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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 
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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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2 OBJETIVOS 

 

 

 Prospecção de hipoglicemiantes, análogos a exendina-4, agonistas e antagonistas de 

GLP-1R, em frações do veneno da serpente B. jararaca; 

 Prospecção de inibidores da DPP-IV humana recombinante em frações de baixo peso 

molecular (PM<3000Da) do veneno da serpente B. jararaca. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 ESTIMATIVA DO TEOR PEPTÍDICO  

 

 

O material eluído da gel filtração foi monitorado, em frações de 1,5 mL, por leitura da 

absorbância em =280 nm (A280), em cubeta de quartzo, no espectrofotômetro PowerWave 

XS (BioTek) (milésimos de unidades arbitrárias - mAU de A280/mL amostra).   

O material eluído do HPLC foi monitorado, constantemente, por leitura da absorbância em 

=214 nm (A214), no detector de ultravioleta do sistema. Para fins de prospecção da 

dose/concentração efetiva nos ensaios de atividade biológica dos picos eluídos, o conteúdo de 

peptídeos exendina-4-símiles, nestes picos, foi extrapolado, estimando-se a sua área por 

comparação à área do pico obtido com uma concentração conhecida do padrão exendina-4 

sintética (Sigma).  

 

 

3.2 PREPARO DO VENENO DE B. JARARACA 

 

 

3.2.1 Para dupla imunodifusão de Ouchterlony 

 

 

0,4 mg de veneno liofilizado de B. jararaca (vBj) (Instituto Butantan) foram dissolvidos 

em 1 mL de água destilada estéril. Em seguida, a solução foi centrifugada (CT 14000 R, 

Cientec) a 3000 x g a 4 ºC, por 5 minutos e o sobrenadante foi aliquotado em microtubos, 

num volume de 10 L e seco em Speed Vac SC100, Savant. Estas alíquotas foram 

armazenadas a -20 ºC até o uso. No momento do uso, as alíquotas foram dissolvidas em 2 L 

de tampão fosfato salina (PBS) 0,1M, pH 7,4, estéril. 

 

 

3.2.2 Para cromatografia por gel filtração em coluna de Sephadex G-50 
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10 mg de vBj do mesmo lote foram dissolvidos em 2 mL de ácido acético (HAc) 2M, 

estéril (teor peptídico estimado em λ=280nm). Após, o veneno foi centrifugado a 3000 x g, a 

4 ºC, por 5 minutos (o precipitado foi descartado e A280 foi estimado no sobrenadante). 

 

 

3.2.3 Para ultrafiltração 

 

 

2,5 mg de vBj do mesmo lote foram dissolvidos em 1 mL de tampão Tris-HCl 50mM, pH 

7,5, estéril 

 

 

3.3 DUPLA IMUNODIFUSÃO DE OUCHTERLONY 

 

 

3.3.1 Preparo do gel de agarose a 1% 

 

 

A proporção de 0,1 g de agarose tipo V (Sigma) para 10 mL de tampão PBS 0,1M pH 7,4 

foi utilizada para o preparo do gel de agarose a 1%. A mistura foi levada ao forno de 

microondas para aquecimento, até a completa dissolução da agarose. Após, a solução foi 

resfriada até 50 ºC, momento em que foram adicionados 100 L de solução de azida sódica 

10%. Em seguida, 2 mL da solução do gel de agarose foram despejados em mini placas de 

Petri (60x15mm, Corning). As mini placas com o gel ficaram em superfície horizontal, para 

solidificação, a temperatura ambiente e, em seguida, foram armazenadas a 4 ºC. Para 

utilização, foram realizados três furos (poços) de 2 mm e equidistantes no gel. 

 

 

3.3.2 Ensaio 

 

 

Neste ensaio, em cada conjunto de 3 poços, foram adicionados, individualmente, as 

seguintes combinações: 2 L de soro antibotrópico (Instituto Butantan, lote 0810173, ampola 
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10mL), 2 L de vBj (50 µg), preparado em tampão PBS 0,1M, pH 7,4, estéril e 2 L do 

mesmo tampão estéril; 2 L de exendina-4 (4 g) (Sigma), dissolvida no mesmo tampão, 2 

L de anticorpo antiexendina-4 (Santa Cruz) sem diluição e 2 L do mesmo tampão; 2 L de 

anticorpo antiexendina-4 sem diluição, 2 L de soro antibotrópico e 2 L de vBj (50 µg) 

preparado no mesmo tampão. Após a pipetagem, procedeu-se a incubação em câmara úmida, 

a 37 ºC, por 24 horas. Os resultados foram registrados por sistema de fotodocumentação 

digital (ChemiDoc XRS, Bio-Rad). 

 

 

3.4 CROMATOGRAFIA POR GEL FILTRAÇÃO 

 

 

3.4.1 Sephadex G-50 

 

 

A resina de Sephadex G-50 (46 x 1,5 cm) foi equilibrada em ácido acético (HAc) 2M. 

Foram aplicados 2 mL de sobrenadante da dissolução de 5 mg vBj / mL de 2M HAc. A 

eluição foi feita com 2M HAc, sendo recolhidas frações de 1,5 mL (coletor BioFrac, Bio-

Rad), sob fluxo constante de 6 mL/hora. A absorbância, a 280 nm, foi determinada em cada 

fração. 

 

 

3.4.2 Padronização da cromatografia 

 

  

a) Volume morto (V0): 4 mg do polissacarídeo Blue Dextran® (2.000 kDa) (Sigma) 

foram dissolvidos em 2 mL de HAc 2M (2 mg/mL) e aplicados na coluna. A eluição 

foi feita com 2M HAc (coleta de frações de 1,5 mL, sob fluxo constante de 6 mL/hora). 

As frações foram lidas em =620nm.  

b) Padrão de peso molecular - 0,2 mg da cadeia  de insulina bovina (3.495,9 Da) (Sigma) 

foram dissolvidos em 2 mL de 2M HAc e aplicados na coluna.    
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3.4.3 Secagem das frações 

 

 

Os picos cromatográficos foram secos em Speed Vac SC100 (Savant). 

 

 

3.5 CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA PERFORMANCE (HPLC) DE FASE REVERSA 

 

 

3.5.1 Cromatografia da exendina-4 

 

A exendina-4 padrão (Sigma) (4g), dissolvida em 1 mL de solução A (0,05 ácido 

trifluoroacético [TFA] [Merck] : 99,5 H2O milliQ, v/v), foi submetida ao HPLC (aparato 

Shimadzu Prominence), por meio da aplicação em coluna analítica (4,6mm x 25cm, partículas 

de 5µm) C18 de fase reversa (Vydac) e eluição em gradiente linear crescente (0-100%) de 

solução B (0,05 TFA : 19,95 H2O milliQ : 80,0 acetonitrila [ACN] [Tedia, Brasil], v/v/v), em 

solução A, durante 240 minutos, com fluxo de 1 mL/min, sob monitoramento constante em 

λ=214 nm. O tempo de retenção (RT) foi estimado. 

 

 

3.5.2 Cromatografia do pool de frações com peso molecular (PM) próximo ao da 

exendina-4 

 

 

Os pools das frações de PM próximo ao da exendina-4, purificadas na coluna Sephadex G-

50, foram aplicados nas mesmas condições descritas para o peptídeo padrão sintético 

exendina-4. Os picos com RTs próximos ao do peptídeo padrão foram coletados, secos em 

Speed Vac SC100 (Savant) e armazenados a -20 ºC. O material armazenado foi destinado a: 

(1) ensaio de tolerância à glicose, (2) ensaio de pressão arterial, (3) ensaio imunoenzimático 

(EIA) antiexendina-4 e (4) ensaio de binding ao receptor GLP-1R. Para a recromatografia em 

HPLC de fase reversa, o material coletado foi congelado a -80 ºC e recromatografado no 

prazo de 1 semana. 
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3.5.3 Recromatografia do pool das frações coletadas por HPLC 

 

 

Para separação dos componentes de interesse, parte do material coletado por HPLC de fase 

reversa, conforme descrito no passo anterior, foi eluído em gradiente de 0-40% por 18 

minutos, seguido do gradiente de 40-60% por 61,5 minutos, de solução B (0,05 TFA : 19,95 

H2O milliQ : 80,0 acetonitrila [ACN] [Tedia, Brasil], v/v/v) em solução A, totalizando uma  

corrida de 79,5 minutos, com fluxo de 1 mL/min, sob monitoramento constante a 214 nm. Os 

picos obtidos na recromatografia foram secos e destinados à análise de massa molecular e 

sequenciamento, por espectrometria de massa.  

 

 

3.6 EIA ANTIEXENDINA-4  

 

 

Foram avaliadas as frações (reconstituidas em tampão de ensaio do kit de EIA) com RT 

próximo ao da exendina-4 (obtidas pela primeira passagem em HPLC do material de PM 

próximo ao da exendina-4, resultante da gel filtração em Sephadex G-50). Foi utilizado o kit 

de EIA antiexendina-4 (kit exendin-4, Peninsula Laboratories), em conformidade com as 

instruções do fabricante.  

Em cada poço da microplaca foram adicionados: 50µL de padrão ou amostra e 25µL de 

anticorpo. Somente o tampão de ensaio foi pipetado nos poços controles (branco). A 

microplaca foi incubada por 1 hora, a temperatura ambiente. Ao término da incubação, 

25µL/poço de “Bt-tracer” (exendina-4 biotinilada) foram adicionados, exceto ao branco. Em 

seguida, a microplaca foi incubada por 2 horas, a temperatura ambiente. Após a incubação, os 

poços foram lavados 5 vezes com 300µL/poço de tampão de ensaio, em lavadora de 

microplacas (ELX50, BioTek), para não contaminar os poços no primeiro ciclo de lavagem. 

