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RESUMO 

 

Villanova, FE. Regulação da expressão gênica pela toxina da aranha Phoneutria nigriventer no 

corpo cavernoso in vivo [Tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina, 

2009. 

 

INTRODUÇÃO: O aracnídeo Phoneutria nigriventer, também conhecido por aranha-armadeira, 

possui um veneno complexo, contendo vários peptídeos que ativam canais iônicos nas células. 

Dentre estes, só dois neuropeptídeos, Tx2-5 e Tx2-6, destacam-se por relaxar o músculo liso 

trabecular do corpo cavernoso, induzindo ereção peniana em camundongos e ratos. Este efeito 

tem sido associado à produção de oxido nítrico pela ativação de óxido nítrico sintases. No 

entanto, faltam estudos mais amplos para determinar o papel de Tx2-6 na indução da ereção. 

OBJETIVOS: Identificar os genes diferencialmente expressos no tecido erétil de camundongos 

após indução da ereção pela Tx2-6 utilizando microarranjos de oligonucleotídeos. Validação dos 

resultados obtidos nos microarranjos por PCR quantitativa e imuno-histoquímica. MATERIAIS 

E MÉTODOS: Camundongos machos e adultos da linhagem Swiss foram divididos em dois 

grupos: controle (n=10), inoculados pela via intracavernosa com 20 µl de solução salina; e 

tratado (n=10), os quais receberam 0,006µg/animal do peptídeo Tx2-6 diluído em 20 µl de salina 

pela via intracavernosa. Uma hora após o início da ereção no grupo tratado todos os animais 

foram sacrificados e retirou-se o pênis. Este último foi dividido em dois fragmentos, uma parte 

do material foi congelada em nitrogênio líquido e mantida a –80°C até a extração do RNA para 

os experimentos de microarranjos e PCR quantitativa; outra parte foi utilizada para avaliação 

imuno-histoquímica. RESULTADOS: No grupo tratado a ereção foi observada 30-45 minutos 



após aplicação de Tx2-6 e mantida durante 120 minutos. Os camundongos de grupo controle não 

apresentaram nenhum indício de ereção. Nos experimentos de microarranjos, onde foram 

analisados 34.000 genes representando o genoma total do camundongo, identificou-se 3.803 

(12,3%) genes com expressão diferencial de pelo menos ≥ ±1,5 vez entre os grupos (1.823 genes 

superexpressos e 1.980 genes subexpressos no grupo tratado comparado ao controle). Os genes 

ednrb, sparc, fn1, sstr2, pdgfrα foram selecionados para validação dos microarranjos por PCR 

quantitativa e confirmaram a superexpressão em relação aos controles. As proteínas Fn1, Sstr2 e 

Pdgfrα resultaram aumentadas no grupo tratado após avaliação imuno-histoquímica. 

CONCLUSÕES: A inoculação de Tx2-6 pela via intracavernosa alterou o perfil de expressão 

gênica no tecido erétil de camundongos. O número de genes superexpressos foi similar ao de 

genes subexpressos. Serão necessários outros estudos para entender melhor as vias moleculares 

que Tx2-6 afeta na indução da ereção peniana. 

 

Descritores: 1.Toxinas biológicas 2.Venenos de aranha 3.Regulação da expressão 

gênica 4.Ereção peniana 5.Microarranjos de DNA 



SUMMARY 

 

Villanova, FE. In vivo regulation of gene expression in the corpus cavernosum by the Phoneutria 

nigriventer toxin [Thesis]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina, 2009. 

 

INTRODUCTION: The Phoneutria nigriventer arachnid, also known as armed-spider, has a 

complex venom, composed by several peptides that affect cellular ionic channels.  

Among these, only two neuropeptides, Tx2-5 and Tx2-6 induce penile erection in mice and rats 

and this effect has been associated with the production of nitric oxide by the activation of nitric 

oxide synthases. Moreover, there is a scarcity of studies focusing on the role of Tx2-6 in the 

induction of erection. OBJECTIVES: To identify the differently expressed genes in the erectile 

tissue of mice after erection induction by Tx2-6 using oligonucleotide microarrays. To validate 

microarray results by quantitative PCR and immunohistochemistry. MATERIALS AND 

METHODS: Swiss adult male mice were divided in two groups: control (n=10) were injected 

intracavernously with 20 µl of saline solution; and treated (n=10) were injected intracavernously 

with 0.006µg/mouse of the Tx2-6 peptide diluted in 20 µl of saline solution. After checking the 

penile erection in the treated group, all mice were sacrificed one hour after the beginning of 

erection for the removal of the penis. Penile organ was divided into two fragments, one piece 

was immediately frozen in liquid-nitrogen and stored at -80°C until RNA extraction to make the 

microarray and quantitative PCR experiments; the other was reserved for immunohistochemistry 

analysis. RESULTS: In the treated group, erection was noticed 30-45 minutes after Tx2-6 

inoculation and lasted for 120 minutes. Control mice did not present any sign of erection. 

Considering as differentially expressed genes with a ≥ ±1.5 fold expression difference, of the 



34,000 genes on the microarray we identified 3,803 (12.3%) genes differentially expressed 

between the groups (1,823 genes up-regulated and 1,980 genes down-regulated in the treated 

group compared to controls). The ednrb, sparc, fn1, sstr2, pdgfrα genes were selected for 

validation of microarray results by using quantitative PCR and confirmed the up-regulation when 

compared to controls. After immunohistochemistry analysis the Fn1, Sstr2 and Pdgfrα proteins 

were found increased in the treated group. CONCLUSIONS: The intracavernous inoculation of 

Tx2-6 modified the gene expression profile of erectile tissue of mice. The number of up-

regulated and down-regulated genes was similar. Further studies are needed to understand the 

molecular pathways that Tx2-6 affect to induce penile erection. 

 

Descriptors: 1.Biological toxins 2.Spider venoms 3. Gene expression regulation 4.Penile erection 

5.DNA microarrays 
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3.7.1.6 Quantificação relativa das reações das PCRq 

 

Nos experimentos de PCRq deve-se considerar a possibilidade de variação de 

concentração da amostra inicial de DNAc na análise dos dados provenientes de duas 

ou mais amostras. Desta forma, para que os dados possam ser comparados, é 

necessário que estes sejam normalizados. A expressão dos genes de interesse foi 

determinada de forma relativa, sendo normalizada com relação a um gene chamado 

de normalizador de expressão constitutiva, que apresenta pouca variação nas 

diversas condições. Neste estudo foram utilizados como genes normalizadores actb e 

gapdh. 

Para a quantificação relativa, foi obtida a média dos Cycle Threshold (Cts) de 

todas as amostras em triplicatas. Os valores de Ct foram normalizados com o Ct de 

gene normalizador. A normalização e a quantificação relativa da expressão gênica 

foram realizadas pelo método de 2-∆∆CT 87 utilizando a fórmula: 

 

 

2−∆∆Ct =
(1+ E)−∆CtgeneAlvo

(1+ E)−∆CtgeneControle
.  

 

onde E = eficiência da reação; Ct = threshold cycle (ciclo da reação em que a 

fluorescência da amostra excede o sinal basal do fluoróforo ROX); ∆CT do gene 

alvo = (Ct alvo – Ct normalizador) no grupo tratado; ∆Ct do gene controle ou 

calibrador = (Ct alvo – Ct normalizador) no grupo controle.  

Usando o método de 2-∆∆CT, os dados foram representados como diferença (em 

vezes) na expressão gênica, que foi normalizada para o gene calibrador actb ou 
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gapdh. O valor de 2-∆∆CT indica a diferença (em vezes) na expressão gênica relativa 

nos grupo tratado em relação ao grupo controle. Esta fórmula para o cálculo da 

expressão gênica assume que a eficiência (F) de amplificação do gene alvo e do gene 

de referência é igual a 2, ou seja, de 100%. Genes que mostraram valores acima de 

1,5 vez foram considerados como diferencialmente expressos. 

