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RESUMO 
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118f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 

Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 

Bibliotecas de produtos naturais são fontes de moléculas com ações 
farmacológicas, com diversas aplicações biotecnológicas. Estes compostos 
apresentam alta especificidade para o alvo, resultante de longo processo de seleção 
natural, sendo interessantes como ferramentas de estudo e princípios ativos. Porém, 
apesar da riqueza de estruturas presentes em tais secreções, as dificuldades em obter 
moléculas puras em grandes quantidades, o alto custo e o tempo de purificação, 
tornam-se barreiras para seu uso. Assim, cada vez mais, as técnicas ômicas são 
usadas como uma alternativa para produção destas toxinas obtidas em maior escala. 
A transcriptômica, técnica que consiste na produção de biblioteca de cDNA a partir do 
RNA obtido da de organismo, tecido ou célula de interesse, é altamente relevante, já 
que identifica o material proteico que é realmente transcrito a partir do RNA obtido em 
determinado tempo e situação. Sapos ainda são animais pouco estudados, quando 
comparados a outros animais peçonhentos e venenosos, e um dos fatores 
responsáveis por isso é o baixo rendimento na purificação de toxinas de seu veneno.  
A fim de se identificar componentes presentes nas secreções do sapo R. schneideri, 
foi, primeiramente, realizada extração de RNA poli A+ das secreções recém obtidas 
das glândulas mucosas e das secreções armazenadas por 2 anos no laboratório. A 
secreção armazenada há dois anos revelou qualidade e quantidade mais apropriadas 
para o estudo e foi, portanto, usada como material de partida para a construção do 
transcriptoma por metodologia tradicional. Este transcriptoma resultou em 6 clones 
com boa qualidade, sendo que um deles, Rs02, apresentou similaridade com a região 
do pró peptídeo da odorranaina. Uma vez que este transcriptoma não revelou 
resultados satisfatórios devido à sua baixa eficiência e visando maximizar o 
conhecimento sobre a secreção, um novo transcriptoma foi construído usando 
sequenciamento de nova geração, com sequenciador Illumina e RNA total extraído do 
tegumento contendo glândulas mucosas de um espécime como material de partida. O 
novo transcriptoma resultou em aproximadamente 131 milhões de reads brutos. Os 
reads foram filtrados de modo que apenas aqueles com boa qualidade (Q>20) fossem 
submetidos à montagem de novo. Esta etapa resultou em aproximadamente 130 
milhões de reads, com média de 68 pb. Os reads foram então agrupados em contigs 
usando o programa SOAPdenovo2-Trans e submetidos a diversas abordagens de 
anotação funcional. Foram encontrados cDNAs codificantes de diversos peptídeos e 
proteínas com potencial aplicação biotecnológica. Além da abordagem ômica, ensaios 
de caracterização bioquímica, como atividade enzimática, cromatografia e 
eletroforese, auxiliaram a detecção de protease sem relatos prévios em secreções de 
sapo, uma fosfolipase A2, bem como lectina e galectina. Adicionalmente, através do 
transcriptoma foram identificadas cobatoxinas, mucinas e ficolinas. Portanto, este 
trabalho foi pioneiro no entendimento molecular do veneno da glândula mucosa de R. 
schneideri por métodos de vanguarda e análises bioquímicas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

1.1. Importância da toxinologia 

 

A toxinologia é a área dedicada aos estudos de peçonhas e venenos de origem 

animal, vegetal e também proveniente de secreções de microrganismos. Tais 

secreções foram evolutivamente aprimoradas para predação, defesa ou competição 

intra e interespecífica (FRY et al., 2009; CASEWELL et al., 2012) 

O uso de plantas, animais e microrganismos, seus extratos e secreções, como 

fontes de agentes ativos contra uma variedade de patologias e desequilíbrios 

homeostáticos são relatados desde tempos mais remotos (KOEHN e CARTER, 2005). 

As moléculas presentes nos produtos naturais, aprimoradas com funções específicas 

importantes para a sobrevivência do organismo, apresentam alta diversidade química 

e especificidade para seus alvos biológicos, tornando-as atrativa para descoberta de 

princípios ativos utilizados nas mais diversas terapias (NEWMAN e CRAGG, 2007). 

Tais características são resultantes da ação da pressão evolutiva que seleciona 

moléculas que reagem de modo mais efetivo com a proteína ou alvo em questão 

(KOEHN e CARTER, 2005). 