Em seguida, foram adicionados 100µL/poço de “streptavidina-HRP”, inclusive ao branco. 

Procedeu-se, novamente, a incubação por 1 hora, a temperatura ambiente, seguida de lavagem 

da microplaca por 5 vezes, conforme supramencionado. Ao término da lavagem da 

microplaca, 100µL/poço de solução TMB (3,3’,5,5’-tetrametil benzidina dihidrocloreto) 

foram adicionados, inclusive aos poços “brancos”, para produzir produtos solúveis 

colorimétricos. Uma incubação final de 1 hora, a temperatura ambiente, foi realizada. A 
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reação foi finalizada pela adição de 100µL/poço de 2 N HCl e imediatamente determinada a 

absorbância, a 450 nm. As amostras foram avaliadas em duplicata. 

 

 

3.7 ESPECTROMETRIA DE MASSAS 

 

 

A análise de espectrometria de massa (MALDI/TOF/TOF) foi realizada com o 

equipamento Shimadzu Biotech Axima Performance, em colaboração com o Centro de 

Química de Proteínas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo. 

Inicialmente, os picos P1 a P5 foram analisados em modo linear, para verificar as massas 

presentes nessas amostras. Em seguida, para P1, foram realizadas a redução, a alquilação e a 

digestão com tripsina, para gerar fragmentos de P1 e assim prosseguir para a pesquisa de 

“Peptide Mass Fingerprint” (PMF) no software MASCOT (http://www.matrixscience.com/), 

utilizando o banco de dados NCBInr da “National Library of Medicine National Institutes of 

Health” (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). 

 

 

3.8 TESTE ORAL DE TOLERÂNCIA À GLICOSE 

 

 

Foram utilizados ratos Wistar, machos, com massa corporal entre 200-250g e com 9-10 

semanas de idade, mantidos em uma estante climatizada, sob condições controladas de 

temperatura (22-25 °C) e fotoperíodo 12:12h, claro:escuro (início do período claro as 6:00 h 

am), alojados em caixas (medidas internas comprimento x largura x altura 56x35x19 cm),  

contendo 4 ratos por caixa, com alimento e água ad libitum. Após 18 horas de jejum alimentar 

e água ad libitum, os animais receberam injeção única de estreptozotocina (STZ) (Sigma) 

dissolvida em 0.05 M tampão citrato, pH 4.5 (45 mg / kg massa corporal, ip). Este regime e 

dose de STZ é conhecido por induzir diabetes melito não descompensado após sete dias da 

injeção (ROMANA-SOUZA et al., 2009) e foi adotado por ser adequado para avaliar o efeito 

hipoglicemiante do pool isolado do veneno de B. jararaca. O presente estudo não teve o 

objetivo de avaliar um possível efeito dessas frações no DM-2. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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O teste oral de tolerância à glicose foi realizado conforme descrito por Doshi et al. (2009), 

com algumas modificações. O pool seco de frações com RT próximo ao da exendina-4 

(obtidas pela primeira passagem em HPLC do material de PM próximo ao da exendina-4, este 

por sua vez obtido pela gel filtração em Sephadex G-50) foi reconstituído num volume de 0,5 

mL de salina 0,9% e injetado (na dose estimada de 12 µg / kg massa corporal, ip) em ratos, 

após 7 dias da administração de STZ (ROMANA-SOUZA et al., 2009) e normais, 

imediatamente antes da administração de uma carga de glicose (2g / kg massa corporal), por 

via oral, por gavage até o estômago (po). A glicemia foi medida com o monitor de glicose 

Accu-Chek® Advantage blood glucose meter (Roche) no sangue proveniente de pequeno 

corte na cauda nos tempos (min) 0 (medido antes da carga de glicose), 15, 30, 60 e 120.  

Este protocolo experimental está em conformidade com os Princípios Éticos na 

Experimentação Animal adotado pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal 

(COBEA) e foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais Instituto Butantan 

(CEUAIB) sob o número 431/07. 

 

 

3.9 ENSAIO DE BINDING COMPETITIVO PARA O RECEPTOR DE GLP-1 

 

 

No experimento de competição, alíquotas (5 μg) de membrana celular, com elevada 

expressão de receptor de GLP-1 (ChemiSCREEN
TM

 Membrane Preparation Recombinant 

Human GLP-1; Millipore), foram incubadas, a 30ºC, durante 60 minutos, com 0,5 nM de 

[125I]-GLP-1(7-36) (Perkin-Elmer) e concentrações crescentes (10
-11

 a 10
-5

 M) do GLP-1(7-

36) (Sigma) ou do pool das frações RT1 a RT6 (obtidas, no presente estudo, pela primeira 

passagem em HPLC do material de PM próximo ao da exendina-4, este por sua vez obtido 

pela gel filtração em Sephadex G-50). A incubação procedeu-se em tampão 50 mM HEPES, 

pH 7,4, 5mM MgCl2, 1 mM CaCl2, 0,2% BSA, para um volume final de incubação de 100 

μL. A reação foi interrompida com a adição do tampão de lavagem (50 mM HEPES, pH 7,4, 

500mM NaCl, 0,2% BSA gelado), seguida pela rápida filtração em filtro Whatman GF/B. Os 

filtros foram lavados, em manifold vacuum (Millipore), três vezes, com 1 mL do tampão de 

lavagem gelado e transferidos para tubos de poliestireno. A radioatividade foi determinada em 

contador gama (Wizard 1470 Automatic Gamma Counter, Perkin Elmer). 
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3.10 PRESSÃO ARTERIAL MÉDIA IN VIVO DE RATO ANESTESIADO 

 

 

Foram utilizados ratos Wistar, machos, com massa corporal entre 200-250g, 9-10 semanas 

de idade, mantidos em uma estante climatizada, sob condições controladas de temperatura 

(22-25 °C) e fotoperíodo 12:12h claro:escuro (início do período claro as 6:00 h am), alojados 

em caixas (medidas internas comprimento x largura x altura 56x35x19 cm), 4 ratos por caixa, 

com alimento e água ad libitum. Animais anestesiados com pentobarbital sódico (Abbott do 

Brasil) (30mg / kg massa corporal, ip) foram fixados na posição dorsal, em uma placa de 

cortiça, por meio de cordonês amarrados nas patas. Foi feita uma incisão na região inguinal, 

removendo os tecidos conectivos, de maneira que a veia femoral em sua junção com a veia  

epigástrica ficou exposta. Foi introduzida uma cânula de polietileno com ponta metálica, 

previamente preenchida com salina 0,9%, através da bissetriz do ângulo formado pelas duas 

veias, de modo que a cânula ficasse dentro da veia ilíaca externa (resultante da união dos dois 

vasos acima mencionados). Foi imediatamente injetada solução de heparina (Roche) em 

salina 0,9% (1000 UI / kg massa corporal) por meio desta cânula.   

Após a canulação da veia ilíaca externa, foi feita uma incisão longitudinal na face ventral 

do pescoço. Ao se fazer a incisão e ao remover os tecidos conectivos, as glândulas salivares 

parótidas se tornaram visíveis, e o próximo passo foi afastar as parótidas para a direção 

cefálica, a ponto de tornar visíveis os músculos esternocleido-mastoideu e hioideu. Com 

pinças, o feixe vásculo-nervoso (este por sua vez acompanha a artéria carótida) foi 

identificado, e a carótida foi isolada. Após o isolamento da carótida, dois fios de linha foram 

passados a sua volta, de maneira que foi dado um nó na linha mais cefalicamente colocada, 

interrompendo definitivamente a circulação naquele ponto. Também foi interrompida 

temporariamente a circulação na parte proximal do vaso, em relação ao coração, com auxílio 

de uma pinça, tipo bulldog. Em seguida, foi feito um corte em “V” na artéria carótida, por 

onde foi inserida uma cânula em direção ao coração, amarrada com o fio restante, 

previamente preenchida com salina 0,9%, acoplada a um transdutor, (TSD 104 A), o qual, por 

sua vez, estava acoplado ao sistema BIOPAC para a medida e registro da pressão arterial. 

Após a canulação, a pinça bulldog foi retirada da carótida e o experimento foi iniciado. 

Este protocolo experimental está em conformidade com os Princípios Éticos na 

Experimentação Animal adotado pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal 

(COBEA) e foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais Instituto Butantan 

(CEUAIB) sob o número 431/07. 
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As soluções padrões hipotensora (bradicinina) e hipertensora (angiotensina 1) dissolvidas 

em salina 0,9%, bem como as amostras sob estudo (pool seco - reconstituído em 0,2 mL de 

salina 0,9% imediatamente antes do ensaio - das frações obtidas pela passagem em HPLC do 

material de PM próximo ao da exendina-4, este por sua vez obtido pela gel filtração em 

Sephadex G-50) foram injetadas pela cânula da veia ilíaca externa. 

Os ensaios de atividades das amostras sob estudo e dos padrões foram realizados como 

segue. Após a implantação das cânulas e início da monitoração, esperou-se 5 min até a 

pressão se estabilizar. Então, verificou-se o efeito da salina 0,9%, injetando-a no volume 

máximo adequado para o peso do animal (no caso, 0,3 mL). Esperou-se mais 5 min, até que a 

pressão retornasse à linha de base e administrou-se o padrão hipertensor angiotensina I (6 µg / 

kg massa corporal). Após o efeito e volta à linha de base, injetou-se o padrão hipotensor 

bradicinina (6 µg / kg massa corporal). Após o efeito e retorno à linha de base, injetou-se as 

amostras sob estudo (0,9 µg / kg massa corporal). Esperou-se 5 minutos e injetou-se 

bradicinina (6 µg / kg massa corporal). Esses dois últimos procedimentos foram repetidos, 

mas com as amostras sob estudo, injetadas na dose estimada de 9,0 µg / kg massa corporal. 