 

3.7.1.7 Análise estatística das reações de PCRq 

 

Os grupos ou categorias, foram comparados utilizando o teste de Mann-

Whitney com uma significância estabelecida de p < 0,05. Os resultados foram 

configurados em forma de gráficos de caixa (box-plot) utilizando o programa 

MedCalc 9.3 (Mariakerke, Bélgica), onde as variáveis quantitativas foram resumidas 

através da média, variação interquartil (Q1-Q3) e valores de mínimo e máximo. 

 

3.7.2 Análise histomorfológica e reações de imuno-histoquímica 

 

3.7.2.1 Inclusão do tecido erétil e coloração com HE 

 

Após sacrifício dos camundongos por deslocamento cervical, o pênis foi 

amputado na base e colocado em formol tamponado com tampão fosfato pH7 a 10% 

durante 24 hs. A amostra biolôgica foi submetida a álcool e xilol em processador de 

tecidos Shandon Pathcentre Tissue Processor (Thermo Fisher Scientific Inc., USA) 

e finalmente o tecido de quatro animais por grupo foi incluído em paraplast.  

Após a inclusão do tecido em blocos de paraplast, estes foram resfriados a -
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20°C durante 20 min. para a realização dos cortes utilizando o micrótomo Shandon 

Finesse 325 (Thermo Fisher Scientific Inc., USA), com espessura padronizada de 3 

µM. Os cortes foram corados pela hematoxilina e eosina e aqueles destinados aos 

exames imuno-histoquímicos foram colocados em lâminas tratadas com silano (3-

aminopropiltrietixisilano, Sigma, Co). 

 

3.7.2.2 Reações de imuno-histoquímica  

 

Considerando que os experimentos com os chips mensuram somente a 

quantidade RNA mensageiro (transcrição gênica) produzido e isso não 

necessariamente implica na expressão protéica (síntese protéica) resultado da 

tradução do RNAm dos genes, em razão utilizamos a marcação de proteínas por 

reações de imuno-histoquímica desses genes para corroborar o perfil de expressão 

observado nos chips. 

Os fragmentos de tecido erétil nas lâminas silanizadas foram 

desparafinizados em estufa a 80ºC, depois submetidos a banhos de xilol (quatro 

banhos de xilol por 5 min cada), hidratados em concentrações decrescentes de etanol 

(99, 95, 80 e 50%) e finalmente em água destilada. Após a hidratação e para realizar 

a recuperação antigênica as lâminas foram mergulhadas no tampão específico para 

cada anticorpo e colocadas em panela a vapor a 95ºC por 30 min. Após este período 

as lâminas foram retiradas do vapor e deixadas resfriando a temperatura ambiente, 

dentro dos seus respectivos tampões, por 15 min e lavadas abundantemente em água 

corrente. Para bloqueio da peroxidase endógena, as lâminas foram mergulhadas em 

banhos de H2O2 (3% ou 10 vol., Nalgum) 2 vezes por 10 min e após, lavadas 
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abundantemente em água corrente. As lâminas foram mantidas em tampão Tris HCl 

pH 7,6 para impedir o ressecamento das mesmas até ser submetidas a incubação com 

o anticorpo.  

As lâminas foram retiradas do tampão, o excesso foi secado com papel toalha 

ao redor do tecido, e deitadas em uma câmara úmida específica para reação de 

imuno-histoquímica. O anticorpo primário diluído em PBS em concentrações 

determinadas previamente foi colocado sobre o corte e mantido a 4°C durante a 

noite. 

No dia seguinte, a solução com o anticorpo primário foi retirada utilizando 

Tris HCl pH7 a 4°C por duas vezes. O anticorpo secundário biotinilado (Reagente 

1B do Histostain-SP Kit AEC, Broad Spectrum, Invitrogen, USA) foi aplicado sobre 

o material por 20 min a 20°C e as lâminas foram protegidas da luz. Após nova 

lavagem com Tris HCl pH 7,6 os cortes foram incubados com o complexo 

estreptavidina-peroxidase a 20°C por 20 min. (Solução HRP, Horseradish 

Peroxidase-Streptavidin, Histostain, Invitrogen,USA). Em seguida, os cortes 

histológicos foram lavados novamente com Tris HCl pH7,6 e para a revelação o 

material foi incubado numa solução de PBS pH 7,4 com diaminobenzidina 0,1 % p/v 

(DAB; 3,3 diaminobenzidine, Sigma, USA) durante 20 min. 

Após a revelação, as lâminas foram lavadas em água corrente, realizada a 

contra-coloração com Hematoxilina de Harris por 3 min, seguindo-se nova lavagem 

em água corrente. Os cortes foram tratados com água amoniacal 0,2% (3 passagens 

rápidas) e desidratados em três banhos de álcool (50, 80, 95 e 100%), seguidos de 4 

banhos de xilol (5 min cada) e montados com lamínula e verniz vitral (Acrilex). 

Selecionamos para validação as seguintes proteínas: o receptor α do fator de 
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crescimento plaquetário (Pdgfrα); o receptor de somatostatina 2 (Sstr2) e a proteína 

fibronectina (Fn1). 

Os anticorpos primários utilizados nas reações de imuno-histoquímica, 

titulação, tampão de recuperação antigênica, fabricante, especificidade e clones estão 

descritos na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Descrição dos anticorpos primários utilizados nas reações de imuno-
histoquímica 
Anticorpo 

Primário 

Diluição Recuperação 

antigênica 

Fabricante 

 

Especificidade Clone 

Pdgfr-α 1/600 Tampão  

citrato pH6 

Santa Cruz 

Biotechnology 

Inc. 

Homo sapiens, 

Mus musculus 

IgG 

Policlonal 

Sstr2 1/150 Tampão  

citrato 

Santa Cruz 

Biotechnology 

Inc. 

Homo sapiens, 

Mus musculus , 

outros 

mamíferos 

IgG 

Policlonal 

Fn1 1/50 Tampão 

citrato pH6 

Merck 

Biosciences 

Homo sapiens, 

Mus musculus 

IgG 

Policlonal 

 

 

3.7.2.3 Análise e quantificação da marcação imuno-histoquímica  

 

Para quantificar a expressão protéica, utilizamos um microprocessador com 

os programas para tratamento das imagens Photoshop CS2 (Adobe, CA, USA) e 

programas específicos para análises de imagem Image J 1.40 (disponível no 

endereço eletrônico http://wareseeker.com/download/imajej-1.40.rar/447466) e 

Imagelab 2000 (Diracom, São Paulo, Brasil). A captura de imagens foi realizada por 
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câmera fotográfica (Nikon), acoplada em microscópio Nikon. Nos cortes 

histológicos do tecido peniano foram identificadas e selecionadas as regiões do 

corpo cavernoso e quatro imagens de cada lâmina, em aumento de 400X, foram 

fotografadas para posterior análise.  

Em cada imagem foi quantificada a superfície que apresentava a cor marrom 

característica da reação positiva para imuno-histoquímica.  

A imagem de cada campo foi digitalizada e tratada de forma a contrastar a 

marcação marrom-castanha da diaminobenzidine (DAB) da contra coloração de 

fundo, por limiar de cor.  

Para isso, cada arquivo de imagem foi aberto no programa Image J e a 

ferramenta Deconvolution foi utilizada (vectors H DAB, Hematoxilina 

Diaminobenzidina) para separação das cores. Três arquivos foram gerados e só foi 

salvo o arquivo correspondente à cor 3, com extensão *.bmp. A proporção da cor 

marrom no campo foi quantificada pelo programa Imagelab. Para isso cada imagem 

foi aberta, e após aplicação da ferramenta Substração RGB selecionamos 

manualmente as regiões marcadas com DAB, que melhor se ajustassem à marcação 

observada na imagem original. Assim encontramos a porcentagem da imagem que 

apresentou marcação marrom-castanha característica do DAB. Após a determinação 

da marcação com DAB no campo, e considerando que o tecido no corpo cavernoso 

apresenta espaços vasculares amplos, chegando a totalizar até 50 % do campo, a 

porcentagem da marcação do DAB foi corrigida pela porcentagem de tecido 

presente em cada campo. Para determinar a porcentagem de tecido por campo, os 

arquivos de imagem originais, sem manipulação e com extensão *.JPG foram 

abertos no Imagelab. A ferramenta Subtração RGB foi aplicada e foi selecionado o 
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último pico, correspondente a superfície do campo com tecido. Esse valor foi 

anotado em planilha de dados do Excel para posterior correção dos valores obtidos 

na marcação com DAB. A porcentagem da área marcada com DAB em relação á 

superfície do campo com tecido presente (∂) foi calculada pela seguinte expressão: 

 

∂ =
∂ DAB × 100

∂ campo
.  