Estas moléculas já são amplamente utilizadas no mundo contemporâneo: 

dentre fármacos com ação antibacteriana existem as estreptogaminas, derivadas de 

cepas de Streptomyces spp; antiparasitários, ivermectina,  proveniente de 

Actinoplanes sp, e  ramoplanina, derivada de Streptomyces sp; inibidores de 

transcriptase reversa, calanolida purificada da árvore Calophyllum lanigerum (SHU, 

1998); e, provavelmente o exemplo mais famoso de uma molécula desenvolvida a 

partir de uma biblioteca natural, o inibidor da enzima conversora de angiotensina, o 

captopril, que é uma molécula semissintética desenhada com base na estrutura de um 

peptídeo purificado da peçonha de Bothrops jararaca (CUSHMAN e ONDETTI, 1991). 

Neste contexto, venenos e peçonhas são ricas fontes de compostos ativos, já 

que são misturas complexas de proteínas, peptídeos, esteroides, alcaloides e aminas 

biogênicas, com sua composição variando de acordo com a função desempenhada 

para favorecer a sobrevivência do animal que o produz. Animais peçonhentos 

possuem aparelho inoculador de peçonha, e esta desempenha função importante para 

predação, defesa e alimentação do animal. Já os animais venenosos não possuem 



aparato especializado e a secreção produzida está ligada à sua defesa contra 

predação (KOEHN e CARTER, 2005).  

Atualmente, além do captopril, outros princípios ativos aprovados pelo órgão de 

regulação americana (FDA) incluem epitifibatide e tirofibran, aprovados em 1998; 

ziconotide, em 2004 e a toxina botulínica, em estudo clínico, além daqueles que 

utilizaram toxinas como modelos para desenvolvimento de moléculas sintéticas ou 

semissintéticas (KING, 2011; HARVEY, 2014). A maioria destes compostos foi isolada 

de peçonha de serpentes e lagartos, principalmente pela maior quantidade de matéria 

prima que é produzida por tais animais (KING, 2013); porém tal panorama vem sendo 

modificado desde a geração ômica. 

 

1.2. Toxinas de sapos 

  

Os anfíbios, pertencentes à classe Amphibia, são divididos nas ordens Caudata, 

representados pelas salamandras, Gymnophiona, representados pelas “cobras-cegas” 

e ordem Anura, representados pelos sapos e rãs. Os sapos da espécie Rhinella 

schneideri pertencem à família Bufonidae, também conhecida como família dos sapos 

verdadeiros, e gênero Rhinella, previamente chamado Bufo. (WERNER, 1894; LUTZ, 

1925). Acredita-se que a família Bufonidae originou-se no período Eoceno e desde 

então evoluiu entre os diversos gêneros (PRAMUK et al., 2008) 

Na América do Sul, esta espécie de sapos pode ser encontrada tanto em áreas 

urbanas quanto em matas, principalmente no Paraguai, Bolívia, Argentina, Uruguai e 

Brasil. No Brasil, sapos da espécie Rhinella schneideri estão amplamente distribuídos 

em todo seu território, principalmente nas áreas de cerrado (FROST, DARREL R. 

2016). 

Esta espécie de sapo possui dois tipos de glândulas venenosas: granulosas e 

mucosas (Fig. 1). As glândulas granulosas são formadas por volumosas tuberosidades 

e estão localizadas na região pós-orbital do animal, sendo, por isso, também 

denominadas parotóides. Tal disposição está relacionada com a sobrevivência do 

animal, uma vez que o protegem contra ingestão por predadores. Ao se sentirem 

ameaçados, os animais inflam os pulmões, e as glândulas ganham destaque, fazendo 

com que o animal pareça maior. O veneno pode ser extraído por compressão 

mecânica e possui em sua composição duas classes majoritárias de moléculas: as 

aminas biogênicas e os esteroides. Além dessas moléculas, ainda podem ser 



encontrados peptídeos e proteínas e glicoconjugados (BRAZIL e VELLARD, 1926; 

TOLEDO, 1995; CLARKE, 1997; JOHN W. DALY et al., 2005; MAILHO-FONTANA et 

al., 2013). A grande quantidade de micromoléculas biologicamente ativas nesta 

secreção está relacionada com a alimentação do animal. Estes sapos alimentam-se 

preferencialmente de besouros (ordem Coleopteran) e formigas (família Formicidae), 

apesar de variar a alimentação na ausência destes insetos  (BATISTA, 2011) 