 

 

3.11 BUSCA POR SEQUÊNCIAS SEMELHANTES À EXENDINA-4 NO VENENO DE B. JARARACA 

 

 

Para a busca de similaridade entre a sequência de exendina-4 

(HGEGTFTSDLSKQMEEEAVRLFIEWLKNGGPSSGAPPPS) e as sequências publicadas 

de proteínas/peptídeo da serpente B. jararaca, a ferramenta BLAST (Basic Local Alignment 

Search Tool) foi utilizada (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) (ALTSCHUL et al., 1990). 

Os parâmetros de busca foram: 

 Bancos de dados: Non-redundant protein sequences; 

 Reference proteins; 

 Swissprot protein sequences; 

 Patented protein sequences; 

 Protein Data Bank proteins; 

 Environmental samples. 

 Organismo: Bothrops jararaca (taxid:8724). 

 Algoritmo: blastp (comparação entre a proteína de entrada [Query sequence] – 

sequência da exendina-4 – com as proteínas dos bancos de dados). 
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3.12 PROSPECÇÃO DE INIBIDORES DA ENZIMA DPP-IV HUMANA 

 

 

3.12.1 Ultrafiltração do vBj  

 

 

A fração de baixo peso molecular do vBj (PM<3000Da) foi obtida por ultrafiltração com o 

dispositivo Centriprep YM-3 (Millipore). A solução de veneno (2,5 mg vBj / mL) foi aplicada 

no reservatório de amostra do dispositivo e, em seguida, o material foi levado para 

centrifugação de 3000 x g, por 1 hora a 4 ºC. O filtrado (PM<3000Da) foi coletado para a 

prospecção de inibidores da enzima DPP-IV humana recombinante (Sigma). 

 

 

3.12.2 Ensaio de inibição 

 

 

O ensaio de inibição foi conduzido em conformidade com o protocolo descrito no kit 

comercial DPP-IV Drug Discovery Kit (Enzo Life Science), com algumas modificações, 

como segue. Após a pipetagem de tampão de ensaio (50 mM Tris, pH 7,5), DPP-IV humana e 

inibidor diprotina A ou fração de baixo peso molecular (PM<3000Da) de vBj, a microplaca 

foi mantida no agitador de microplacas (Biosan), sob constante agitação (250 rpm), por 10 

minutos, a 25 ºC, para permitir a interação enzima-substrato. Em seguida, o substrato H-Gly-

Pro-pNA pré-aquecido (37 ºC) foi adicionado para dar início à reação enzimática. As leituras 

em 405 nm ocorreram a cada 2 minutos, por 1 hora, no espectrofotômetro PowerWave XS 

(Bio-Tek) com temperatura ajustada para 37 ºC, totalizando 31 pontos de leitura. Com os 

resultados de cada leitura, foram traçadas curvas de regressão linear para cada amostra. 

 

 

3.13 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

O teste “t” de Student não-pareado foi utilizado para comparar os resultados entre dois 

grupos ou condições distintas. As comparações entre três grupos ou condições distintas foram 
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obtidas pela análise de variância ANOVA, seguida por teste post-hoc (comparação múltipla 

Newman-Keuls). Em todos os cálculos foi fixado o nível crítico P<0,05. 
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4 ESTRATÉGIA DE ESTUDO 

 

 

 

 

Fluxograma 1. Estratégia de pesquisa do presente estudo.  
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 DUPLA IMUNODIFUSÃO DE OUCHTERLONY 

 

 

Como pode ser observado na Figura 1-A, a reação antígeno-anticorpo formou linha de 

precipitação somente entre o veneno de B. jararaca e o soro antibotrópico. A reação entre o 

anticorpo antiexendina-4 e a exendina-4 (Figura 1-B) não ocorreu, sugerindo que o ensaio não 

é sensível, nas concentrações utilizadas de ambos, anticorpo e peptídeo sintético. Além disso, 

a limitação do alto custo para incrementar as concentrações utilizadas destes compostos 

(anticorpo antiexendina-4 e a exendina-4 sintética) inviabilizou o uso deste ensaio para este 

estudo. A Figura 1-C mostra que não houve o cruzamento entre o anticorpo antiexendina-4 e 

o veneno de B. jararaca, desestimulando definitivamente a prosseguir com esta técnica. 

 

 

Figura 1.  Dupla imunodifusão de Ouchterlony. (A) teste entre o soro antibotrópico (SA), o veneno da B. 

jararaca (vBj) e o tampão PBS; (B) teste entre o anticorpo antiexendina-4 (anti-EX), exendina-4 

(EX) e tampão PBS; (C) teste entre anti-EX, SA e vBj.  

 

 

5.2 FRACIONAMENTO DO VENENO DA B. JARARACA 
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5.2.1 Padronização da cromatografia de gel filtração em Sephadex G-50 

 

O Blue Dextran® teve seu pico no volume de eluição de 33 mL. O volume coletado deste 

pico de eluição foi de 12 mL. Portanto, Vo = (frações 20 a 27) = 40,5 mL. 

A recuperação da cadeia  de insulina bovina (3,5 kDa) nesta cromatografia (Figura 2) é 

mostrada na Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Recuperação do peptídeo cadeia  de insulina bovina após cromatografia de gel filtração em 

resina Sephadex G-50. 

 

Material 
Volume 

(mL) 

A280 

(mAU/mL) 

A280 total 

(mAU) 

Recuperação 

(%) 

Solução de cadeia  de insulina 

bovina 

2,0 38,0 76 100 

Pico do cromatograma (fração 39) 1,5 36,0 54 71,0 

 

  

5.2.2 Cromatografia do veneno da B. jararaca por gel filtração 

 

O perfil cromatográfico do veneno da B. jararaca em Sephadex G-50 está apresentado na 

Figura 2. Destaque para as frações (31-42) ao redor da zona de eluição da cadeia  de insulina 

sintética (PM ~3,5 kDa) (frações 38-40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Gel filtração do veneno de B. jararaca (vBj) (vide dissolução em M&M) em resina Sephadex G-50 

médio, lavada e equilibrada com 2M HAc, sob fluxo constante de 1,5 mL/hora. Os comprimentos de 

onda da leitura de absorbância estão entre parênteses no quadro acima. 
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A Tabela 2 mostra que o V0 corresponde a aproximadamente 86% do conteúdo proteico do 

veneno aplicado, ou seja, de proteínas acima de 30 kDa, visto que a resina de Sephadex G-50 

médio exclui de seu volume interno do gel as proteínas acima desse peso molecular. 

 

 
Tabela 2 - Recuperação e rendimento da cromatografia do veneno de B. jararaca em Sephadex G-50 

 

Material 
Volume 

(mL) 

A280 

(mAU/mL) 

A280 total 

 (mAU) 

Recuperação 

(%) 

Rendimento 

da purificação 

Veneno de B. jararaca 2,0 2376 4752 100 0 

V0 (PM > 30 kDa) 21,0 194 4072 85,7 1,2 

Frações PM  exendina-

4 (tubos 31 a 42) 
18,0 20,6 370 7,8 12,8 

 

 

5.2.3 Purificação do veneno de B. jararaca pelo sistema de HPLC 

 

 

O pool das frações 31 a 42 do veneno de B. jararaca, coletado da cromatografia de gel 

filtração em Sephadex G-50, foi utilizado para esse procedimento de purificação. O pool foi 

purificado em duas etapas, sendo a primeira realizada para coletar frações com tempo de 

retenção (RT) próximo ao do RT do padrão exendina-4 (110,7-113,1 minutos) (Figura 3) e a 

segunda para refinar a separação com a recromatografia das frações coletadas no passo 

anterior (Figura 5A-H).  

Entre as etapas de purificação, foi realizado o ensaio de EIA antiexendina-4 para detectar a 

presença de peptídeos antigenicamente semelhantes à exendina-4 (o kit utilizado também é 

reativo contra a exendina-3 e não reage contra o GLP-1). Este experimento contou com os 

picos RT1 a RT6, mostrados em destaque no cromatograma da Figura 3, e permitiu verificar 

que a quantidade de peptídeos antigenicamente semelhantes às exendinas 3 e 4 é maior em 

RT3, estando também presente significativamente em RT4 a RT6 e, em menor quantidade, 

em RT1 e RT2 (Figura 4). 

Para a etapa de recromatografia, oito frações foram coletadas da primeira etapa de 

purificação em HPLC. O RT de cada fração coletada está descrito na Tabela 3. Na Figura 5, é 

possível verificar que apesar de terem sido coletados em RTs diferentes na primeira etapa de 

purificação por HPLC, em geral, os cromatogramas foram semelhantes durante a 
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recromatografia (picos 2-4 são predominantes). Os picos dessa etapa foram coletados, secos e 

armazenados para posterior análise por espectrometria de massa.  

 

Figura 3.  HPLC do pool das frações 31 a 42 obtidas na cromatografia do veneno da B. jararaca (vBj) em 

Sephadex G-50 (vide Figura 2) (linha contínua), do branco da corrida (solução A) (linha tracejada) e 

do peptídeo exendina-4 (padrão; linha pontilhada). Pool das frações do veneno e exendina-4 eluídos 

em gradiente linear crescente (0-100%) de solução B em solução A (vide M & M), durante 240 

minutos com fluxo de 1 mL/min, sob monitoramento constante a λ=214 nm. O pool de frações de 

peso molecular próximo ao da exendina-4, obtidas na cromatografia do vBj em Sephadex G-50 (vide 

Figura 2), foi dissolvido em 1 mL de solução A. As setas indicam os tempos de retenção (RT; min.) 

das frações de interesse: RT1 = 92,9-93,5 ; RT2 = 95,6-96,4; RT3 = 98,6-100,8; RT4 = 104,8-

106,3; RT5 = 108,7-113,8; RT6 = 113,9-114,9. RT da exendina-4: RT1’ = 110,7-113,1. 