 

Sendo que ∂DAB corresponde a 100 vezes a área do campo visual marcada com DAB, 

e ∂campo corresponde à área do campo com tecido. 

O valor da porcentagem média dos quatro campos analisados para cada 

amostra foi registrado para as análises estatísticas. 

Aplicou-se o teste de Mann-Whitney para amostras independentes para os 

valores obtidos para cada marcação imuno-histoquímica nos grupos controle e 

tratado. Valores de p≤0,05 foram considerados estatisticamente significantes. Todos 

os testes foram realizados utilizando o programa MedCalc 9.3 (Mariakerke, 

Bélgica). 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Ensaio atividade biológica do peptídeo Tx2-6 e determinação da dose letal 

 

Inicialmente verificamos a ação da toxina Tx2-6. Para tanto, fizemos o 

ensaio de atividade biológica da Tx2-6. Os animais foram observados durante duas 

horas e apresentaram sinais de neurotoxicidade (hipersalivação, lacrimejamento, 

sinais de dor, hiperventilação respiratória) e priapismo. O priapismo surgiu 40 

minutos após inoculação da toxina e se manteve até o sacrifício do animal, cerca de 

80 minutos após a aplicação da toxina em decorrência de hemorragia pulmonar, 

confirmado por necropsia e exame anatomopatológico. 

 

4.1.1 Dose mínima de Tx2-6 capaz de induzir ereção pela via intracavernosa 

  

Partindo do conhecimento prévio das doses mínimas efetivas de toxina 

(0,012 µg/animal) que induzem ereção pela via IPE, testamos doses de Tx2-6 

(0,024; 0,012; 0,006; 0,003 µg e 0,0012 µg) pela via intracavernosa. Foi verificado 

que a mínima dose capaz de ocasionar ereção foi de 0,006 µg /animal, sendo que os 

cinco animais apresentaram ereção num intervalo de 35 a 45 minutos após a 

aplicação, como pode ser observado na Figura 9. O término da ereção ocorreu 120-

140 minutos após a aplicação. Nesta dose mínima não foi verificado nenhum efeito 

colateral sistêmico nem local.  
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 (A) Controle (B) Tratado com Tx2-6 

  

Figura 9 - (A) Camundongo sem ereção após aplicação de solução salina por via 
intracavernosa. (B) Estado de ereção peniana em apos injeção intracavernosa de 
Tx2-6. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10 - Fotomicrografias de cortes histológicos mostrando imagens digitalizadas 
de parte do corpo cavernoso (corte longitudinal) de camundongos dos grupos 
controle e inoculado com Tx2-6. Nos cortes histológicos dos camundongos tratados 
observam-se espaços vasculares congestos e dilatados (setas) por efeito do peptídeo 
Tx2-6 (400x).  
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4.2 Análise histomorfológica do pênis de camundongo 

 

Histologicamente, o corpo do pênis do camundongo é formado pela união de 

dois corpos cavernosos, separados parcialmente por um septo intracrural por onde 

passam vasos sanguíneos e nervos, e um corpo esponjoso localizado ventralmente 

que envolve a uretra. Os corpos cavernosos estão rodeados por uma espessa camada 

de tecido conjuntivo denso, a túnica albugínea. No terço distal do pênis dos roedores 

está presente um osso peniano, ou baculum, que se inicia na transição do corpo para 

a glande, como uma continuação do corpo cavernoso do pênis88,89. Os corpos 

cavernosos do pênis do camundongo, assim como dos humanos, são constituídos de 

tecido erétil que é formado por feixes de fibras musculares lisas, fibras colágenas, 

fibroblastos e elastina que se dispõem em múltiplas direções formando uma malha 

esponjosa deixando lacunas revestidas por endotélio vascular chamado de espaços 

sinusoidais ou sinusóides. O tecido erétil dos camundongos mostrou dilatação e 

congestão dos espaços vasculares após tratamento com o peptídeo Tx2-6 (Figura 

10). 

 

4.3 Análise qualitativa do RNAm utilizado nos GeneChips 

 
Realizamos a análise por eletroferogramas (Bioanalyzer). O RNA extraído 

apresentou pouca contaminação com RNA ribossomal, menos de 2% do total 

(Figura 11).  
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Figura 11 - Eletroferogramas dos pools de RNAs dos grupos (A) Controle; (B) 
Tratado com Tx2-6 pela via ICV. O eixo Y mostra a quantidade de RNA na amostra. 
O eixo X mostra o perfil de migração dos diferentes tipos de RNA (de acordo com o 
peso molecular). O pico observado no eixo X no tempo de 20 s  representa o RNAm; 
e o pico entre 30s e 40s refere-se ao RNA ribossomal que corresponde a uma 
contaminação <2 %. A figura localizada ao lado de cada gráfico mostra o padrão de 
migração dos RNAs no gel. Análise realizada pelo programa Agilent 2100 
Bioanalyzer. 

(A) 

(B) 
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4.4 Análise global dos genes diferencialmente expressos identificados nos 

GeneChips 

 

4.4.1 Identificação de genes diferencialmente expressos 

 
A análise do perfil de expressão gênica baseada na abundancia do RNA nos 

grupos tratado e controle revelou um aumento significativo na expressão 

(superexpressão) de 5,3% (1823) e uma subexpressão de 6,5% (1980) dos genes. O 

critério de expressão diferencial neste experimento foi de 1,5 vez de fold change 

comparando os camundongos inoculados com o peptídeo Tx2-6 em relação aos 

controles.  

A seguir, analisaremos separadamente, em primeiro lugar os genes 

superexpressos e na continuação os subexpressos. 

 

4.4.1.1 Detalhamento da função biológica dos genes superexpressos analisados 

com o programa DAVID 

 

Na primeira análise exploratória utilizamos os recursos do programa DAVID 

para determinar a função de 1823 genes superexpressos em camundongos 

inoculados com Tx2-6 quando comparados com o grupo controle. Os resultados 

dessa classificação inicial estão resumidos no gráfico da figura 13, que mostra a 

percentagem de genes alvo com função definida e que foram inclusos em alguma 

categoria de função molecular. Assim, dos 1823 genes superexpresso, somente 719 

(39%) deles foram anotados; os remanescentes são genes que não tem função 

definida.  
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A Figura 12 mostra as diferentes categorias funcionais dos 719 genes 

superexpressos analisados pelo programa DAVID no nível 2. A maioria (69%) dos 

genes superexpressos apresentou função de ligação. Assim, 25% desses genes têm 

função de ligação a cátions, que são os íons com carga positiva (área lilás na Figura 

12). Da mesma forma, 26% dos genes têm função de ligação a íons metálicos 

(metais com carga positiva ou negativa). Existem genes com função de ligação 

inespecífica às macromoléculas (açúcares e proteínas). Por exemplo, 2% dos genes 

se ligam a complexos protéicos e outros 3% ligam-se em açúcares. Por outro lado, 

1% dos genes se liga aos fatores de crescimento.  

Outro grupo interessante de genes são os que se ligam a receptores (7%) e os que 

têm atividade de receptores (13%).  

Visto que a maior parte dos genes superexpressos em camundongos inoculados 

com Tx2-6 possuem uma função inespecífica, como ligação a íons metálicos, e 

esse tipo de função biológica é pouco informativa no que se refere ao potencial de 

ação do peptídeo Tx2-6. Uma análise mais detalhada das principais categorias 

funcionais foi realizada utilizando o programa BINGO. 
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Figura 12 - Função molecular (nível 2) dos 719 genes superexpressos no tecido erétil 
de camundongos inoculados com Tx2-6 analisados pelo programa DAVID. As áreas 
do gráfico são proporcionais ao número de genes classificados em cada categoria de 
função celular. As diferentes cores indicam as distintas categorias. 