 

 

 

Figura 1. Sapo Rhinella schneideri. O círculo azul indica a localização da glândula parotóide glândula 
granulosa). Os círculos amarelos indicam a localização de algumas glândulas mucosas, que se 
encontram distribuídas por todo o corpo do animal 
 

A partir da secreção da glândula granulosa (ou parotoide) já foram isoladas mais 

de 800 micromoléculas orgânicas ativas diferentes, com várias funções em diversos 

sistemas biológicos (DALY et al., 2005). Dentre as diferentes classes de 

micromoléculas orgânicas (Fig. 2), ressalta-se as bufogeninas e bufotoxinas, 

amplamente exploradas por sua ação no sistema cardíaco. Outras ações são 

relacionadas ao sistema imune (ANJOLETTE et al., 2015), regulação de atividade 

enzimática (SHIBAO et al., 2015) e efeitos antiproliferativos em células de câncer 



(SCHMEDA-HIRSCHMANN et al., 2014), ressaltando a importância de estudos sobre 

a ação de compostos provenientes destas secreções. 

 

 

Figura 2. Exemplos de moléculas das principais classes orgânicas encontradas no veneno de R. 
schneideri. A: Bufogenina, um bufodienolídeo. B: Bufotenina, um alcaloide e C:  bufotozina, uma amina 
biogênica. 

 
Já as glândulas mucosas podem ser encontradas em toda extensão do 

tegumento do sapo, e sua função está intimamente ligada à adaptação ao seu habitat. 

A secreção produzida é menos viscosa se comparada à secreção das glândulas 

granulosas e é importante para manutenção da umidade do tegumento do animal, 

retardando perda de água e evitando a desidratação, além de protegê-lo contra 

ressecamento e choques mecânicos.  Sua constituição permite proteção mecânica 

contra microrganismos patogênicos, através do aprisionamento e imobilização no 

muco, e presença de possíveis compostos antifúngicos e bactericidas, provavelmente 

de caráter proteico (BRAZIL e VELLARD, 1926; CLARKE, 1997; DALY et al., 2005).  

Desta secreção foram isolados peptídeos com ação farmacológica, 

pertencentes às classes da angiotensina, bombesina, bradicininas, caeruleinas e 

demorfinas, além de proteases responsáveis pela clivagem destes peptídeos a partir 

de polipeptídios maiores (BEVINS e ZASLOFF, 1990). Pode-se citar o isolamento e 

caracterização da proteína BAS-AH, com propriedades anti-HIV, isolada do Bufo 

A B

C



andrewsi (ZHAO et al., 2005); dos inibidores de tripsina, elafina e esculentina-1 das 

secreções de Rana areolata (ALI et al., 2002); e limonectinas a partir das secreções 

mucosas de Limnonectes fujianensis (WU et al., 2011). Assim, tal veneno é uma fonte 

rica e ainda pouco explorada de compostos ativos. 

  

1.3.  Transcriptoma e toxinologia 

Apesar da grande diversidade e potencial de utilização de moléculas 

provenientes de fontes naturais, existe uma dificuldade muito grande em sua 

aplicação. Normalmente, os métodos tradicionais iniciam-se com uma etapa de 

fracionamento da mistura complexa buscando o isolamento de um composto único, 

para, em seguida, partir para sua caracterização estrutural e ensaios funcionais 

pertinentes. Atualmente, muitos autores utilizam cromatografia líquida de alta 

eficiência como passo inicial de fracionamento por apresentar boa resolução dos 

componentes, utilizando grande quantidade do veneno ou peçonha. No entanto, a 

obtenção de toxinas isoladas continua sendo o maior problema para o estudo de 

secreções de animais que produzem pouco veneno ou peçonha  (VETTER et al., 

2010). Além disso, existe ainda a dificuldade de purificação de moléculas a partir da 

mistura complexa obtida da planta/secreção animal/microrganismo, devido ao baixo 

rendimento e ao longo tempo necessário para tal purificação, comumente envolvendo 

diversas etapas e colunas com características distintas (SHU, 1998).  Todos estes 

fatores acabam por encarecer e dificultar o estudo, consequentemente, a aplicação 

biotecnológica destas moléculas. 

