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RESUMO 

 

ZAMBOTTI-VILLELA, L. Efeito de frações peptídicas do veneno da serpente Bothrops 

jararaca (Serpentes, Viperidae: Crotalinae) sobre a atividade enzimática dipeptidil-

peptidase IV (DPP-IV) e sobre o receptor (GLP-1R) do peptídeo glucagon-símile tipo 1 

(GLP-1). 2010. 69 f. Dissertação (Mestrado em Biotecnologia) - Instituto de Ciências 

Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

O diabetes melito (DM) é uma das principais doenças crônicas humanas. Da estreita relação 

entre o DM do tipo 2 (DM-2) e a obesidade, emerge o conceito de síndrome metabólica. 

Neste contexto, novos agentes que preservem as células  pancreáticas e o controle da massa 

corporal são de grande interesse para o tratamento do DM-2 e sua busca constitui uma das 

principais áreas de investimento da indústria farmacêutica. Dentre esses agentes estão, 

principalmente, aqueles que aumentam a meia-vida plasmática do peptídeo glucagon-símile 

tipo 1 (GLP-1), via inibição da enzima dipeptidil peptidase IV (DPP-IV), ou os que 

apresentam ação GLP-1-símile, mediada pelo receptor do GLP-1 (GLP-1R). No primeiro 

grupo, estão disponíveis comercialmente a vildagliptina e sitagliptina e, no segundo grupo, a 

exendina-4 (exenatida), derivada do veneno do lagarto Heloderma suspectum. A exenatida é 

vantajosa em relação ao próprio GLP-1, por ser resistente à ação da DPP-IV. Dado que a 

filogenia molecular considera os lagartos próximos das serpentes e que a exenatida foi 

sequenciada somente em glândulas mandibulares de lagartos Anguimorpha, o presente estudo 

pretendeu realizar a prospecção de compostos exendina-4-símiles e de inibidores da DPP-IV 

em frações peptídicas do veneno da serpente Bothrops jararaca, com o objetivo de contribuir 

com a toxinologia comparada de venenos de répteis e com a eventual descoberta de novos e 

mais eficientes agentes insulinotrópicos. O ensaio imunoenzimático sugeriu a existência de 

exendina-4 e/ou análogos estruturais antigenicamente competentes em frações deste veneno 

com peso molecular abaixo de 30 kDa e tempos de retenção, em cromatografia líquida de alta 

performance (HPLC), próximos da exendina-4. O teste oral de tolerância à glicose mostrou a 

existência de efeito hipoglicemiante do pool destas frações, em ratos diabéticos. O ensaio de 

ligação ao receptor GLP-1R sugeriu que há ligação de compostos do pool a esse receptor. 

Este mesmo pool não apresentou efeito sobre a pressão média arterial do rato anestesiado, 

sugerindo a ausência de peptídeos hipotensores, como a helodermina e as helospectinas (do 

veneno dos lagartos H. suspectum), bem como de potenciadores da bradicinina (do veneno de 

B. jararaca). A recromatografia deste pool em HPLC resultou em cinco picos resolvidos. A 

espectrometria de massa desses picos evidenciou a existência de polipeptídeos de 903 a 13672 



 

 

Da. Desses, só foi possível identificar, por “Peptide Mass Fingerprint”, o de 13672 Da, uma 

K49 Fosfolipase A2 originalmente descrita no veneno da serpente Bothrops pirajai e 

conhecida como “Chain A, Piratoxin-II (PRTX-II)”. Uma comparação entre as sequências dos 

íons detectados e da exendina-4 não evidenciou similaridades. A prospecção de inibidores da 

DPP-IV humana recombinante em frações de baixo peso molecular (PM<3000 Da) do veneno 

de B. jararaca indicou a ausência destes compostos. Em conclusão, o presente estudo mostra, 

pela primeira vez, o efeito sobre o metaboloma de frações polipeptídicas de veneno de 

serpente, evidenciando a similaridade imunológica destas frações do veneno de B. jararaca 

com a exendina-4 e seu efeito hipoglicemiante e provável capacidade de ligação ao receptor 

GLP-1R. A análise destas frações permitiu identificar, também pela primeira vez, uma K49 

Fosfolipase A2 neste veneno. Outros peptídeos destas frações não puderam ser comparados 

por similaridade e permanecem sem identificação, pois ainda não foram descritos e 

publicados em bancos de dados de domínio público.  