 

 

Figura 4.  EIA antiexendina-4 das frações (RT1 a RT6) do HPLC (vide Figura 3). Valores são a média  EPM 
de duplicatas das amostras. ANOVA (P<0,0001) - teste Newman-Keuls: RT2 vs RT4, RT2 vs RT6, 

RT1 vs RT4, RT5 vs RT3 (P<0,05); RT1 vs RT6 (P<0,01); RT2 vs RT3, RT2 vs RT5, RT1 vs RT3, 

RT1 vs RT5, RT6 vs RT3, RT6 vs RT5, RT4 vs RT3, RT4 vs RT5 (P<0,001). 

 

 

 

 

 

 

RT1’ 

RT1 

RT2 

RT3 

RT4 RT5 

RT6 



 

 

37 

  

35000 

40000 

45000 

50000 

55000 

60000 

65000 

70000 

30 40 50 60 min 

G 

30 40 50 60 70 min 

30000 

35000 

40000 

45000 

50000 

55000 

60000 

65000 

  

  

A 

35000 

40000 

45000 

50000 

55000 

60000 

65000 

70000 

30 40 50 60 min 

30000 

35000 

40000 

45000 

50000 

55000 

60000 

65000 

30 40 50 60 70 min 

B 

  

30000 

35000 

40000 

45000 

50000 

55000 

60000 

65000 

30 40 50 60 70 min 

  

C 

30000 

35000 

40000 

45000 

50000 

55000 

60000 

65000 

30 40 50 60 70 min 

D 

  

30000 

35000 

40000 

45000 

50000 

55000 

60000 

65000 

30 40 50 60 70 min 

E 

30000 

35000 

40000 

45000 

50000 

55000 

60000 

65000 

30 40 50 60 min 

F 

H 

P1 

P2 
P3 

P4 
P2 

P3 P4 

P2 
P3 P4 

P2 P3 

P2 P3 P4 

P2 P3 P4 

P2 P3 P4 P2 P3 P4 

P5 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 5.  HPLC das frações 1-8 (A-H, respectivamente), coletadas na primeira etapa de purificação em HPLC 

do pool das frações 31 a 42 provenientes da gel filtração do vBj em (linha contínua). Branco da 

corrida (solução A) (linha tracejada). Nos eixos: ordenada, absorbância a A214nm; abscissa, tempo 

de retenção (min.). Frações eluidas em gradiente de 0-40% por 18 minutos e 40-60% por 61,5 

minutos de solução B em solução A (vide M & M), durante 79,5 minutos com fluxo de 1 mL/min, 

sob monitoramento constante a λ=214 nm. As setas indicam as frações coletadas para análise de 

espectrometria de massa. 
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Tabela 3 - RTs das frações coletadas para recromatografia 

 

Fração coletada RT inicial (min.) RT Final (min.) 

1 91,80 94,20 

2 94,20 96,00 

3 97,49 99,02 

4 99,02 100,74 

5 100,74 104,20 

6 104,20 107,80 

7 107,80 109,00 

8 109,00 112,70 
 

 

5.3 ESPECTROMETRIA DE MASSAS 

 

 

A análise por espectrometria de massas dos picos P1 a P5 (Figuras 6 a 11) identificou as 

massas dos peptídeos/polipeptídeos descritos na Tabela 4. Entretanto, somente para o pico P1 

foi possível prosseguir para a análise por PMF, dela decorrendo a identificação do 

polipeptídeo de massa 13672,01 Da, como sendo a “Chain A, Piratoxin-II (PRTX-II)”, uma 

K49 fosfolipase A2 (PLA2) (Tabela 5). Foram encontradas três massas na corrida em modo 

linear deste pico P1 (Figura 6): M1 – 13672,01 Da (+1), M2 – 6835,51 Da (+2) e M3 – 

4548,05 Da, sendo que a M2 é dupla-carga da M1 e, portanto, M1 e M2 constituem o mesmo 

polipeptídeo. Uma comparação entre os íons detectados pelo ensaio de PMF em P1 e a 

sequência de exendina-4 também foi realizada, mas não foram encontradas quaisquer 

similaridades entre eles. 

 
Tabela 4 -  Massas dos peptídeos/polipeptídeos contidos nos picos P1 a P5, identificadas por 

espectrometria de massas 

 

Pico Massas identificadas (em Da) 

P1 4548,05; 6835,51; 13672,01 

P2 909,53; 1082,71; 1098,69 

P3 Não identificadas 

P4 909,54; 911,55; 1025,29; 1300,45; 5681,21; 8204,15; 8443,07; 11362,07 

P5 903,33; 1476,98 

 

 

 



 

 

39 

Figura 6.  Espectrometria de massas em modo linear de P1. M1 – 13672,01Da (+1), M2 – 6835,51Da (+2) e 

M3 – 4548,05Da, sendo que a M2 é dupla-carga da M1. Equipamento Shimadzu Biotech Axima 

Performance. 

 

 

 

Figura 7.  Espectrometria de massas em modo linear de P4. Equipamento Shimadzu Biotech Axima 

Performance. 
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Figura 8.  Espectrometria de massas em modo reflectron. PMF do material P1 reduzido, alquilado e digerido 

com tripsina. Equipamento Shimadzu Biotech Axima Performance.. 

 

Tabela 5 -  Resultado da análise de PMF no banco de dados NCBInr utilizando-se do software MASCOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amostra 1

MS/MS

Proteína
Chain A, Piratoxin-Ii (Prtx-Ii)-

A K49 Pla2 from Bothrops 

Pirajai

Score 433

% cobertura 46%

1330.3829

1534.4903

1105.0384

1648.6945

1405.4307

1093.0583

Íons
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Figura 9.  Espectrometria de massas em modo reflectron de P2. Equipamento Shimadzu Biotech Axima 

Performance. 

 

 
Figura 10.  Espectrometria de massas em modo reflectron de P4. Equipamento Shimadzu Biotech Axima 

Performance. 

 
Figura 11.  Espectrometria de massas em modo reflectron de P5. Equipamento Shimadzu Biotech Axima 

Performance. 
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5.4 TESTE ORAL DE TOLERÂNCIA À GLICOSE 

 

 

A Figura 12 ilustra o efeito, no teste oral de tolerância à glicose, do pool das frações RT1 a 

RT6 obtidas na cromatografia ilustrada na Figura 3. Verifica-se que nos animais diabéticos 

que receberam o pool, a glicemia manteve-se abaixo dos animais diabéticos que receberam a 

salina (veículo), nos tempos de 15, 30 e 60 minutos. Também é possível verificar que, aos 15 

minutos, a glicemia dos diabéticos que receberam o pool é estatisticamente igual ao dos não 

diabéticos. 

 Para fins comparativos, considerando-se 4,2 kDa (PM aproximado da exendina-4) como 

PM do pool utilizado no ensaio, foram aplicados 2,85 nmoles (12g) (equivalentes de 

exendina no pool) / kg de massa corporal.  

Figura 12. Teste oral de tolerância à glicose em ratos diabéticos e não diabéticos. Diferenças estatísticas são 

representadas por letras diferentes em um mesmo tempo. Os valores são média±EPM. Para animais 

diabéticos, n=4; para animais não diabéticos, n=3. 0 min.: ANOVA, P=0,071; 15 min.: ANOVA, 

P=0,0154 (Newman-Keuls, P<0,05); 30 min.: ANOVA, P<0,001 (Newman-Keuls, P<0,01); 60 min.: 
ANOVA, P=0,0003 (Newman-Keuls, P<0,01); 120 min.: ANOVA, P=0,0158 (Newman-Keuls, 

P<0,05).  

 

 

A Figura 13 mostra o efeito do pool dos picos RT1 a RT6, obtidos na cromatografia 

ilustrada na Figura 3, na medida da área total sob a curva (AUC) do teste oral de tolerância à 

glicose, em ratos diabéticos. A AUC é utilizada para avaliar se a dose aplicada de uma dada 

substância é capaz de resultar em uma redução igual ou maior que 30% de um determinado 

efeito, comparativamente a uma situação controle (CHU et al., 2006). Nesse sentido, a dose 
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aplicada desse pool foi efetiva, visto que foi capaz de reduzir em aproximadamente 38% a 

AUC, em comparação com o resultado obtido com o veículo.  
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Figura 13.  Área total sob a curva (AUC) do teste oral de tolerância à glicose em ratos diabéticos. Diferenças 

estatísticas (teste t Student, salina vs pool): *P=0,0099. Os valores são média±EPM. n = 4. 

 

 

5.5 ENSAIO DE BINDING COMPETITIVO 

 

 

A Figura 14 ilustra a competição entre o radioligante [125I] GLP-1(7-36), o padrão GLP-1 

e o pool das frações RT1 a RT6 de veneno de B. jararaca pela ligação ao receptor de GLP-1. 

Neste ensaio, por conta da limitação de material disponível, pode-se verificar apenas 

qualitativamente uma tendência de que o pool possa promover o deslocamento do radioligante 

do receptor GLP-1R. 

Para fins comparativos, considerando-se 4,2 kDa (PM aproximado da exendina-4) como 

PM do pool utilizado no ensaio, foram utilizados 10
-5

, 10
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, 10
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equivalentes de exendina-4. 
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Figura 14.  Ligação do GLP-1 ou do pool das frações RT1 a RT6, obtidos na cromatografia ilustrada na Figura 

3, no ensaio de binding competitivo para o receptor de GLP-1. CPM = contagem por minuto. Ensaio 

realizado em duplicata (n=2), exceto para os pontos 10
-7

, 10
-6

 e 10
-5

 do pool (n=1). Os valores são 

média das replicatas±EPM. 