 

 

4.4.1.2 Genes superexpressos que se ligam aos cátions e metais iônicos 

analisados com o programa BINGO 

 
Em primeiro lugar, analisamos conjuntamente os genes anteriormente incluídos 

na categoria funcional de ligação a cátions (íons positivos) e na categoria de metais 

iônicos. Esta análise mostrou que no nível 2, os genes se agrupam em três atividades 

moleculares principais: i) ligação; ii) catalítica; iii) transporte através da membrana 

plasmática. A seguir, uma breve descrição das funções e dos genes inclusos em cada 

uma destas categorias. 
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4.4.1.2.1 Atividade de ligação 

 

A função de ligação (binding na Figura 13) contém a categoria de ligantes a 

cátions e a metais iônicos. Além disso, obtivemos um refinamento dos resultados 

obtidos utilizando o programa DAVID, visto que identificamos genes que se ligam 

ao potássio, ao zinco, ao cobre e ao ferro. Nesta última categoria de genes que se 

ligam ao ferro, os genes identificados se ligam especificamente a íons férricos 

(Fe3+). 

 

Figura 13 - Atividade de ligação dos genes superexpressos anotados nas categorias 
de ligação aos cátions e aos metais iônicos analisados pelo programa BINGO. Os 
círculos representam funções moleculares e o tamanho indica o numero de genes 
alvo inclusos nestas funções. As cores indicam o suporte estatístico baseado na 
distribuição binomial com correção de taxa de falsa correlação pelo teste de 
Benjamini & Hochberg e nível de significância de 0,05. A significância está 
representada por um gradiente de cores indo do amarelo ao laranja. As setas indicam 
a hierarquia dos diferentes níveis de função molecular na ontologia gênica. Bind: 
ligação; Ca2+: íons cálcio; Cu+: íons cobre; Fe 2+: íons ferrosos; Fe 3+: íons férricos; 
K+: íons potássio; Mn2+: íon manganês; Mg2+: íons magnésio. 
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4.4.1.2.2 Atividade catalítica 

 
Igualmente, o refinamento das funções possibilitou a identificação de genes 

relacionados com transdução de sinais e atividade catalítica (Figura 14). Nesta 

última categoria a maioria dos genes identificados foi relacionada com atividade de 

óxidoreductases e hidrolases. 

 

Figura 14 - Atividade catalítica/transdução de sinais dos genes superexpressos 
anotados nas categorias de ligação aos cátions e aos metais iônicos analisados pelo 
programa BINGO. Os círculos representam funções moleculares e o tamanho indica 
o número de genes alvo inclusos nestas funções. As cores indicam o suporte 
estatístico baseado na distribuição binomial com correção de taxa de falsa correlação 
pelo teste de Benjamini & Hochberg e nível de significância de 0,05. A significância 
de inclusão dos genes alvo em uma determinada categoria funcional está 
representada por um gradiente de cores indo do amarelo ao laranja. As setas indicam 
a hierarquia dos diferentes níveis de função molecular na ontologia gênica. OR: 
óxidoreductase; rec: receptor; ST: serina treonina; STK: serina treonina kinase; 
TGFBR: receptor do fator transformante tipo β; TM: transmembrana 
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4.4.1.2.3 Atividade de transporte através da membrana plasmática 

 

Por fim, o refinamento das funções possibilitou a identificação de genes 

relacionados com o transporte de íons metálicos através da membrana plasmática 

(íon TM transporter e channel na Figura 15). Nesta categoria estão presentes 15 

genes altamente correlacionados (p≤0,001) com a função de canais iônicos, com 

exceção dos genes Cybb e Ryr1 (Tabela 3). Assim, identificamos nove genes, 

Kcna4, Kcna6, Kcnc4, Kcnd2, Kcnab2, Kcnab3, Kcnk2, Kcnb1 e Kcnj10, 

relacionados com o controle de transporte de íons de potássio pela membrana. 

Também foram correlacionados os genes Cacna2d1, Cacna1g e Cacng2 com a 

função de transporte de íons de cálcio e o gene Scn1b relacionado com o transporte 

de íons de sódio.  

 

Figura 15 - Atividade de transportadores através da membrana plasmática dos genes 
superexpressos anotados nas categorias de ligação aos cátions e aos metais iônicos 
analisados pelo programa BINGO. Os círculos representam funções moleculares e o 
tamanho indica o número de genes alvo inclusos nestas funções. As cores indicam o 
suporte estatístico baseado na distribuição binomial com correção de taxa de falsa 
correlação pelo teste de Benjamini & Hochberg e nível de significância de 0,05. A 
significância de inclusão dos genes alvo em uma determinada categoria funcional 
está representada por um gradiente de cores indo do amarelo ao laranja. As setas 
indicam a hierarquia dos diferentes níveis de função molecular na ontologia gênica. 
KC: canais de potásio; TM: transmembrana; VG: regulado por voltagem, voltage 
gated. 
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Tabela 3 - Genes superexpressos na categoria transportadores relacionados com 
canais iônicos 

Gene Função 

Kcna4 Canal de potássio ativado por voltagem, shaker-related subfamily, member 4 

Kcna6 Canal de potássio ativado por voltagem, shaker-related, subfamily, member 6 

Kcnc4 Canal de potássio ativado por voltagem, shaw-related subfamily, member 4 

Kcnd2 Canal de potássio ativado por voltagem, shal-related family, member 2 

Kcnab2 
Canal de potássio ativado por voltagem, shaker-related subfamily, beta 

member 2 

Kcnab3 
Canal de potássio ativado por voltagem, shaker-related subfamily, beta 

member 3 

Kcnk2 Canal de potássio subfamily k, member 2 

Kcnb1 Canal de potássio ativado por voltagem, shab-related subfamily, member 1 

Kcnj10 Canal de potássio inwardly-rectifying channel, subfamily j, member 10 

Scn1b Canal de sódio ativado por voltagem, voltage-gated, type i, beta      

Cacna2d1 Canal de cálcio ativado por voltagem, alpha2/delta subunit 1 

Cacna1g Canal de cálcio ativado por voltagem t type, alpha 1g subunit   

Cacng2 Canal de cálcio ativado por voltagem gamma subunit 2 

Cybb Citocromo b-245, beta polypeptide 

Ryr1 Canal de cálcio ativado ryanodina da musculatura esquelética 

 

4.4.1.3 Genes superexpressos relacionados a receptores e ligação a receptores 

 

Os 248 genes inicialmente correlacionados com função de ligação a 

receptores (7%) e atividade de receptores (13%, figura 13) no nível 2, foram 

analisados conjuntamente utilizando os recursos do programa BINGO. Os resultados 

desta análise mostram uma rede complexa que compreende três grupos funcionais 

importantes com atividades de: i) receptores; ii) ligação a receptores e iii) quinases; 

que serão apresentados separadamente.  
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4.4.1.3.1 Atividade de receptores 

 
O primeiro grupo contém 85 genes e correlaciona os genes alvo com função 

de receptores transmembrana (TM rec na Figura 16). Essa categoria funcional 

contém os genes Lphn3, que codifica um receptor cálcio-independente, o gene do 

receptor de somatostatina tipo 2, sstr2 na categoria de receptores tipo 7 

transmembrana acoplados às proteínas G (G-prot coupled rec na Figura 16). 

 

Figura 16 - Atividade de receptores dos genes superexpressos anotados nas 
categorias de receptores e ligação a receptores analisados pelo programa BINGO. 
Os círculos representam funções moleculares e o tamanho indica o número de genes 
alvo inclusos nestas funções. As cores indicam o suporte estatístico baseado na 
distribuição binomial com correção de taxa de falsa correlação pelo teste de 
Benjamini & Hochberg e nível de significância de 0,05. A significância de inclusão 
dos genes alvo em uma determinada categoria funcional está representada por um 
gradiente de cores indo do amarelo ao laranja. As setas indicam a hierarquia dos 
diferentes níveis de função molecular na ontologia gênica. IFN: interferon; G-prot: 
proteína G; rec: receptor; TM: transmembrana; 7TM: receptor sete transmembrana 
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4.4.1.3.2 Atividade de ligação a receptores 
 
 

O segundo grupo funcional é a categoria de proteínas que se ligam a 

receptores (Figura 17). Nesta categoria incluem-se várias proteínas com atividade de 

ligação a diversos receptores, como ligantes aos receptores de dopamina, ligantes 

aos receptores opiáceos, entre outros. 