 

Palavras-chave: Veneno. Bothrops jararaca. Diabetes melito tipo II. Dipeptidil-peptidase 

IV. Peptídeo glucagon-símile tipo 1. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

ZAMBOTTI-VILLELA, L. Effect of peptide fractions from Bothrops jararaca (Serpentes, 

Viperidae: Crotalinae) venom on dipeptidyl-peptidase IV (DPP-IV) enzyme activity and 

glucagon-like peptide 1 receptor (GLP-1R). 2010. 69 f. Master’s thesis (Biotechnology). 

Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

  

Diabetes mellitus (DM) is one of the major human chronic diseases. From the narrow 

relationship between DM type 2 (DM-2) and obesity rises the concept of metabolic syndrome. 

In this context, new agents able to protect pancreatic  cells and to control the body mass are 

of great interest for the treatment of DM-2. The search for these agents is one of the main 

objectives of investments made by pharmaceutical industries. Among these agents are those 

which prolong the half-life of glucagon-like peptide type 1 (GLP-1) by the inhibition of 

dipeptidyl-peptidase IV (DPP-IV), and those which mimic GLP-1 action mediated by GLP-1 

receptor (GLP-1R). In the later group there are the vildagliptin and sitagliptin, while in the 

former there is exendin-4 (exenatide), a peptide from Heloderma suspectum lizard venom. In 

comparison to GLP-1, exenatide has the advantage to be resistant to DPP-IV hydrolysis. 

Since lizards and snakes are closely related by the molecular phylogeny point of view and 

exenatide was sequenced only in mandibular glands from Anguimorpha lizards, the present 

study aimed to find exendin-4 analogues and DPP-IV inhibitors in the venom of the snake 

Bothrops jararaca, in order to contribute to the comparative toxinology of reptile venoms and 

to reveal new and more efficient insulinotropic agents. The immunoenzymatic assay 

suggested the presence of exendin-4 and/or antigenically competent structural analogues in 

venom fractions within the range of molecular weight lower than 30 kDa and retention time 

near by exendin-4 in high performance liquid chromatography (HPLC). In diabetic rats, the 

oral glucose tolerance test showed the hypoglycemic effect of the pool of these fractions. The 

assay of binding to GLP-1R suggested that there are GLP-1R ligands of this receptor in this 

pool. This pool has no effect on the mean arterial blood pressure of anesthetized rats, 

suggesting the absence of hypotensive peptides, such as helodermin and helospectin (from H. 

suspectum venom), or bradykinin potentiating peptides (from B. jararaca venom). The 

rechromatography of this pool in HPLC resolved five peaks. The mass spectrometry of theses 

peaks showed the existence of polypeptides with molecular weights from 903 to 13,672 Da. 

Among them, only the 13,672 Da polypeptide was identified by Peptide Mass Fingerprint. It 

is a K49 Phospholipase A2, also known as Chain A Piratoxin-II (PRTX-II), originally 

described in Bothrops pirajai snake venom. A comparison between sequences of the ions 



 

 

detected and exendin-4 did not show similarities. The search for human recombinant DPP-IV 

inhibitors evidenced the absence of these compounds in venom fractions with molecular 

weight lower than 3000 Da. In conclusion, this study shows, for the first time, the effect of 

polypeptide fractions from snake venom on metaboloma, evidencing the immunological 

similarity of these fractions from B. jararaca venom with exendin-4 and their hypoglycemic 

effect and probable ability to bind to GLP-1R. The analysis of these fractions also allowed us 

to identify, for the first time, a K-49 Phospholipase A2 in this venom. Other peptides within 

these fractions could not be compared by similarity and remain unidentified, since they are 

not yet described and published in public domain databases.  

 

Keywords: Venom. Bothrops jararaca. Diabetes mellitus type II. Dipeptidyl-peptidase IV. 