 

 

5.6 PRESSÃO ARTERIAL 

 

 

O ensaio de pressão arterial foi realizado no intuito de verificar a existência, nas frações de 

interesse no presente estudo (exendina-símile do veneno de B. jararaca), de peptídeos 

semelhantes à helodermina e às helospectinas (agentes hipotensores), encontradas no veneno 

do lagarto H. suspectum (PARKER et al., 1984; GRUNDEMAR e HÖGESTÄTT, 1990). 

Aqueles peptídeos são membros da superfamília do glucagon, à qual a exendina-4 pertence. 

Para fins comparativos, considerando-se 4,05 kDa (PM aproximado das helospectinas) como 

o PM do pool utilizado no ensaio, foram aplicados 0,23 nmoles (0,9 µg) e 2,3 nmoles (9 µg) 

(equivalentes de exendina no pool) / kg massa corporal. 
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Figura 15. Atividade do pool das frações RT1 a RT6 obtidos na cromatografia ilustrada na Figura 3 sobre a 

pressão arterial média de rato. Salina: NaCl 0,9%; A1: Angiotensina 1 (hipertensor; 6µg/kg); BK: 

Bradicinina (hipotensor; 6µg/kg); Pool: 0,9µg/kg; Pool’: 9,0µg/kg. Injeções de 0,3 mL 

 

A Figura 15 é ilustrativa do perfil da pressão arterial média de rato obtida nos ensaios 

realizados (n=6). Para verificar as respostas hipertensora e hipotensora, foram utilizadas como 

padrões, respectivamente, angiotensina 1 (A1) e bradicinina (BK). Pode-se observar na 

avaliação quantitativa deste perfil (Figura 12) que os animais responderam adequadamente 

aos estímulos dos padrões. A resposta pressórica à aplicação do pool, nas duas doses 

avaliadas (0,23 nmoles / kg e 2,3 nmoles / kg), não foi distinta da resposta observada para a 

salina e não foi dose-dependente (Figura 16). A resposta das aplicações de BK subsequentes 

às do pool também não foi alterada. 

 

Figura 16.  Diferencial da pressão arterial média (mmHg) em relação a pressão arterial média basal. Salina: 

NaCl 0,9%; A1: Angiotensina 1 (hipertensor; 6µg/kg); BK: Bradicinina (hipotensor; 6µg/kg); Pool: 

Pool dos picos RT1 a RT6 do HPLC ilustrado na Figura 3 (0,9µg/kg); Pool’: Pool dos picos RT1 a 

RT6 do HPLC ilustrado na Figura 3 (9,0µg/kg). Diferenças estatísticas (ANOVA, P<0,0001): Teste 

de comparação múltipla Newman-Keuls, P<0,001. Diferenças estatísticas são mostradas por letras 

diferentes. Os resultados são média±EPM (n = 6). 

 

Salina A1 BK Pool BK Pool’ BK 
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5.7 BUSCA POR SEQUÊNCIAS SEMELHANTES À EXENDINA-4 NO VENENO DE B. JARARACA 

 

 

Para a busca de sequências semelhantes à exendina-4 no veneno de B. jararaca, publicadas 

em bancos de dados de domínio público (vide Material e Métodos), a ferramenta BLAST foi 

utilizada (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) (ALTSCHUL et al., 1990).  

Os bancos de dados non-redundant protein sequences e swissprot protein sequences 

encontraram duas proteínas com similaridades significantes com a sequência da exendina-4: 

(1) subunidade A do fator IX/proteína ligante ao fator X (SEKIYA, ATODA, MORITA, 

1993) – identidade de 33% e similaridade de 53% entre a região 9-23 da proteína e a região 

14-28 da exendina-4; e (2) subunidade beta da botrocetina (FUJIMURA et al., 1991; 

USAMI et al., 1993; FUKUDA et al., 2002) – identidade de 41% e similaridade de 50% entre 

a região 10-21 da proteína e a região 15-26 da exendina-4. As características de ambas as 

proteínas estão descritas na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Parâmetros bioquímicos e de similaridade à exendina-4 das proteínas subunidade A do fator 

IX/proteína ligante ao fator X e subunidade beta da botrocetina de B. jararaca 

 

Parâmetros Ex-4 IX/X-BP Botrocetina 

Acesso NCBI AAB22006 Q9PS05 P22030 

Número de aminoácidos 39 30 125 

1
Identidade da seqüência de 

aminoácidos com ex-4 
- 33% 41% 

2
Peso molecular teórico (Da) 4187,6 3709,0 15036,7 

2
pI teórico 4,70 4,92 4,42 

1
Calculado utilizando a ferramenta BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi); 

2
Calculado utilizando a ferramenta ProtParam (http://www.expasy.org/tools/protparam.html); 

 

 

5.8 PROSPECÇÃO DE INIBIDORES DA ENZIMA DPP-IV HUMANA 

 

 

A ação da diprotina A e da fração de baixo peso molecular (PM<3000Da) do veneno de B. 

jararaca sobre a enzima DPP-IV humana recombinante está mostrada na Figura 17. O 

tripeptídeo diprotina A (Ile-Pro-Ile), inibidor reversível e competitivo clássico da DPP-IV 

(GORRELL, 2005), utilizado como controle para validação do experimento, apresenta uma 

constante de dissociação (Ki) – inibição de 50% da atividade enzimática – igual a 3,5 μM, 
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para a DPP-IV humana recombinante (LEITING et al., 2003), nas condições de ensaio 

utilizadas no presente estudo.  

Nesta Figura 17, pode-se observar que 3μg/mL (9 μM) de diprotina A, uma concentração 

cerca de 2,5 vezes maior que a de Ki, não foi capaz de reduzir a atividade DPP-IV em mais 

que 50%. A fração peptídica do veneno de B. jararaca, nas duas concentrações avaliadas 

(30µg/mL e 250µg/mL), não apresentou efeito inibitório sobre a mesma atividade enzimática. 

 

Figura 17.  Atividade DPP-IV remanescente (percentual da atividade enzimática não inibida) no ensaio de 

prospecção de inibidores da enzima DPP-IV humana em fração de baixo peso molecular 

(PM<3000Da) de vBj. Valores são a média  EPM (n=2). Cada experimento realizado em triplicata. 
Controle = 100 ± 0,25 %. ANOVA (P=0,0022) - teste Newman-Keuls: Controle vs Diprotina A 

(3µg/mL), vBj PM<3000Da (250µg/mL) vs Diprotina A, vBj PM<3000Da (30µg/mL) vs Diprotina 

A *(P<0,01). 

 

 

 

* 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

6.1 PROSPECÇÃO IMUNOLÓGICA PRELIMINAR DE COMPOSTOS EXENDINA-4 SÍMILES NO 

VENENO DE B. JARARACA PELO MÉTODO DE OUCHTERLONY 

 

 

A tentativa de realizar essa prospecção por esse método foi mal sucedida. O método de 

Ouchterlony baseia-se na precipitação que ocorre na região de equivalência, perpendicular à 

linha do eixo entre os orifícios, quando o antígeno e o anticorpo se difundem no gel. A 

localização precisa da linha de precipitação depende da concentração e da taxa de difusão do 

antígeno e do anticorpo. Havendo excesso de anticorpo, a linha se precipita mais próxima ao 

orifício do antígeno (FERREIRA e ÁVILA, 2001). Essa linha não será formada no caso de 

excesso de antígeno ou de anticorpo (OUCHTERLONY e NILSSON, 1978), ou na ausência 

de antígeno ou anticorpo (FERREIRA e ÁVILA, 2001). No presente estudo, o veneno de B. 

jararaca e o peptídeo exendina-4 (antígenos), assim como o soro antibotrópico e o anticorpo 

monoclonal antiexendina-4 foram avaliados neste teste, com a finalidade de utilizá-lo como 

método qualitativo, rápido, para a triagem da existência de peptídeos semelhantes à exendina-

4 no veneno de B. jararaca.  

Os soros antivenenos são utilizados como os únicos tratamentos específicos para o 

envenenamento por serpentes (CISCOTTO et al., 2009). No caso do soro antibotrópico, esse é 

constituído da fração F(ab’)2 de imunoglobulinas específicas e purificadas, obtidas do plasma 

de equinos hiperimunizados com uma mistura de venenos de serpentes de diferentes espécies 

do gênero Bothrops (INSTITUTO BUTANTAN, 2007). Como pode ser observado nos 

resultados aqui apresentados, no teste de antigenicidade de dupla imunodifusão de 

Ouchterlony, entre o veneno de B. jararaca, esse soro antibotrópico e o tampão inerte usado 

(controle negativo), houve formação de linha de precipitação próxima ao orifício do antígeno, 

o que indica uma maior quantidade de soro antibotrópico relativamente ao veneno de B. 

jararaca empregado no teste. No entanto, a reação entre o anticorpo antiexendina-4 e a 

exendina-4 não ocorreu, possivelmente pela baixa quantidade de exendina-4 aplicada, em 

relação à quantidade de anticorpo antiexendina-4. A reação entre o veneno e o anticorpo 

antiexendina-4 também não apresenta linha de precipitação. Como o resultado dessa reação 

não seria primordial para a continuidade do estudo, pois ele seria utilizado somente como 
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resultado de controle positivo (a reação entre veneno e soro antibotrópico foi utilizada para 

esse fim), essa metodologia não foi mantida para as próximas etapas. Uma vez que a 

metodologia do EIA antiexendina-4 aplicada à análise das frações do HPLC detectou os 

peptídeos reagentes (vide seção 5.2.3), concluímos que a metodologia de dupla imunodifusão 

de Ouchterlony não foi suficientemente sensível para detecção de peptídeos semelhantes à 

exendina-4 em quantidades experimentalmente viáveis. 