 

Figura 17 - Atividade de ligantes a receptores dos genes superexpresso anotados na 
categoria de receptores e ligação a receptores analisados pelo programa BINGO. 
Os círculos representam funções moleculares e o tamanho indica o número de genes 
alvo inclusos nestas funções. As cores indicam o suporte estatístico baseado na 
distribuição binomial com correção de taxa de falsa correlação pelo teste de 
Benjamini & Hochberg e nível de significância de 0,05. A significância de inclusão 
dos genes alvo em uma determinada categoria funcional está representada por um 
gradiente de cores indo do amarelo ao laranja. As setas indicam a hierarquia dos 
diferentes níveis de função molecular na ontologia gênica. Bind: ligação; IFN: 
interferon; G-prot: proteína G; rec: receptor; GF: fator de crescmento; TM: 
transmembrana; VEGFR: receptor do fator de crescimento vascular endotelial; LDL: 
lipo-proteína de baixa densidade 
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4.4.1.3.3 Atividade de quinases 

 
Por fim, o último grupo funcional é a categoria quinases (Figura 18). Estas 

enzimas participam do controle do ciclo celular e sinalização através da membrana. 

Em especial, os genes alvo superexpressos estão correlacionados a enzimas quinases 

transmembrana.  

 

Figura 18 - Atividade de quinases dos genes anotados na categoria de receptores e 
ligação a receptores analisados pelo programa BINGO. Os círculos representam 
funções moleculares e o tamanho indica o número de genes alvo inclusos nestas 
funções. As cores indicam o suporte estatístico baseado na distribuição binomial 
com correção de taxa de falsa correlação pelo teste de Benjamini & Hochberg e 
nível de significância de 0,05. A significância de inclusão dos genes alvo em uma 
determinada categoria funcional está representada por um gradiente de cores indo do 
amarelo ao laranja. As setas indicam a hierarquia dos diferentes níveis de função 
molecular na ontologia gênica. 
 
 
4.4.2 Detalhamento da função biológica dos genes subexpressos 

 

Primeiramente, anotamos os genes subexpressos nos camundongos tratados. 

Utilizamos os algoritmos implementados no programa DAVID. Do total de 1980 

genes subexpressos encontramos 1061 anotados, destes 39% têm função genérica de 
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ligação a íons, 19% estão envolvidos na transdução de sinais, 21% estão envolvidos 

no transporte de proteínas, 11% atuam na atividade de fatores de transcrição, 5% 

ligam-se a lipídeos e 5% regulam a atividade da GTPase (Figura 19). 

GTPase regulator 

activity

5% transcription factor 

activity

11%

transmembrane 

transporter activity

10%

signal transducer 

activity

19%

ion binding

39%

substrate-specific 

transporter activity

11%

lipid binding

5%

 
Figura 19 - Função molecular dos genes subexpressos (nível 2) no tecido erétil de 
camundongos inoculados com Tx2-6 analisados pelo programa DAVID. As áreas do 
gráfico são proporcionais ao número de genes classificados em cada categoria de 
função celular. As diferentes cores indicam as distintas categorias. 
 
 

Selecionamos os genes da categoria anotada de função molecular de ligação 

a íons metálicos e esses genes foram novamente anotados. A nova análise indicou 

312 genes anotados e destes 86,2% (269/312) são ligantes de cátions. Notadamente 

quase metade desses genes estão relacionados à ligação com íons de zinco (47,75%), 

outros 22,75% são genes relacionados à ligação com íons de cálcio, 10,26 com 

magnésio (10,26%) e 3,5% genes relacionados à ligação com íons de sódio. 

Também detectamos genes subexpressos relacionados com canais iônicos (9,9% ou 

31/312). Nesta última categoria detectamos vários genes de canais de potássio 

(12/31) e canais de sódio ativados por voltagem (4/31) (Tabela 4). Também 

detectamos genes subexpressos (4/31) relacionados  com canais de cloro ativados 
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por cálcio e genes relacionados com canais de cálcio voltagem-dependentes (5/31). 

Na análise desses genes com auxílio do programa BINGO não identificamos vias 

específicas associadas aos genes alvo subexpressos. 

Tabela 4 - Genes subexpressos relacionados à categoria de canais iônicos 
Gene Função 

Scn5α Canal de sódio ativado por voltagem (type v, alpha) 

Scn4α Canal de sódio ativado por voltagem (type iv, alpha polypeptide) 

Scn2α1 Canal de sódio ativado por voltagem (type ii, alpha 1) 

Scn3β Canal de sódio ativado por voltagem (type iii, beta) 

Cacnb4 Canal de cálcio voltagem-dependente, (beta 4 subunit) 

Cacng7 Canal de cálcio voltagem-dependente (gamma subunit 7) 

Cacng5 Canal de cálcio voltagem-dependente (gamma subunit 5) 

Cacng2 Canal de cálcio voltagem-dependente (gamma subunit 2) 

Cacna2d2 Canal de cálcio voltagem-dependente (alpha 2/delta subunit 2) 

Clca3 Canal de cloro ativado por cálcio  

Clca6 Canal de cloro ativado por cálcio  

Clca2 Canal de cloro ativado por cálcio 

Clca1 Canal de cloro ativado por cálcio 

P2rx2 Receptor purinérgico receptor p2x, l íon ligante-dependente 

P2rx3 Receptor purinérgico receptor p2x, l íon ligante-dependente 

P2rx4 Receptor purinérgico receptor p2x, l íon ligante-dependente 

P2rx1 Receptor purinérgico receptor p2x, l íon ligante-dependente 

Hcn3 Canal ativado por hiperpolarização (cyclic nucleotide-gated K+ 3) 

Kcnj11 Canal de potássio  (subfamily j, member 11) 

Kcnb2 Canal de potássio ativado por voltagem (shab-related) 

Kcnip1 Canal de potássio (Kv channel-interacting protein 1) 

Kcnj6 Canal de potássio (subfamily j, member 6) 

Kcna2 Canal de potássio ativado por voltagem (shaker-related subfamily) 

Kcnf1 Canal de potássio ativado por voltagem (subfamily f, member 1) 

Kctd8 Canal de potássio (tetramerisation domain containing 8) 

Kctd18 Canal de potássio (tetramerisation domain containing 18) 

Kcnh3 Canal de potássio ativado por voltagem (eag-related) 

Kcnj16 Canal de potássio (subfamily j, member 16) 

Kcnq2 Canal de potássio ativado por voltagem (subfamily q, member 2) 

Kcnq4 Canal de potássio ativado por voltagem (subfamily q, member 4) 
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4.5 Validação da expressão diferencial por PCRq e imuno-histoquímica 

 

4.5.1  PCRq dos genes diferencialmente expressos 

 

Para validação dos dados obtidos com os GeneChips avaliamos por PCRq a 

expressão de sete genes, baseándonos em dados da literatura que relacionam os 

produtos protéicos destes genes ao óxido nítrico (ednrb90,91 eNOS34,51e sod192); à 

produção de GMPc (sstr293); à manutenção da ereção (pdgfrα94,95e fn155) e ao 

complexo contráctil no músculo liso (sparc96). 