Glucagon-like peptide type 1. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Segundo a definição da Federação Internacional do Diabetes (IDF), o diabetes melito 

(DM) é uma doença crônica, que surge quando o pâncreas não produz insulina suficiente, ou 

quando o organismo não é capaz de utilizar a insulina produzida de modo eficaz. Assim, o 

DM é classicamente divido em dois tipos: DM tipo 1 (DM-1), conhecido como DM insulino-

dependente; e DM tipo 2 (DM-2), conhecido como DM não-insulino-dependente. Um terceiro 

tipo de DM (DM-3) foi recentemente sugerido, estando confinado ao sistema nervoso central 

e estreitamente relacionado à patogênese da doença de Alzheimer (STEEN et al., 2005). Neste 

sentido, também foi evidenciado que o DM experimental em ratos, induzido pela 

administração periférica de estreptozotocina, altera não só o nível de atividade 

aminopeptidásica em tecidos periféricos (ZAMBOTTI-VILLELA et al., 2008), como no 

hipotálamo e hipocampo (ZAMBOTTI-VILLELA et al., 2007a; ZAMBOTTI-VILLELA et 

al., 2007b). 

Wild et al. (2004) avaliaram a projeção mundial de portadores do DM para o ano de 2030. 

Neste, estimou-se o número de diabéticos em 366 milhões, sendo 11,3 milhões no Brasil. 

Estes números seriam subestimados, visto que em sua metodologia de análise, o estudo 

considerou somente a evolução demográfica como a razão do surgimento de novos indivíduos 

diabéticos; a influência de eventual incremento dos fatores de risco não foi considerada nessa 

estatística. 

As consequências do DM aos pacientes são severas: 2% tornam-se cegos e 10% adquirem 

graves problemas visuais devido às retinopatias; 50% apresentam neuropatias (por exemplo: 

dores e fraqueza nas extremidades); 10-20% morrem por falência renal; e 50% morrem de 

doença cardiovascular. No geral, os portadores desta doença apresentam pelo menos duas 

vezes mais risco de morte do que os não portadores. Um aumento de 50% no índice de 

mortalidade entre os diabéticos foi projetado para 2015 (Organização Mundial da Saúde - 

OMS, 2008). 

Para o Sistema Público de Saúde, as despesas são elevadas. Acredita-se que a China 

gastará cerca de 558 bilhões de dólares com doenças cardiovasculares e diabetes até 2015 

(OMS, 2008). No Reino Unido, 10% da verba anual do Serviço Nacional da Saúde em 2008 

era destinada ao tratamento do DM (SRINIVASA et al., 2008). No Brasil, a International 
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Diabetes Federation (IDF) (2009) estimou o valor de US$ 563,00 por cada portador do DM 

no presente ano de 2010. 

 

1.1 PATOLOGIA DO DM 

 

 

1.1.1 Características do pâncreas endócrino 

 

 

O pâncreas é um órgão do sistema digestivo e endócrino de animais vertebrados. Ele é 

tanto exócrino (secretor de suco pancreático, que contém enzimas digestivas) quanto 

endócrino (secretor dos hormônios insulina, glucagon, somatostatina e grelina, bem como do 

polipeptídeo pancreático). 

A principal função do pâncreas endócrino é o controle da glicose sanguínea, produzindo 

tanto a insulina (hormônio hipoglicemiante) quanto o glucagon (hormônio hiperglicemiante). 

As estruturas funcionais do pâncreas endócrino são as ilhotas pancreáticas. Estima-se que 

representem de 1,0 a 1,5% da massa do pâncreas, num total de 1 milhão de unidades no 

pâncreas adulto. As ilhotas pancreáticas são compostas por cinco tipos celulares: células α – 

produtoras de glucagon; células β – produtoras de insulina; células δ – produtoras de 

somatostatina; células ε – produtoras de grelina; e células PP – produtoras de polipeptídeo 

pancreático. As células β são encontradas em maior número e localizadas no centro da ilhota, 

enquanto os outros tipos celulares estão localizados perifericamente. 