 

 

6.2 FRACIONAMENTO DO VENENO DE B. JARARACA 

 

 

O veneno dos viperídeos pode conter mais de 100 tipos de compostos proteicos, dentre eles 

enzimas, como serinoproteases (SERRANO et al., 2005), metaloproteases (LAING e 

MOURA-DA-SILVA, 2005), fosfolipases (SERRANO et al., 2005) e aminopeptidases 

(GASPARELLO-CLEMENTE e SILVEIRA, 2002), bem como proteínas sem atividade 

enzimática ou peptídeos, como fator de crescimento vascular (JUNQUEIRA-DE-AZEVEDO 

et al., 2004), peptídeos natriuréticos (HAYASHI et al., 2003) e inibidores da enzima 

conversora de angiotensina (ou potenciadores da bradicinina) (IANZER et al., 2007). A 

existência desses compostos sugere que as toxinas provavelmente evoluíram de grupos de 

proteínas fisiológicas, que foram recrutadas pelo proteoma do veneno antes da diversificação 

das serpentes avançadas, na base da radiação Colubroidea (CALVET, JUÁREZ, SANZ, 

2007).  

No presente estudo, o resultado do fracionamento do veneno de B. jararaca, por gel 

filtração em resina Sephadex G-50 médio, aponta para a existência massiva de proteínas com 

peso molecular acima de 30 kDa (volume morto). Dentre proteínas e peptídeos na faixa de 

peso molecular entre 1,5 e 30 kDa, estão descritos as L-aminoácido oxidases (CISCOTTO et 

al., 2009), fosfolipases A2 (SANTOS-FILHO et al., 2008; QUEIROZ et al., 2008), o inibidor 

do tipo Kunitz, o peptídeo natriurético do tipo C, a miotoxina, as desintegrinas e a ohanina 

(CALVET, JUÁREZ, SANZ, 2007). 

Na análise comparativa do perfil cromatográfico obtido por gel filtração (Sephadex G-50 

médio) do padrão adotado de 3,5 kDa, ou seja, cadeia β de insulina, evidenciamos que o 

veneno de B. jararaca possui peptídeos com peso molecular próximo à exendina-4 (cerca de 

4,2 kDa). A própria exendina-4 não pôde ser utilizada como padrão de peso molecular devido 

ao custo vultoso. Um pool de frações nesta zona de peso molecular foi cromatografado em 
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HPLC de fase reversa, utilizando coluna C18 e assim foram obtidas frações com RT próximos 

ao padrão sintético exendina-4.  

 

 

6.3 CARACTERIZAÇÃO IMUNOLÓGICA DE FRAÇÕES DE PESO MOLECULAR PRÓXIMO DA 

EXENDINA-4 ISOLADAS DO VENENO DE B. JARARACA POR PASSAGEM ÚNICA EM HPLC   

 

 

Estas frações supracitadas, semipurificadas numa primeira passagem em HPLC, 

apresentaram, individualmente, positividade ao anticorpo monoclonal antiexendina-4, no 

ensaio de EIA, mostrando a existência de peptídeos semelhantes às exendinas 3 e 4 no veneno 

de B. jararaca, um achado original, visto que as publicações mais recentes apontam a 

presença dessas exendinas somente no veneno dos lagartos do gênero Heloderma (FRY et al., 

2010). 

 

 

6.4 RECROMATOGRAFIA DO POOL DE FRAÇÕES IMUNORREATIVAS AO ANTICORPO 

ANTIEXENDINA-4   

 

 

Após recromatografia em HPLC, o pool das frações imunorreativas ao anticorpo 

antiexendina-4 foi resolvido em pelo menos cinco picos isolados (P1 a P5). Nestes picos (P1 a 

P5), individualizados ou em pool, não foi realizado nenhum ensaio de atividade biológica, 

dada a insuficiência de material para este fim. 

 

 

6.5 ESPECTROMETRIA DE MASSAS 

 

 

Nos picos P1 a P5 supramencionados foram detectadas as massas de 

peptídeos/polipeptídeos que os compõem (exceto de P3), e a identificação, por PMF, do 

polipeptídeo de massa 13672,01 Da. Dois principais fatores podem ter causado a não detecção 

de íons do pico P3 (Figura 5): (1) a ausência de resíduos básicos (Arg ou Lys) na estrutura 
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da(s) molécula(s), visto que esses são preferencialmente protonados nos métodos de 

ionização; e (2) a concentração de moléculas abaixo do limite de detecção do equipamento. 

O resultado de PMF do pico P1 apontou a existência de “Chain A, Piratoxin-II (PRTX-II)”, 

uma K49 PLA2, aqui descrita, pela primeira vez, no veneno da serpente B. jararaca. O 

peptídeo de massa molecular 4548,05 Da também foi encontrado na análise de espectrometria 

de massas desse pico P1, mas ainda não foi possível identificá-lo (vide seção 5.3). 

A família das PLA2 está entre as mais estudadas em termos de estrutura e função. O seu 

mecanismo catalítico clássico envolve a ligação do co-fator Ca
2+

 ao aa Asp49, a qual 

estabiliza a formação intermediária tetraédrica da enzima (van den BERGH et al., 1989; 

HOMSI-BRANDEBURGO et al., 1988). Nos últimos anos tem sido estudada a substituição 

de Asp49 por Lys49, em PLA2 do grupo II dos venenos de serpentes da família Viperidae, 

visto que a ausência do sítio de ligação ao Ca
2+

 impediria a atividade catalítica desse grupo de 

enzimas (MARAGANORE et al. 1984). Contudo, mesmo sem ter a possibilidade de ligação 

do co-fator, essas enzimas apresentam uma atividade catalítica reduzida (LEE et al., 2001). 

Na realidade, a aparente ausência de atividade seria uma deficiência na liberação do produto 

da hidrólise (LEE et al., 2001). 

Dentre as atividades biológicas descritas para as PLA2 está a estimulação de secreção da 

insulina, na presença e na ausência de inibidores dessas enzimas (MARTINS et al., 2009). 

Isso indica que a atividade enzimática não é preponderante para o efeito biológico 

supramencionado. Estudos de miotoxicidade também mostram que a K49 PLA2 não necessita 

de sua atividade catalítica para proporcionar esse efeito biológico. A região C-terminal da 

K49 PLA2, rica em cargas catiônicas, que interagiriam com a carga negativa dos 

fosfolipídeos, seria capaz de induzir a lise das membranas celulares (GUITIÉRREZ et al., 

2007). Também foi relatada a ativação de lipases endógenas, causadas pelo influxo de Ca
2+

 e 

Na
+
 resultantes de concentrações subcitolíticas de K49 PLA2 (LOMONTE et al., 2003). Nesse 

sentido, é possível que a K49 PLA2 encontrada no pool (picos RT1 a RT6) hipoglicemiante 

isolado no presente estudo, tenha contribuído com essa atividade biológica. Entretanto, essa 

não deve ser a única explicação para a redução na glicemia, já que não se pode descartar a 

presença de peptídeos semelhantes às exendinas 3 e 4 nesse pool, pois os resultados de EIA 

(vide seção 6.3) para esses peptídeos foram positivos e o ensaio de competição ao receptor 

GLP-1R (vide seção 6.7), com radioligante, sugere a ligação, a esse receptor, de compostos 

presentes nesse pool. 

Os íons detectados, dos fragmentos gerados pela digestão com tripsina do pico P1, não 

apresentam quaisquer similaridades com a sequência da exendina-4. Neste sentido, mesmo 
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existindo uma massa de 4548,05 Da, a qual é próxima a da exendina-4 (4186,57 Da), essa não 

corresponderia a esse peptídeo ou a algum outro com similaridade estrutural. Adicionalmente, 

esse resultado indica que esses íons não apresentam graus significantes de similaridade aos 

peptídeos publicado no NCBInr, que é o banco de dados de domínio público mais utilizado  

para esse tipo de busca, ou seja, seria esse um peptídeo ainda não descrito. 

Uma abordagem metodológica ulterior, no sentido de aumentar o rendimento dos picos P2 

a P5, bem como a sensibilidade na detecção por espectrometria de massas, terá de ser adotada 

para que os íons detectados nestes demais picos separados no presente estudo sejam 

apropriadamente identificados por PMF.  

 

 

6.6 ATIVIDADE HIPOGLICEMIANTE DO POOL DE FRAÇÕES DE PESO MOLECULAR PRÓXIMO 

DA EXENDINA-4 ISOLADAS DO VENENO DE B. JARARACA POR PASSAGEM ÚNICA EM 

HPLC   

 

 

O DM-2 tem como base a resistência à insulina, a qual pode se manifestar como uma 

intolerância moderada à glicose que, com o curso da enfermidade, se torna mais intensa 

devido à redução da massa de células β pancreáticas. Laboratorial e clinicamente, a 

intolerância à glicose é caracterizada quando a concentração de glicose sanguínea excede 200 

mg/dL (CRAFT, 2009). 

A administração exógena de GLP-1 ou de exendina-4 aumenta o controle glicêmico em 

animais diabéticos e humanos, via potenciação da secreção da insulina, dependente de glicose 

(DUEZ et al., 2009). Concomitantemente, a exendina-4 ocasiona o retardo do esvaziamento 

gástrico e supressão da secreção endógena de glucagon, o que melhora a absorção de glicose 

de pacientes em regime de terapia insulínica (DUPRÉ; BEHME; MCDONALD, 2004). O 

retardo do esvaziamento gástrico também promove a saciedade, resultando em menor 

ingestão calórica e consequente perda de peso em pacientes diabéticos (SRINIVASAN et al., 

2008).  