 

 
4.5.1.1 Análise estatística dos resultados da PCRq 

 

Os valores de Ct dos genes ednrb, eNOS, fn1, pdgfr-α e sstr2.foram 

normalizados utilizando o valor de Ct do gene normalizador actb, considerando que 

quantos mais próximos os valores de Ct do alvo e do normalizador, mais acurado o 

método de quantificação relativa. No entanto, os genes sod1 e sparc foram 

normalizados utilizando o gene gapdh. Os resultados das amplificações estão 

resumidos na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Médias dos transcritos diferencialmente expressos descritas em unidades 
Ct e o cálculo do 2-∆∆Ct para a determinação das diferenças de expressão entre os 
grupos 
Gene Grupo VMCt* ∆Ct** ∆∆Ct*** Razão 2-∆∆Ct 

ednrb CTRL 

ICV 

28,31 

27,09 

1,79 

0,95 

 

-0,84 

Calibrador 

1,79 

eNOS CTRL 

ICV 

23,09 

22,39 

-3,43 

-3,75 

 

-0,33 

Calibrador 

1,25 

fn1 CTRL 

ICV 

30,29 

27,01 

3,86 

0,86 

 

-3,00 

Calibrador 

8,00 

pdgfr-α CTRL 

ICV 

28,52 

26,46 

2,09 

0,31 

 

-1,78 

Calibrador 

3,44 

Sstr2 CTRL 

ICV 

24,92 

23,17 

-1,51 

-2,97 

 

-1,47 

Calibrador 

2,78 

Actb CTRL 

ICV 

26,52 

26,15 

 

Normalizador 

Sod1 CTRL 

ICV 

18,39 

17,66 

0,47 

0,33 

 

0,15 

Calibrador 

1,10 

sparc CTRL 

ICV 

17,24 

15,83 

-0,68 

-1,49 

 

-0,81 

Calibrador 

1,75 

gapdh CTRL 

ICV 

17,92 

17,33 

 

Normalizador 

CTRL: camundongos inoculados com salina; ICV: camundongos inoculados pela via 
intracavernosa; Ct: cycle threshold ciclo da reação em que a fluorescência das amostras 
excede o sinal basal do fluoróforo ROX 
*VMCt:  valor médio do Ct 
**∆Ct: (Valor Médio do Ct gene Alvo - VM Ct gene normalizador (actb ou gapdh) 
***∆∆Ct: (∆Ct gene alvo-∆Ct gene do Controle) 
 

 

A partir dos valores do perfil de expressão relativa, usamos o teste de Mann-

Whitney para avaliar o suporte estatístico do perfil diferenciado de expressão entre 

os grupos de camundongos inoculados com Tx2-6 e os camundongos do grupo 

controle. Os resultados dessas análises foram resumidos em gráficos box-plot nas 

Figura 20 e 21. Os resultados mostram que a expressão dos genes ednrb, fn1, pdgfr, 
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sparc e sstr2 está aumentada em camundongos inoculados com Tx2-6 comparada à 

expressão dos camundongos do grupo controle (p≤0,05). 
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Figura 20 - Expressão gênica relativa obtida na PCRq dos genes ednbr, fn1, pdgfr-α, 
sparc e sstr2 representada nos gráficos box-plot. CTRL=grupo controle; ICV=grupo 
tratado via intracavernosa. Valores de *p≤0,05 foram considerados estatisticamente 
significantes 
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Na Figura 21 está representada a expressão relativa obtida por PCRq dos genes 

sod1 e eNOS que não diferem estatisticamente entre os grupos (p=0,1 e p=0,4 

respectivamente). 
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Figura 21 - Expressão gênica relativa obtida na PCRq dos genes sod1 e eNOS 
representada nos gráficos box-plot. CTRL=grupo controle; ICV=grupo tratado via 
intracavernosa. 
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4.5.2 Avaliação da expressão protéica por imuno-histoquímica  

 

A análise imuno-histoquímica mostrou que o receptor tipo α do fator de 

crescimento plaquetário, Pdgfr-α, está localizado no citoplasma de células do 

músculo liso e fibroblastos do corpo cavernoso (Figura 22A). A análise estatística 

(vide metodologia), no entanto, indicou que a média (µ) da porcentagem superfície 

do tecido marcado positivamente por imuno-histoquímica nos animais tratados com 

Tx2-6 pela via intracavernosa foi de 13,83% (desvio padrão (σ) de ± 0,84%) e 

11,78% (σ ± 0,78%) no grupo controle. Aplicando o teste de Mann-Whitney 

achamos que expressão de Pdgfr-α difere de forma significativa entre o grupo 

tratado pela via ICV e o controle (T=6, p≤0,0001) (Figura 23).  

A análise da marcação do corpo cavernoso dos camundongos, com o uso de 

anticorpos para a proteína Sstr2 demonstrou expressão localizada no citoplasma das 

células do músculo liso trabecular e fibroblastos trabeculares (Figura 22B). As 

médias do percentual das áreas marcadas cm DAB foram de 11,72% (σ ± 3,56%) 

nos animais tratados e 7,47% (σ ± 0,48%) nos animais controle. Quando aplicado o 

teste de Mann-Whitney achamos um valor que demonstrou diferença 

estatisticamente significante na expressão de Sstr2 entre os dois grupos (T=30; 

p=0,016) (Figura 23). 

A marcação por imuno-histoquímica mostrou que a glicoproteína 

fibronectina, Fn1 é expressa no citoplasma das células do músculo liso trabecular e 

fibroblastos trabeculares (Figura 22C). As médias obtidas da porcentagem de 

marcação nas áreas com tecido nos animais tratados com Tx2-6 pela via 

intracavernosa foram de 22,8% (σ ± 0,33%), e 21,02% (σ ± 0,77%) no grupo 
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controle. Esta diferença na marcação foi estatisticamente significante entre os grupos 

(T=6 e p≤0,0001) (Figura 23). 

 

 

(A) Pdgfrα 

 

(B) Sstr2 

 

(C) Fn1 

 

 
Figura 22 - Fotomicrografias da localização das proteínas: A) Pdgfr-α; B) Sstr2; C) 
Fn1, (setas) através de reações de imuno-histoquímica no corpo cavernoso de 
camundongo. Aumento de 400X. 
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Figura 23 - Análise por avaliação imuno-histoquímica das proteínas Fn1, Pdgfrα e 
Sstr2 no corpo cavernoso de camundongo. CTROL=grupo controle; ICV=grupo 
tratado pela via intracavernosa. Valores de *p≤0,05 foram considerados 
estatisticamente significantes. 
 
 

 



 

 

73

 



 

 

74

5 DISCUSSÃO 

 

Neste trabalho apresentamos uma análise baseada na tecnologia de chips de 

DNA, do perfil da expressão gênica do tecido peniano de camundongos inoculados 

com a toxina Tx2-6, um dos neuropeptídeos que compõem o veneno da aranha 

armadeira Phoneutria nigriventer. Existem vários estudos que salientam a 

importância e o potencial farmacológico de toxinas de animais 

peçonhentos3,4,6,68,76,97-99. Toxinas isoladas de veneno de aracnídeos têm sido usadas 

há muito tempo no estudo do funcionamento de canais iônicos100, receptores 

colinérgicos101 e outros receptores de membrana celular102-104. Particularmente, a 

picada de algumas aranhas e de alguns escorpiões induz priapismo em coelhos, 

camundongos e humanos. 

No caso do veneno da aranha armadeira, Yonamine et al.42 demonstraram que a 

ereção peniana pode ser induzida após inoculação in vivo de Tx2-5 pela via 

intraperitoneal. Devido à alta homologia entre as toxinas Tx2-5 e Tx2-6, 

conjecturamos que a Tx2-6 também poderia induzir ereção peniana em 

camundongos. Isto foi confirmado e também foi estabelecida uma nova via de 

administração do peptídeo, a aplicação intracavernosa ou local in vivo43,105 (Anexos 

D e E). Visto que a inoculação de altas concentrações de Tx2-6 pode ser letal, 

inicialmente determinamos a dose mínima efetiva capaz de ocasionar a ereção 

quando aplicada pela via intracavernosa43.  

O relaxamento muscular e a ereção peniana induzidos pelo peptídeo Tx2-6 

possivelmente estão relacionados à liberação de óxido nítrico no endotélio106, 
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passamos a investigar a ação da Tx2-6 no padrão de expressão de genes 

especificamente relacionados com a via do óxido nítrico (NO). Nossos resultados 

indicaram que somente 10.4% (10/96) dos genes da via do óxido nítrico tiveram 

expressão diferenciada no tecido erétil de camundongos inoculados com Tx2-6105 

(Anexo E).  