Cada ilhota é vascularizada com pequenas arteríolas, que se prolongam para a sua região 

central. Dessa arteríola saem capilares fenestrados, formando vênulas que nutrem a região 

periférica da ilhota. Esse arranjo vascular facilita a ação intra-ilhota dos hormônios 

produzidos, o que permite, por exemplo, que a insulina regule a atividade das células α, que o 

glucagon regule a atividade das células β e que a somatostatina regule as atividades das 

células α e β. 

 

 

 

1.1.2 Obesidade e resistência à insulina 
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A resistência à insulina é marcante no DM-2, sendo principalmente atribuída ao 

decréscimo no transporte de glicose, via GLUT 4, do ambiente extra-celular para o intra-

celular, devido à inibição da fosforilação, estimulada por insulina, do substrato do receptor de 

insulina 1 (IRS-1) (PETERSEN e SHULMAN, 2006). A obesidade visceral é um dos fatores 

desencadeadores dessa resistência. De fato, o risco de desenvolvimento do DM-2 aumenta 

com a elevação no índice de massa corporal (IMC) dos pacientes. A probabilidade de uma 

pessoa obesa (IMC > 30 kg/m
2
) desenvolver DM-2 é 20 vezes maior que uma pessoa com o 

peso considerado adequado (IMC 18,0-24,9 kg/m
2
) (COLAGIURI, 2010).  

Uma das explicações para a contribuição da obesidade para o desenvolvimento do DM-2 

se encontra, em particular, no aumento da adiposidade visceral. Quando a capacidade dos 

adipócitos armazenarem gordura é excedida, inicia-se um efluxo de lipídeos para outros 

tecidos, em particular o fígado, musculatura esquelética e células β (CUSI, 2010; LEE et al., 

2009). Isso resulta na deposição ectópica dos lipídeos. Os níveis elevados de ácidos graxos 

livres (AGLs), e a conversão destes em derivados de acil-CoA, de cadeia longa, reduzem a 

sinalização da insulina e também o transporte de glicose, além de induzirem o fígado e o 

tecido muscular a desenvolverem resistência à insulina (COLAGIURI, 2010). Essas 

mudanças, ocasionadas pelos AGLs, levam à condição conhecida como lipotoxicidade, que 

resulta em estresse oxidativo e é considerada como um dos fatores redutores da massa de 

células β, característica de pacientes diabéticos (COLAGIURI, 2010; KRUIT et al., 2010).  

Além das consequências resultantes do efluxo de lipídeos dos adipócitos, mudanças dos 

níveis de leptina (hormônio) e adiponectina (citocina) produzidas, principalmente, no tecido 

adiposo, são também consideradas importantes para o desenvolvimento do DM-2 (CUSI, 

2010).  

Fisiologicamente, a leptina é um hormônio que age no hipotálamo promovendo a 

saciedade e o gasto de energia (COVEY et al., 2006). De modo paradoxal, a concentração 

sanguínea desse hormônio está elevada na obesidade. A explicação reside no fato dos 

indivíduos obesos apresentarem resistência à leptina, o que a impede de exercer sua ação no 

sistema nervoso central (LEE et al., 2009), que seria positiva para esses indivíduos. 

Adicionalmente, os altos níveis de leptina têm sido relacionados à perda da massa de células β 

(COLAGIURI, 2010).  

A adiponectina é uma adipocina associada com a sensibilização à insulina e com a 

proteção vascular, encontrada em concentrações sanguíneas elevadas em indivíduos normais. 

Sua produção é reduzida em pessoas com acúmulo de gordura visceral, sendo os níveis 

plasmáticos negativamente relacionados à adiposidade visceral (MATSUZAWA, 2010). Este 
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fato decorre, possivelmente, da sua inibição pelo fator de necrose tumoral- (TNF-) e/ou 

pelo cortisol (LEE et al., 2009). A hipoadiponectinemia, induzida pelo acúmulo de gordura 

visceral, está presente em indivíduos obesos e resistentes à insulina, estando estreitamente 

relacionada ao DM-2 (COLAGIURI, 2010). 