Em ratos intolerantes à glicose, Strauss et al. (2008) mostraram que quando 20 nmoles de 

exendina-4 / kg massa corporal são injetados em ratos pela via ip, 30 minutos antes do teste 

oral de tolerância à glicose, há melhora significativa dessa tolerância. No presente estudo, 

utilizando um modelo animal de intolerância à glicose semelhante ao empregado por Strauss 

et al. (2008), i.e. animais com diabetes melito não descompensado induzido por 
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estreptozotocina na vida adulta, verificou-se a mesma melhora na intolerância à glicose, o que 

sugere um mecanismo de ação hipoglicemiante do pool (picos RT1 a RT6) semelhante ao 

observado para a exendina-4. Notavelmente, esse efeito foi obtido com uma dose estimada de 

2,85 nmoles, equivalentes de exendina nesse pool / kg massa corporal, a qual é cerca de sete 

vezes menor que a de exendina-4 sintética necessária para causar o mesmo efeito. Fica clara, 

então, a possibilidade desse pool isolado do veneno de B. jararaca conter compostos 

insulinotrópicos promissores, o que consequentemente remete à necessidade de identificação 

destes compostos e dos seus eventuais mecanismos de ação hipoglicemiante, sob resguardo 

destas informações até que seja procedida essa identificação e avaliada a eventual 

potencialidade comercial destes compostos. Dentre o(s) mecanismo(s) de ação desse(s) 

composto(s) hipoglicemiante(s), estaria a secreção de insulina via ativação dos receptores 

GLP-1R, já que a ligação da(s) molécula(s) do pool a esse receptor é sugerida pelos resultados 

do ensaio de competição com radioligante ao receptor GLP-1R (Figura 14).     

Em princípio, o resultado obtido por ensaio imunoenzimático (vide seção 5.2.3) indica a 

presença de moléculas semelhantes às exendinas 3 e 4 dentre os compostos potencialmente 

insulinotrópicos presentes nesse pool, apesar de não terem sido identificados por 

espectrometria de massas (vide seção 5.3). Adicionalmente, a K49 PLA2 já identificada no 

presente estudo entre os compostos encontrados nesse pool, pertence ao grupo II das PLA2, no 

qual alguns membros têm atividade insulinotrópica (MARTINS et al., 2009; NOGUEIRA et 

al., 2004). Isso coloca essa PLA2 isolada da B. jararaca como um possível composto 

insulinotrópico. Em relação aos outros peptídeos detectados (Tabela 4), o peptídeo de massa 

molecular 4548,05 Da é o que mais se aproxima da massa molecular da exendina-4 (4186,57 

Da). A diferença de 362,48 Da entre as duas moléculas, representa uma diferença de 2-3 

aminoácidos. Apesar de ter sido realizada a análise por PMF, sua identificação ainda não foi 

possível, pela falta de informação, em bancos de dados públicos, de sequências de fragmentos 

peptídicos que permitissem sua identificação por essa técnica. Tanto a possível atividade 

insulinotrópica, quanto a caracterização estrutural (por exemplo, sequenciamento por 

degradação de Edman) da K49 PLA2 e de todos os peptídeos/polipeptídeos encontrados 

(Tabela 4) merecem ser abordadas como desdobramento do presente estudo (vide 

Perspectivas). 

Embora não tenham sido identificadas nas análises de espectrometria de massas, a 

prospecção in silico, realizada no presente estudo (vide seção 6.9), já permitiu evidenciar que 

o peptídeo correspondente à subunidade A, do fator IX/proteína ligante ao fator X e a proteína 

correspondente à subunidade beta da botrocetina, apresentam identidade estrutural à 
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exendina-4 (Tabela 6). Apesar da similaridade estrutural, não poderiam ser reconhecidas no 

ensaio imunoenzimático específico (vide seção 6.9). Entretanto, é possível que as regiões de 

similaridade entre esses compostos e a exendina-4 sejam suficientemente capazes de se ligar 

ao receptor GLP-1R, ou seja, as suas potenciais atividades insulinotrópicas não podem ser 

descartadas e também merecem ser avaliadas em futuros estudos (vide Perspectivas). 

Outra consequência inerente ao presente estudo é a necessidade de sequenciar todos os 

compostos dos picos P1 a P5, isolados da recromatografia, em HPLC, do pool 

hipoglicemiante (picos RT1 a RT6) do veneno de B. jararaca, para proceder a síntese dos 

peptídeos de interesse, a fim de que possam ser obtidos em quantidades suficientes para a 

realização de ensaios quantitativos (1) de resistência à degradação pela DPP-IV e (2) de 

binding ao receptor GLP-1R, para aqueles que se mostrarem resistentes à degradação 

enzimática. 

 

 

6.7 BINDING COMPETITIVO PARA O RECEPTOR DE GLP-1 DO POOL DE FRAÇÕES DE PESO 

MOLECULAR PRÓXIMO DA EXENDINA-4 ISOLADAS DO VENENO DE B. JARARACA POR 

PASSAGEM ÚNICA EM HPLC 

 

 

O resultado de competição pelo receptor GLP-1R sugere a presença de competidores pela 

ligação a esse receptor no pool avaliado. Esse resultado, somado ao efeito hipoglicemiante 

desse pool, sugere a presença de agonistas de GLP-1R no veneno de B. jararaca. Nesse 

sentido, compostos de potencial terapêutico e/ou diagnóstico poderão ser isolados desse 

veneno, apontando a necessidade de resguardo momentâneo dos resultados obtidos para fins 

de eventual processo de patente. 

 

 

6.8 AUSÊNCIA DE EFEITOS NA PRESSÃO ARTERIAL DO POOL DE FRAÇÕES DE PESO 

MOLECULAR PRÓXIMO DA EXENDINA-4 ISOLADAS DO VENENO DE B. JARARACA POR 

PASSAGEM ÚNICA EM HPLC 

 

 

A helodermina e as helospectinas 1 e 2 são peptídeos isolados do veneno de lagartos do 

gênero Heloderma, relacionados à superfamília secretina/glucagon/VIP de mamíferos 
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(TSUESHITA et al., 2004). Sua ação hipotensora, dependente da dose, se assemelha à do 

VIP, quando as doses aplicadas em ratos são maiores que 1 nmol / kg massa corporal 

(GRUNDEMAR e HÖGESTÄTT 1990). Nessa mesma superfamília de peptídeos também se 

insere a exendina-4 que, além do reconhecido efeito hipoglicemiante, apresenta também ação 

anti-hipertensiva, por atenuar a sensibilidade ao sal, mediada pela angiotensina 2, em 

camundongos diabéticos db/db (HIRATA et al., 2009). 

Considerando a demonstração da ausência de efeito na pressão arterial média de rato 

anestesiado desse pool hipoglicemiante, bem como a existência de pelo menos cinco picos 

resolvidos na recromatografia em HPLC do material antigenicamente semelhante a exendina-

4 e a reconhecida existência de inibidores da enzima conversora de angiotensina 

(potenciadores de BK) (BPPs) (IANZER et al., 2007) no veneno de B. jararaca, deve-se 

admitir a provável ausência de identidade estrutural dos compostos hipoglicemiantes 

presentes nesse pool avaliado com a helodermina, helospectinas ou BPPs conhecidos. No 

entanto, os resultados obtidos não excluem um possível efeito hipotensor destes análogos da 

exendina-4 na pressão arterial do rato diabético tipo 2, similar ao relatado para os 

camundongos db/db tratados com a exendina-4 por 12 semanas (HIRATA et al., 2009).  

 

 

6.9 ANÁLISE BIONFORMÁTICA DE SEQUÊNCIAS SEMELHANTES À EXENDINA-4 NO VENENO 

DA SERPENTE B. JARARACA 

 

 

Esta análise (vide seção 5.7) foi realizada para localizar sequências que apresentassem 

similaridade estrutural de proteínas/peptídeos do veneno de B. jararaca à exendina-4, o que 

serviu, primordialmente, para avaliar se o resultado positivo de EIA (Figura 5) seria devido à 

reação cruzada com proteínas/peptídeos já conhecidos, do veneno de B. jararaca. Essa análise 

também identificou substâncias que apresentam similaridade à exendina-4 no veneno de B. 

jararaca. São elas, a subunidade A do fator IX/proteína ligante ao fator X e a subunidade beta 

da botrocetina, ambas da superfamília de lectinas do tipo C (SEKIYA, ATODA, MORITA, 

1993). Essa superfamília de proteínas é conhecida por estar envolvida no reconhecimento de 

vários carboidratos e parece ser crucial para processos como adesão celular e reconhecimento 

de patógenos (HAKONARSON et al., 2007). Entretanto, não existem publicações que a 

relacionem à secreção de insulina. Devido à similaridade entre as regiões da subunidade A do 

fator IX/proteína ligante ao fator X e da subunidade beta da botrocetina com a exendina-4, é 
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possível que essas regiões sejam suficientemente capazes de se ligar ao receptor GLP-1R e 

estimular a secreção de insulina. Neste sentido, a atividade insulinotrópica das subunidades A 

e beta das respectivas lectinas merece ser avaliada como desdobramento do presente estudo 

(vide perspectivas), inclusive porque até mesmo a função das lectinas íntegras encontradas em 

venenos ofídicos não está esclarecida e parece que sua atividade hemaglutinante não reflete 

diretamente o papel dessas proteínas (KASSAN, 1999). 

No entanto, apesar das proteínas do veneno de B. jararaca, subunidade A do fator 

IX/proteína ligante ao fator X e subunidade beta da botrocetina, terem sido localizadas em 

bancos de dados, as regiões de similaridade estrutural dessas proteínas com a exendina-4 não 

incluem a região C-terminal, que é reconhecida pelo anticorpo antiexendina-4 (CHRISTEL e 

DENARDO, 2006). Portanto, o epítopo reconhecido pelo anticorpo antiexendina-4 não está 

presente nas moléculas das proteínas supramencionadas. Por outro lado, a dissolução do 

veneno de B. jararaca em ácido acético 2M, adotada no presente estudo para os 

procedimentos de cromatografia na coluna de Sephadex G-50 médio, deve ter ocasionado a 

clivagem de polipeptídeos presentes neste veneno. Isto, somado à presença de enzimas 

proteolíticas desse veneno (SERRANO et al., 2005), poderia ter resultado na liberação de 

fragmentos de proteínas/peptídeos reconhecidos pelo anticorpo antiexendina-4.  