Em razão desses resultados passamos a analisar o repertório completo dos genes 

de camundongos e avaliar o perfil de expressão gênica do tecido peniano após 

aplicação do peptídeo Tx2-6. Isso permitiu identificar 3.803 genes diferencialmente 

expressos pela ação da toxina Tx2-6. A utilização de ferramentas de bioinformática 

foi de fundamental importância na análise do grande número de informações 

geradas. Partimos do princípio de agrupar os genes de acordo com as suas funções 

moleculares. Inicialmente, fizemos uma abordagem geral com auxílio do programa 

DAVID e depois detalhamos as vias de sinalização molecular específicas utilizando 

o programa BINGO. As análises sempre foram direcionadas em uma tentativa de 

esclarecer o mecanismo de ereção peniana induzido pelo peptídeo Tx2-6.  

 

Genes diferencialmente expressos relacionados a canais iônicos  

As neurotoxinas de diferentes artrópodes se ligam de maneira específica aos 

canais iônicos, com isso o equilíbrio osmótico e o fluxo de íons através da 

membrana da célula são afetados. Por exemplo, toxinas isoladas do veneno da 

aranha Phoneutria sp e de escorpiões agem em diferentes canais iônicos (canais de 

sódio, potássio e cálcio)7,15 que, através do controle do fluxo de íons nas células, 

controlam diversas atividades, entre elas, a contração e o relaxamento da célula 

muscular15,39,107,108. Os peptídeos Tx2-5 e Tx2-6 retardam a inativação dos canais de 
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Nav prolongando assim o potencial de ação31,32. 

Genes superexpressos. Em nossos experimentos com os chips de DNA 

contendo o genoma do camundongo, achamos um aumento significativo na 

expressão de 5,3% (1823) dos genes no tecido peniano nos animais inoculados com 

Tx2-6 comparado ao grupo de animais controle. Nas análises posteriores, 

encontramos que 61% desses genes não estavam incluídos em nenhuma categoria 

funcional devido à inexistência de dados referentes à função molecular dos mesmos. 

Somente 39% (729/1823) dos genes restantes apresentaram detalhes da função 

molecular nos bancos de dados. Na categorização, metade dos 729 genes 

superexpressos apresentou função de ligação a cátions e metais iônicos. O 

detalhamento da função molecular desses genes indicou 13 genes relacionados com 

a atividade de canais iônicos que controlam o transporte de cátions de sódio, cálcio e 

potássio através da membrana plasmática (Tabela 3). Apesar da ação do peptídeo 

Tx2-6 ser específica aos canais Nav31, observamos no perfil de expressão do tecido 

erétil após aplicação da Tx2-6 a alteração de diversos genes relacionados com outros 

canais iônicos. Isso sugere que a inibição do fechamento dos canais iônicos Nav pela 

Tx2-6 ocasionaria um desequilíbrio iônico afetando principalmente os íons Na+, K+ 

e Ca+. Isso favoreceria o relaxamento das células musculares induzindo a ereção. 

Muitos trabalhos referem-se à importância dos canais iônicos no mecanismo de 

ereção peniana37,50,109. Por exemplo, a expressão artificial do gene hSlo, que é uma 

subunidade formadora de canais de potássio em células da musculatura lisa vascular 

de tecido cavernoso de ratos, restaura a perda de resposta do estímulo nervoso 

(habilidade de induzir ereção) relacionada ao envelhecimento. Isso se deve ao 

incremento da hiperpolarização das células musculares induzida pelo aumento da 
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expressão de hSlo50,109. 

Genes subexpressos. Após análise do perfil de expressão gênica posteriormente 

à aplicação do peptídeo Tx2-6, detectamos a subexpressão de 6,5% (1980) genes no 

tecido erétil. A categorização dos genes subexpressos indicou que os genes anotados 

não pertencem a nenhuma função molecular específica contrariamente aos 

resultados obtidos após análise dos genes superexpressos. Por exemplo, não 

encontramos genes com função de ligantes de canais iônicos, somente alguns que 

participam de subunidades de canais de potássio e cálcio (Tabela 4). No entanto, 

estes genes também têm participação em várias outras vias. Apesar de termos 

observado aumento de expressão de um gene da subunidade β de canais de sódio 

(Scn1b, na Tabela 3) é importante salientar que o equilíbrio de íons de Na+ depende 

exclusivamente das subunidades α. Da mesma maneira, as subunidades β são 

importantes na formação dos canais de sódio e na cinética de inativação do canal 

após o impulso elétrico110. Assim, o aumento da subunidade β e principalmente a 

subexpressão das unidades α pode afetar o controle do fechamento dos canais, com 

isso ocorreria o influxo de sódio nas células induzindo o relaxamento muscular 111. 

Por outro lado, os genes Kcnj6, Kcnj16 e Kcnq4 relacionados com o controle de 

transporte de íons de potássio pela membrana e o gene Cacng2, relacionado com 

transporte de íons de cálcio, também apresentaram expressão diminuída (Tabela 4).  

 

Genes diferencialmente expressos não relacionados aos canais iônicos 

Ainda na categoria de genes superexpressos com função molecular anotada 

encontrou-se 20% dos genes (248/1823) incluídos na função de receptores e ligação 

a receptores. Esta categoria de proteínas desempenha atividade de sinalização 
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através da membrana plasmática (mensageiros celulares). Um gene alvo 

superexpresso no tecido cavernoso em camundongos encontrado nesta rede 

particularmente interessante ao estudo é o gene Lphn3. Este gene codifica um 

receptor cálcio-independente e pertence à família das secretin-like (7 transmembrana 

acopladas a proteínas G) com função de adesão e sinalização celular. O ligante 

endógeno deste receptor é desconhecido. A α-latrotoxina, subunidade do veneno da 

aranha viúva negra (Latrodectus sp), possui afinidade por esse tipo de receptor e sua 

ligação ao receptor induz o influxo de cálcio na célula e conseqüente liberação 

massiva de neurotransmissores de células endócrinas e neuronais104. 

Adicionalmente, outros genes detectados com expressão alterada e que não 

influenciam diretamente no equilíbrio iônico na célula podem estar envolvidos no 

processo erétil. Na lista de genes diferencialmente expressos podemos destacar 

alguns genes que serão discutidos a seguir. 

Proteína acídica rica em cisteínas (sparc). O gene sparc codifica uma proteína 

da matriz extracelular, multifuncional, que ao interagir com o complexo 

actinomiosina, poderia modular o mecanismo de relaxamento e contração do 

músculo liso 96,112. Em nosso estudo identificamos os transcritos do gene sparc 

aumentados, portanto, sugerimos que este gene possa estar diretamente relacionado 

ao mecanismo de relaxamento da musculatura lisa peniana. Em estudo recente, foi 

observado o aumento de expressão do gene sparc durante a ereção fisiológica em 

ratos80. O mesmo estudo mostrou uma diminuição de expressão de sparc em animais 

diabéticos, condição esta que pode ocasionar disfunção erétil.  

Receptor de somatostatina tipo 2 (ssrt2). O ssrt2 foi identificado como 

superexpresso nos microarranjos no tecido erétil após aplicação da Tx2-6 e validado 
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por PCRq e imuno-histoquímica. A somatostatina é um peptídeo endógeno cíclico 

encontrado em duas formas moleculares uma com 28 e outra com 14 aminoácidos. A 

somatostatina está distribuída amplamente em diferentes tecidos e é multifuncional. 

A diversidade funcional desse gene decorre da existência de múltiplos receptores; 

nomeados de um a cinco (i.e., ssrt1, ssrt2, ssrt3, ssrt4 e ssrt5) sendo que os 

receptores ssrt2 estão envolvidos no mecanismo de contração e relaxamento 

muscular113. Por exemplo, em retinas isoladas de ratos, a somatostatina induz, 

através da ativação de sstr2, a produção de GMPc93. No corpo cavernoso, um 

aumento da produção de GMPc ocasiona a ativação de proteína quinase (PKG), a 

qual reduz a concentração intracelular de íons de cálcio e isso leva ao relaxamento 

do músculo liso trabecular e ereção peniana47. Assim, a amplificação do efeito da 

somatostatina via ssrt2 no tecido erétil poderia estar incrementando a síntese de 

GMPc (Figura 4). 

