos, efeito que
sugere um aumento da liberação de neurotransmissores (ROSTELATO-FERREIRA
et al., 2011; ROSTELATO-FERREIRA et al., 2014).
Moléculas esteroidais são alvos de estudos recentes e tem demonstrado
eficácia em modular a transmissão sináptica e os impulsos nervosos, pois
modificam a excitabilidade dos neurônios atuando diretamente na membrana de
canais iônicos. Esses efeitos podem ser observados com metabólitos da
progesterona:

pregnanolona (5β-pregnan-3α-ol-20-ona) e alopregnanolona (5α-

pregnan-3α-ol-20-ona), que atuam em GABAa, mostrando uma acentuada ação
antiepilética, ansiolítica e sedativa (KOKATE et al., 1999).
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As ações antiepilética e ansiolítica podem também ser observadas ao se
utilizar venenos animais que apresentam a capacidade de produzir efeitos sobre o
sistema nervoso. Ações da peçonha da aranha Parawixia bistriata sobre alvos no
sistema nervoso central produziu efeitos ansiolíticos e antiepilépticos (LIBERATO et
al., 2006).
Em outros estudos, foram observados que moléculas de poliaminas extraídas
de aranhas, interagem com receptores de L-glutamato, particularmente com os
ionotrópicos, atuando como antagonistas destes receptores (BELEBONI et al., 2004;
STROMGAARD et al., 2005). Isto não é surpresa uma vez que antagonizam a
transmissão glutamatérgica da junção neuromuscular de insetos (MELLOR;
USHERWOOD, 2004).
Os receptores de NMDA estão estreitamente relacionados com disfunções
neurológicas. Tais receptores apresentam sítios para ligação de moléculas, as quais
atuam como moduladores destes receptores.
Uma vez que alterações na neurotransmissão glutamatérgica estão
relacionadas com doenças neurológicas, moléculas que interferem com este
sistema são estruturas potenciais para prospecção de novas drogas. Estas podem
ser ensaiadas in vivo, utilizando-se modelos neuroetológicos, os quais podem servir
de base para o entendimento e tratamento dessas doenças. A interação de toxinas
com algum alvo neuronal pode também apresentar efeitos anticonvulsivantes
(CAIRRÃO et al., 2002).
Ensaios realizados com camundongos tratados com extratos de Nerium
oleander, vegetal que apresenta heterosídeos cardiotônicos como principal classe
de metabólitos secundários, demonstraram que o tempo para os animais
desencadearem crise convulsiva induzida por Pentilenotetrazol (PTZ) diminuiu em
relação ao controle. Porém, o tempo de crise também foi menor, demonstrando que
o extrato deve possuir alguma molécula com ação neuroprotetora (SINGHAL;
GUPTA, 2011).
Segundo Baldo (2010), moléculas extraídas do veneno de Rhinella
schneideri, foram capazes de inibir crises convulsivas induzidas por PTZ
(antagonista não-competitivo de GABAa) e NMDA (agonista do receptor de
glutamato NMDA), indicando a ação anticonvulsivante das mesmas. Portanto,
considerando a relevância das atividades biológicas dos componentes presentes em
venenos de sapos e os resultados obtidos por Baldo (2010), o presente trabalho
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visa à caracterização estrutural e a avaliação da ação neurofarmacológica de
substâncias isoladas do veneno de Rhinella schneideri.
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5. CONCLUSÕES



O veneno permeado pela membrana de diálise apresenta componentes
proteicos e esteroidais.



Estudos de espectrometria de massas da Rs5 demonstraram que essa molécula
é a bufalina.



A Rs3 é capaz de inibir crises convulsivas e aumentar o tempo de latência para a
ocorrência das mesmas.



A Rs5 demonstrou-se eficaz em ensaios de neuroproteção em crises agudas
induzidas por pilocarpina.



A Rs5 em baixas doses não demonstrou alterações mitocondriais em ensaios de
produção de ATP, potencial de membrana e movimentação de cálcio.



Rs3 e Rs5 inibiram a recaptação de dopamina, serotonina, norepinefrina, GABA
e glicina.



Rs3 e Rs5 não demonstraram efeitos prejudiciais em ensaios comportamentais
mostrando-se eficazes em tratamento de ratos induzidos a crise epilética.



Rs3

e

Rs5

contextualizado.

apresentaram

ações

ansiolíticas

em

ensaios

de

medo
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