As respostas a essas dúvidas terão de ser obtidas por meio de um protocolo experimental 

específico, que contemple a purificação em condições não desnaturantes (por exemplo, em 

tampão fostato, pH 7,4) e na presença de inibidores de proteases (ex. EDTA e PMSF). Tal 

protocolo seria um caminho para evidenciar a presença de genes codificadores de exendina-4 

fora do gênero Heloderma. Essas respostas são importantes no sentido de corroborar, ou não, 

as observações de Chen e Drucker (1997), os quais sugerem a existência de genes 

codificadores de exendina em outras espécies (além dos lagartos), por ser o gene da exendina-

4 oriundo do gene do pró-glucagon. Na mesma linha de discussão, Fry et al. (2010) sugerem 

que essa origem, a partir do pró-glucagon, seria devida a processos de mutação, duplicação e 

diversificação. 

 

 

6.10 CONSIDERAÇÕES FILOGENÉTICAS 

 

 

A Ordem Squamata inclui lagartos (aprox. 4900 sp.), serpentes (aprox. 3070 sp.) e 

anfisbênias (aprox. 200 sp.). Serpentes, lagartos da ordem Anguimorpha e iguanas formam 
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uma clade – a Toxicofera – que se caracteriza pela presença de glândulas orais secretoras de 

toxinas e, também, por demonstrar uma origem primitiva única de venenos nos Squamata 

(VIDAL e HEDGES, 2009).  

Os sistemas de produção e liberação de venenos dos lagartos do gênero Heloderma 

(helodermatídeos) e das serpentes são homólogos. Eles seriam oriundos de um sistema 

primitivo dos Squamata, constituído por glândulas incipientes de veneno, na mandíbula e no 

maxilar. Nas serpentes, teria havido o favorecimento do desenvolvimento da glândula maxilar 

e redução dos componentes mandibulares, enquanto nos lagartos Anguimorpha ocorreu o 

inverso (FRY et al., 2006). Fry et al. (2010) apontam a necessidade de se conhecer a evolução 

das toxinas dos lagartos helodermatídeos para entender não somente como serpentes e 

lagartos divergiram de um ancestral comum, como também a composição do sistema ancestral 

de venenos da Toxicofera. Estudos dessa natureza deverão permitir a compreensão de como 

múltiplas espécies alcançaram inovações evolutivas, além de permitir uma melhor exploração 

do potencial terapêutico desses venenos. Ainda, nesse estudo de Fry et al. (2010), uma ampla 

discussão foi conduzida em relação aos possíveis cenários para a origem dos peptídeos 

helodermina, helospectina, exendina-3 e exendina-4 nos lagartos helodermatídeos. 

Resumidamente, por serem as exendinas 3 e 4 (semelhantes ao GLP-1 – efeito 

hipoglicemiante) encontradas tanto no H. suspectum quanto no H. horridum e os peptídeos 

helodermina e helospectina (semelhantes ao VIP – efeito pressórico) encontrados somente no 

H. suspectum, foi sugerida a hipótese da existência de uma molécula precursora de glucagon. 

Essa molécula base teria passado por processos de mutação, duplicação e diversificação para 

dar origem aos quatro peptídeos supramencionados.  

Contribuindo com o entendimento da evolução da clade Toxicofera, os resultados do 

presente trabalho enriquecem a hipótese da existência de uma molécula glucagon precursora, 

visto que: (1) não foi evidenciada atividade vasoativa nas frações peptídicas avaliadas (Figura 

15), o que sugere a ausência de peptídeos semelhantes à helospectina e/ou à helodermina no 

veneno de B. jararaca; e (2) os resultados do teste de EIA (Figura 5), somados aos do teste de 

tolerância à glicose (Figuras 6 e 7) e ensaio de competição ao receptor GLP-1R, com 

radioligante (Figura 14) são indicativos da presença de peptídeos semelhantes às exendinas 3 

e 4, em termos de atividade biológica. Até o momento, não há relatos de que a família das 

lectinas do tipo C (SEKIYA, ATODA, MORITA, 1993), à qual pertecem as proteínas 

correspondentes à subunidade A do fator IX/proteína ligante ao fator X e à subunidade beta da 

botrocetina do veneno de B. jararaca, que evidenciamos no presente estudo como 

apresentando similaridade estrutural à exendina-4, esteja relacionada com a família das 
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proteínas derivadas do pró-glucagon. Todavia, o aprofundamento dessa discussão filogenética 

depende do sequenciamento completo dos picos isolados que compõem o pool 

hipoglicemiante obtido no presente estudo. 

 

 

6.11 PROSPECÇÃO DE INIBIDORES DA DPP-IV HUMANA 

 

 

A DPP-IV age em substratos peptídicos que possuem funções biológicas variadas (Quadro 

1) podendo, assim, modular diferentes sistemas, sendo o imunológico e o endócrino os que 

foram estudados com mais profundidade (ALPONTI e SILVEIRA, 2010; HILDEBRANDT et 

al., 2000; LAMBEIR et al., 2003; BALLANTYNE, 2006; IRWIN et al., 2007; OLIVO et al., 

2005; ZAMBOTTI-VILLELA et al., 2007a). A inibição da atividade catalítica dessa enzima 

já é uma abordagem terapêutica consagrada para o tratamento do DM-2, pois a inibição da 

atividade da DPP-IV promove o aumento da meia-vida plasmática do GLP-1 e a melhora no 

quadro geral do paciente diabético. Vildagliptina e sitagliptina são os princípios ativos 

comercializados para esse tipo de tratamento. A associação desses inibidores a 

imunossupressores tem sido sugerida como estratégia terapêutica para o tratamento do DM-1 

(WALDRON-LYNCH, VON HERRATH, HEROLD, 2008), o que amplia o espectro de 

benefícios proporcionados por esses inibidores. 

 

Quadro 1 - Peptídeos bioativos que contêm prolina na penúltima posição da região NH2-terminal 

 

Substrato NH2-terminal Algumas ações biológicas 

GLP-1 His-Ala-Glu- 
Estimula a secreção de insulina, e inibe o esvaziamento gástrico e a 

secreção de glucagon (BRUBAKER e DRUCKER, 2004). 

GIP Tyr-Ala-Asp- Estimula a secreção de insulina (BRUBAKER e DRUCKER, 2004). 

GHRH Tyr-Ala-Glu- Estimula a liberação do hormônio do crescimento. 

NPY Tyr-Pro-Ser- 
Atua em mecanismos da memória e da regulação e integração de uma 

variedade de funções endócrinas (FRERKER et al., 2007). 

RANTES Ser-Pro-Tyr- 

Envolvido na regulação da resposta imunológica, e tem ação 

neuroprotetora contra ação citotóxica do gp120 (HIV) (KHAN et al., 
2007). 

Prolactina Thr-Pro-Val- Promove a secreção de leite. 

Encefalinas Tyr-Pro-Val- Envolvidas no sistema de analgesia. 

GLP-1, peptídeo glucagon-símile 1; GIP, peptídeo insulinotrópico glicose-dependente; GHRH, hormônio 
liberador do hormônio do crescimento; NPY, neuropeptídeo Y; RANTES, regulated upon activation, normal T 

cell-expressed and secreted.  
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Dado que os venenos de répteis são fontes potenciais de inovações terapêuticas baseadas 

em inibidores enzimáticos, como os potenciadores de bradicinina do veneno de B. jararaca 

(IANZER et al., 2007), o presente estudo abordou a prospecção de inibidores da DPP-IV em 

frações de baixo peso molecular (PM<3000 Da) deste veneno. Contudo, no presente estudo, a 

fração de PM<3000 Da não apresentou ação inibitória sobre a atividade enzimática da DPP-

IV. 
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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 



 

 

61 

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. 
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8  PERSPECTIVAS 

 

 

 Utilização de peptídeos sintéticos, idênticos às sequências das proteínas 

subunidade A do fator IX/proteína ligante ao fator X e subunidade beta da 

botrocetina, que apresentaram similaridade à exendina-4, em ensaios de avaliação 

de atividade hipoglicemiante (e.x. teste oral de tolerância à glicose e incubação 

com ilhotas pancreáticas para avaliar a secreção de insulina e/ou peptídeo C); 

 Desenvolvimento de método que permita separar de P1 o peptídeo de 4548,05 Da 

da K49 PLA2 (13672,01 Da). Isso é necessário para permitir o sequenciamento de 

ambas as moléculas por degradação de Edman, que resultará na caracterização 

estrutural completa das mesmas. A caracterização dos efeitos biológicos de ambas 

as moléculas também serão desdobramentos do presente estudo; 

 Após a identificação de todos os peptídeos do pool isolado do veneno de B. 

jararaca (P1 a P5), por espectrometria de massas ou degradação de Edman, estes 

deverão ser sintetizados e avaliados quanto a resistência à degradação pela DPP-

IV. Os que eventualmente forem resistentes à degradação enzimática deverão ser 

encaminhados ao ensaio de binding ao GLP-1R. Para avaliar o possível efeito 

desses compostos na pressão arterial, será utilizado um modelo experimental de 

DM-2 em que ratos são tratados diariamente com esses compostos, por 12 

semanas, similarmente ao tratamento adotado para camundongos db/db com 

exendina-4 (HIRATA et al., 2009); 

 Purificação do veneno de B. jararaca em condições não desnaturantes e na 

presença de inibidores de proteases, para investigar a presença de genes 

codificadores de exendina-4 na serpente. 

 



 

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

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