A participação da obesidade no desenvolvimento da resistência à insulina também está 

estreitamente relacionada a complicações microvasculares que se associam à doença 

cardiovascular (DeFRONZO, 2010). Da relação entre a obesidade, o DM-2 e as complicações 

cardiovasculares surge o conceito de síndrome metabólica dado pela IDF (2005): conjunto de 

fatores de risco cardiovascular que possui uma estreita relação com a hipercolesterolemia 

(dislipidemia), pré-diabetes melito, diabetes melito e obesidade visceral. 

 

 

1.2 PERSPECTIVAS TERAPÊUTICAS 

 

 

Os dados supramencionados, referentes à evolução epidemiológica e consequências do 

diabetes e da obesidade (síndrome metabólica), são suficientes para explicar a intensa busca 

por novas terapias. Novos agentes, que permitam o controle do ganho de peso e a preservação 

das células  pancreáticas, despertam atualmente grande interesse para o tratamento do 

diabetes (SRINIVASA et al., 2008). Nessa linha enquadra-se a busca por compostos que 

aumentem a meia-vida plasmática do peptídeo glucagon-símile tipo 1 (GLP-1), ou os que 

ativem o receptor do GLP-1 (GLP-1R) e sejam resistentes à inativação enzimática. A empresa 

Decision Resorces, Inc. (2003), uma das líderes mundiais em pesquisa de mercado 

farmacêutico, estima que o mercado para o DM-2 alcançará a marca de US$ 20,5 bilhões em 

2012, com os medicamentos agonistas do GLP-1R correspondendo a boa parte dessa quantia. 

 

 

1.2.1 GLP-1 

 

 

Por ser um hormônio intestinal secretado em resposta à ingestão de nutrientes (o que 

estimula a secreção da insulina dependente da glicose), o GLP-1 é categorizado como uma 

incretina. Além dessa ação insulinotrópica, o GLP-1 inibe a secreção de glucagon, retarda o 



 

 

18 

esvaziamento gástrico, induz a saciedade e promove o aumento da massa de células  

pancreáticas e da sua resistência à apoptose, mediante a ativação de seus receptores, em 

diferentes órgãos e tecidos (DRUCKER e NAUCK, 2006). Neste sentido, a ativação do GLP-

1R promove benefícios aos portadores do DM-2.  

No entanto, a meia-vida do GLP-1 é de menos de 3 minutos, sendo a enzima dipeptidil 

peptidase IV (DPP-IV) a principal responsável por seu catabolismo (DRUCKER e NAUCK, 

2006). O conhecimento de que o GLP-1 é rapidamente degradado por essa aminopeptidase, 

resultou na busca e descoberta de alguns inibidores, como os compostos vildagliptina 

(Galvus®, Novartis) e sitagliptina (Januvia®, Merck Sharp & Dohme).  

Partindo de observações de que o veneno do monstro de Gila (Heloderma suspectum) 

estimula in vitro a secreção pancreática de enzimas (RAUFMAN et al., 1982), chegou-se à 

descoberta, neste veneno, de peptídeos estruturalmente análogos ao peptídeo intestinal 

vasoativo (VIP) – ação hipotensora – e à secretina, ou seja, os peptídeos helospectina-1, 

helospectina-2 (PARKER et al., 1984) e helodermina (HOSHINO et al., 1984). No mesmo 

veneno, o peptídeo exendina-4 foi isolado e mostrou-se agonista do GLP-1R, possuindo  as 

mesmas ações do GLP-1 endógeno, com a vantagem de ser resistente à degradação 

enzimática, o que proporciona uma meia-vida maior que a observada para o GLP-1. Esta 

característica prolonga os efeitos antidiabetogênicos desse peptídeo (GIORGINO et al., 2006). 

Com essas vantagens, a exendina-4 foi transformada no medicamento Byetta® (Amylin-

Lilly). 

 

 

1.3 FILOGENIA 

 

 

As toxinas de lagartos e serpentes exibem uma considerável diversidade em suas 

sequências devido ao mecanismo, aparentemente comum, de “nascimento e morte” de novas 

toxinas. Esse mecanismo tem como base a frequente duplicação de genes codificadores de 

toxinas, algumas vezes seguida pela diversificação funcional e estrutural, e taxas aceleradas 

de evolução (FRY et al., 2003). Estas moléculas são úteis como modelos para o desenho e 

desenvolvimento de novas drogas. 