Neste panorama, nos últimos anos houve um grande salto no desenvolvimento 

e utilização de tecnologias “de ponta” para o estudo de toxinas. O termo venômica foi 

criado para abranger o uso de técnicas ômicas complementares que visam o estudo 

mais completo e aprofundado de toxinas, sendo elas a genômica, transcriptômica, 

proteômica e peptidômica (VETTER et al., 2010; CALVETE, 2012). Ademais, houve 

também um grande avanço em técnicas de bioinformática para integrar e analisar a 

grande quantidade de dados agora obtidos (KAAS e CRAIK, 2015). 

Transcriptômica é tradicionalmente conceituado como o estudo dos transcritos 

presentes em uma célula ou tecido em determinado momento por meio da construção 

de bibliotecas de cDNA. O termo foi cunhado em 1997 quando o transcriptoma de 

Saccharomyces cerevisiae foi sequenciado, porém a tecnologia necessária para tais 



estudos já havia sido descrito em 1977, quando Sanger (SANGER et al., 1977) criou 

o método de terminalização de cadeia para sequenciamento de cDNA, revolucionando 

a ciência na época. A partir de então, o sequenciamento ganhou destaque no meio 

científico, sendo parcialmente automatizado e utilizando fluoróforos após uma década  

(SMITH e ET AL., 1986) e, finalmente, disponível como método automatizado e 

comercializado no final da década seguinte (MARSH e ET AL., 1997). 

 A abordagem tradicional permite a criação de seu perfil através de etiquetas de 

sequências expressas (ESTs). Cada EST pode ser responsável por um peptídeo ou 

pode agrupar-se de modo a formar um contig, ou seja, uma sequência de DNA maior 

(VETTER et al., 2010; MCGETTIGAN, 2013). A técnica utiliza o RNA como base para 

que a enzima transcriptase reversa transcreva o cDNA. O cDNA sintetizado é, então, 

sequenciado, podendo ser utilizado para diversos fins. Assim, ao extrair o RNA total 

do veneno ou da glândula alvo, pode-se obter uma visão geral das proteínas e 

peptídeos que podem ser expressos no tecido (FORREST e CARNINCI, 2009). 

O primeiro passo da construção do transcriptoma requer a obtenção do RNA 

total da amostra a ser analisada. No caso de venenos e peçonhas animais, utiliza-se 

a glândula de peçonha o que resulta na morte do animal. No intuito de evitar a 

eutanásia dos animais em estudo, alguns trabalhos sugeriram a obtenção do RNA a 

partir do veneno animal, no entanto, poucos alcançaram sucesso utilizando esta 

estratégia (CHEN et al., 2006; WU et al., 2011; CURRIER et al., 2012; BAI et al., 2013) 

A utilização de ferramentas ômicas permite conhecer a composição do 

veneno/peçonha, contribuindo para a elucidação dos mecanismos de envenenamento, 

bem como para melhorar a qualidade da antivenômica. Também deve-se considerar a 

importância de bibliotecas no desenvolvimento de novas drogas terapêuticas para 

patologias que ainda não possuem tratamento adequado, bem como para a obtenção 

de possíveis ferramentas moleculares (CALVETE, 2009). A construção da biblioteca 

de cDNA utiliza a tecnologia do DNA recombinante, que constitui um conjunto de 

técnicas que permitem identificar, isolar e multiplicar genes de quaisquer organismos. 

Consequentemente, essas técnicas podem ser utilizadas com o objetivo de estudar 

mecanismos de replicação e expressão gênica, bem como a determinação da 

sequência de um gene e/ou proteína que ele codifica e desenvolver culturas 

microbianas capazes de produzir substâncias funcionais (insulina, hormônios, enzimas 

industriais). Além disso, bibliotecas de cDNA permitem analisar um organismo 

evolutivamente de acordo com seu perfil genético e identificar novos 



peptídeos/proteínas na amostra analisada (WU et al., 2003), além de permitir análises 

filogenéticas, predição de isoformas por meio de splicing alternativo e compreensão 

de diversos tecidos e sistemas (SCHUSTER, 2008; ANSORGE, 2009; ZAVODNA et 

al., 2013). 

Em meados dos anos 2000, houve outro marco histórico na era ômica: o 

lançamento do primeiro sequenciador de nova geração (do inglês Next-Generation 

Sequencing – NGS), que partindo da tecnologia de sequenciamento por síntese, 

permitiu a redução dos custos do sequenciamento além de aumentar a quantidade de 

dados gerados em um único sequenciamento (SCHUSTER, 2008; REIS-FILHO, 

2010).  