Receptor de plaquetas tipo α (pdgfr-α). Nos chips de DNA achamos aumentada 

a expressão do gene que codifica a cadeia α do receptor de plaquetas, pgdfr-α, nos 

camundongos tratados com o peptídeo. Este aumento foi validado por PCRq e 

imuno-histoquímica. O receptor Pdgfr pertence à família de receptores tirosina 

quinase transmembrana, e consiste de uma cadeia tipo α ou β. Quando ativado, 

dimeriza para formar as três diferentes isoformas. Após a dimerização ocorre a 

transativação entre as duas cadeias, e inicia-se a cascata de sinalização94. O Pdgfr 

pode ser ativado pelo seu ligante, a citocina Pdfg ou pelo cisalhamento do sangue 

(shear stress). O acúmulo de sangue nos sinusóides gera uma força hemodinâmica, 

chamada de estresse pelo cisalhamento do sangue e que age nas células endoteliais 

as quais revestem o sinusóide do corpo cavernoso45. A pressão do sangue sob o 
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endotélio ativa o receptor de plaquetas mesmo na ausência do ligante, induzindo a 

síntese e/ou secreção de prostaciclina, óxido nítrico, Pdgf, Fgf e o fator de 

transcrição c-Fos/c-Jun95. O tratamento de artérias mesentéricas de ratos com o 

homodímero ativo Pdgf-BB (o Pgdf é uma glicoproteína composta por duas cadeias 

denominadas A e B, e é ativo somente quando se encontra na forma dimérica) 

ocasionou a vasodilatação destas. A eliminação do endotélio que revestia as artérias 

ou o pré-tratamento com L-NAME inibiu o relaxamento arterial, indicando que o 

relaxamento observado depende do endotélio e da ação do óxido nítrico106. Da 

mesma forma, esse evento poderia estar acontecendo no corpo cavernoso dos 

camundongos, onde a ativação do Pdgfr estaria contribuindo com o relaxamento de 

artérias helicinais e do músculo liso trabecular, favorecendo a ereção. Visto que o 

Pdgfr pode ser ativado pelo shear stress51, é possível especular que o aumento 

observado deste receptor no tecido erétil após aplicação da Tx2-6 seria conseqüência 

do estresse de cisalhamento. 

Fibronectina 1 (fn1). Nos chips de DNA identificamos o aumento na expressão 

do gene que codifica a fibronectina tipo 1, fn1, nos camundongos tratados. Este 

aumento foi validado por PCRq onde houve um aumento de oito vezes em relação 

aos controles e também ocasionou o aumento no nível protéico após avaliação 

imuno-histoquímica. A fibronectina é uma glicoproteína de elevado peso molecular, 

contendo cerca de 5% de carboidratos que pode apresentar-se na forma solúvel, na 

superfície da membrana ou na matriz extracelular. Um dos principais receptores para 

a fibronectina é a integrina formada pelas subunidades α5 e β1. A expressão destes 

dois genes também foi encontrada aumentada no tecido erétil após inoculação com a 

Tx2-6 (respectivamente 1,8 e 1,5 vez de aumento comparado ao controle). Foi 



 

 

81

demonstrado que o shear stress induz vasodilatação em artérias coronárias e este 

relaxamento depende da ligação da fibronectina às integrinas114. Por outro lado, 

também observou-se que o shear stress aumenta a expressão gênica e protéica das 

subunidades das integrinas55. Portanto podemos inferir que o aumento na produção 

de fn1 e do seu receptor integrina α5 e β1 seria conseqüência do shear stress. 

Receptor de endoletina tipo B (endrb). O gene do receptor de endotelina tipo B, 

endrb, foi encontrado superexpresso no tecido erétil após aplicação da Tx2-6 e o 

aumento foi validado por PCRq. A protéina deste gene, quando ligada às 

endotelinas, ativa a proteína eNOS, assim aumentando a produção de óxido nítrico 

que determina o relaxamento do músculo liso do corpo cavernoso45,91. Em razão 

disso, a superexpressão de endrb pode estar diretamente relacionada com o 

mecanismo de ereção mediado pelo óxido nítrico (NO)115. No entanto, é importante 

lembrar que dependendo do receptor ao qual se unem as endotelinas; os efeitos 

podem ser antagônicos. Assim, ocorre contração do músculo liso quando as 

endotelinas ligam-se ao receptor tipo A (Ednra). Nos experimentos de microarranjos 

não achamos diferenças de expressão neste receptor. 

Óxido nítrico sintase endotelial (eNOS). Devido à importância das óxido nítrico 

sintases no processo de ereção procuramos determinar se houve diferença na 

expressão gênica da nNOS e a eNOS no tecido erétil após a inoculação da Tx2-6 nos 

experimentos de microarranjos. O RNAm desses genes não apresentou diferença de 

expressão, fato também confirmado por PCRq para eNOS. Portanto, especulamos 

que o aumento na produção de óxido nítrico observada in vitro em ratos após a 

aplicação da Tx2-644, não se deveria ao aumento da produção protéica de eNOS. No 

entanto, ainda não é possível descartar um aumento na atividade da proteína eNOS 
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já presente na célula endotelial. Diversos trabalhos descrevem ativação desta sintase 

por fosforilação o que ocasionaria maior produção de óxido nítrico51,89. Assim, seria 

importante avaliar a atividade da proteína eNOS através de Western-Blot utilizando 

anticorpos que detectam a fosforilação protéica. 

Superóxido dismutase (sod1). Com relação aos genes subexpressos no tecido 

erétil após aplicação da Tx2-6, identificamos a subexpressão do gene da superóxido 

dismutase 1, sod1. Destacamos este gene porque codifica uma proteína com função 

vital na proteção da célula contra a ação de agentes oxidantes, como o nitrito de 

peróxido (ONOO-), resultante da interação entre o óxido nítrico e o peróxido92,116. O 

nitrito de peróxido é uma substância altamente oxidante que causa lesão no DNA, 

lipídeos e diversas proteínas. Consequentemente, a redução na expressão gênica do 

sod1 teria um efeito nocivo para a célula. No entanto, por PCRq não detectamos 

diferença de expressão no gene sod1 entre os animais tratados e o grupo controle. 

Em suma, avaliamos em detalhes o perfil de expressão gênica de camundongos 

inoculados com a toxina Tx2-6 que é um componente do veneno da aranha 

Phoneutria nigriventer. Nossos resultados mostraram que houve alteração na 

expressão de diversos genes e que alguns destes podem estar relacionados ao 

mecanismo de relaxamento muscular e conseqüente indução da ereção peniana.  
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6 CONCLUSÕES  

 

1. A ação da Tx2-6 induz alterações no perfil de expressão gênica no tecido peniano 

de camundongos. Observamos aumento da expressão gênica em 1.823 genes e 

redução da expressão gênica em outros 1.980 genes.  Entre os genes com perfil de 

expressão alterado e cuja a função biológica é conhecida, grande maioria tem função 

associada aos canais iônicos. Notadamente, genes relacionados aos canais de sódio, 

potássio e cálcio, foram afetados pela toxina. Assim, podemos especular que a ação 

mais evidente do peptídeo Tx2-6 é a interferência no fluxo de íons na célula.  Assim, 

a transmissão do impulso elétrico e conseqüente perda do tônus celular podem estar 

diretamente relacionados ao efeito de relaxamento muscular e ereção peniana 

induzidos pelo veneno da aranha Phoneutria nigriventer. 

 

2. A avaliação do perfil de expressão gênica proporcionou um panorama geral 

acerca da ação da Tx2-6 em genes relacionados aos canais iônicos.  No entanto, 

experimentos com inibidores e competidores de canais iônicos poderão revelar 

detalhes mais pontuais do mecanismo de ação da Tx2-6. 
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ANEXO D - Artigo publicado: Penile erection induced in vivo by a purified toxin 
from the Bazilian spider Phoneutria nigriventer. 
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ANEXO E - Artigo in press: Erection induced by Tx2-6 toxin of Phoneutria 
nigriventer spider: Expression of profile genes in the nitric oxide pathway of penile 
tissue of mice. 
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