A filogenia molecular dos Squamata, proposta por Fry et al. (2006), mostra os lagartos 

Anguimorpha e as iguanas como os animais mais próximos das serpentes na escala evolutiva. 

Eles formam uma clade bem resolvida (dos animais venenosos – Toxicofera), sendo as únicas 
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linhagens a possuir glândulas mandibular e/ou maxilar secretoras de proteínas. Dada essa 

proximidade filogenética entre lagartos e serpentes e o fato de que a exendina-4 foi 

sequenciada em glândulas mandibulares de lagartos Anguimorpha (FRY et al., 2006; FRY et 

al., 2010), mas não em serpentes, o presente estudo teve como objetivo a busca de compostos 

semelhantes à exendina-4 e de inibidores da DPP-IV em frações peptídicas (baixo peso 

molecular; PM<3000Da) do veneno da serpente Bothrops jararaca, representante da família 

Viperidae. De uma forma mais ampla, esse estudo abre um campo de pesquisa praticamente 

inexplorado para os venenos de serpentes, qual seja, o efeito de proteínas/peptídeos destes 

venenos no metaboloma. 
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7    CONCLUSÕES 

 

 

 A técnica da dupla imunodifusão de Ouchterlony foi inadequada para mostrar a 

presença ou ausência de peptídeos com similaridade antigênica à exendina-4; 

 A primeira etapa de cromatografia em HPLC do pool peptídico com peso molecular 

próximo a 3,5 kDa, obtido por gel filtração, permitiu evidenciar a presença de cinco 

picos cromatográficos (RT1 a RT6) com RTs próximos ao da exendina-4; 

 Os picos isolados nessa primeira etapa de cromatografia em HPLC foram reagentes 

ao anticorpo antiexendina-4 (EIA) e o pool desses picos apresentou atividade 

hipoglicemiante em ratos diabéticos, além de haver evidência sugestiva, no ensaio 

de competição, de sua capacidade de ligação ao receptor GLP-1R; 

 Não houve atividade desse pool de picos com ação hipoglicemiante e ligante de 

GLP-1R sobre a pressão arterial média do rato, o que sugere a ausência de 

peptídeos semelhantes à helodermina, à helospectina e aos potenciadores de 

bradicinina nesse material; 

 A segunda etapa de cromatografia em HPLC desse pool de picos com ação 

hipoglicemiante, ligante de GLP-1R e sem atividade pressora permitiu isolar cinco 

picos cromatográficos (P1 a P5);  

 Os picos P1 a P5 foram individualmente submetidos à análise de massa molecular 

de seus componentes, sendo possível somente a identificação, por PMF, da massa 

13672,01 Da, qual seja, a proteína “Chain A, Piratoxin-II (PRTX-II)”, uma K49 

PLA2, aqui descrita pela primeira vez no veneno da serpente B. jararaca; 

 Esta K49 PLA2 do pico P1 pode ter contribuído com a atividade hipoglicemiante do 

pool dos picos RT1 a RT6, fracionados na primeira passagem em HPLC, visto que 

essa família de enzimas é conhecida por induzir a secreção de insulina na presença 

de inibidores; 

 A existência de K49 PLA2 no pico P1 não exclui a existência de exendinas 3 e 4, ou 

peptídeo semelhante, em outro(s) pico(s) do pool fracionado, já que além do efeito 

hipoglicemiante este pool apresentou positividade no EIA utilizando anticorpo 

monoclonal antiexendina-4; 

 Os resultados do presente trabalho, ao indicarem tanto a existência de moléculas 

antigenicamente semelhantes à exendina-4, quanto de moléculas capazes de se ligar 
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ao receptor GLP-1R, corroboram a hipótese que preconiza a existência de uma 

molécula glucagon precursora dos peptídeos helodermina, helospectina, exendina-3 

e exendina-4 (FRY et al., 2010) em répteis; 

 Não há inibidores da DPP-IV humana na fração de baixo peso molecular 

(PM<3000 Da) do veneno de B. jararaca. 

 

 

   



 

*De acordo com: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: Informação e 

documentação: referências: elaboração. Reio de Janeiro, 2002. 
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