O NGS possibilitou o desenvolvimento do sequenciamento de RNA (RNA-seq), 

no qual o DNA complementar sintetizado a partir de RNAs é sequenciado em 

plataformas de alto rendimento, seguindo para as etapas de montagem e anotação 

funcional (WANG et al., 2008; MCGETTIGAN, 2013). A técnica do RNA-seq permite a 

análise de polimorfismos em nucleotídeos únicos (SNP), quantificação de transcritos 

expressos além de sua identificação no organismo, órgão, tecido ou, até mesmo, célula 

de partida (. Ainda, pode ser usado na elucidação da regulação fina da transcrição e 

tradução de proteínas por permitir identificação e estudo de RNAs não codificantes.(K 

e DOMSCHKE, 2016; KUERSTEN e ET AL., 2016) 

 Na construção de um transcriptoma, o fluxograma é iniciado como no modo 

tradicional: extração de RNA. Então, segue-se a síntese de cDNA a partir do RNA de 

interesse obtido, por meio de kits adequados, e sequenciamento que culmina com a 

criação de uma biblioteca virtual de dados (Fig. 3). 



 

 

Figura 3. Fluxograma para análise de transcriptomas de maneira tradicional (Método de Sanger) 
e NGS.  Ambas as técnicas têm o passo inicial comum de extração de RNA total a partir do material de 
origem. A integridade do RNA pode ser avaliada tanto usando gel de agarose 1% quanto utilizando o 
Número de Integridade do RNA (do inglês RNA Integrity Number – RIN) disponibilizado por análise em 
Bioanalyzer (Agilent Tech, Santa Clara. CA). A metodologia tradicional envolve clonagem do cDNA nos 
respectivos vetores e análise dos resultados. Já no NGS, não se realiza clonagem dos cDNAs, apenas 
sua amplificação e sequenciamento, com posterior notação dos resultados. Adaptado de (BRAHMA et 
al., 2014) 

 

Por tratar-se de uma técnica relativamente nova, ainda há poucos trabalhos 

realizados utilizando o NGS no campo de toxinologia. Até a presente data, foram 

reportados 47 transcriptomas de serpentes, um dos grupos de animais peçonhentos 

mais estudados, sendo que 39 foram construídos a partir de metodologia tradicional, 

8 por método de pirosequenciamento 454 e apenas 3 por plataforma Illumina 

(BRAHMA et al., 2014).  

Tanto a abordagem tradicional, por meio de sequenciamento por método de 

Sanger, quanto NGS, têm suas vantagens e desvantagens. Se, por um lado, a 

abordagem tradicional permite que sejam lidos fragmentos de cDNA maiores, até 700 

pb, facilitando a montagem de contigs (sequências montadas com segmentos 

contíguos de cDNA) e aumentando a frequência de singlets encontrados, a quantidade 

Glândula de veneno/peçonha

mRNA

cDNA

Ligação em vetor de 
clonagem

Sequenciamento

Análises

Ligação no vetor de 
expressão

Expressão heteróloga

Caracterização 
estrutural e funcional

Bioanalyzer (Agilent)

Fragmentação, ligação aos adaptadores, seleção 
de tamanho de fragmentos, purificação

Expressão heteróloga

Amplificação

Sequenciamento

Análises do sequenciamento 
(Assembling)

Tradicional NGS



de dados gerados é substancialmente menor que aqueles gerados por NGS (YEE e 

CONKLIN, 1998; NAGARAJ et al., 2006; MARTIN e WANG, 2011). Além disso, a 

criação de um transcriptoma por método tradicional resulta em uma biblioteca de 

plasmídeos, que podem ser diretamente clonados e expressos heterologamente, 

enquanto no NGS isso não é possível; porém há a alternativa de sintetizar primer 

específico baseado nos dados de biblioteca virtual e, então partir para clonagem e 

expressão heteróloga. Ainda, no que concerne às análises de bioinformática, o 

algoritmo tradicional utilizado na montagem de dados obtidos em sequenciamento por 

método dideóxi necessita de muito mais espaço virtual do que o algoritmo usado em 

NGS, apesar de que tal fato pode ser compensado pela menor quantidade de dados 

gerados na abordagem tradicional. 

Quanto aos anuros, o advento do sequenciamento de nova geração permitiu 

identificar novas moléculas a partir de secreções já estudadas anteriormente. De 

maneira especial, o foco em peptídeos antimicrobianos e fatores de regulação de 

expressão gênica puderam ser melhor entendidos e abordados. Estudos utilizando 

NGS limitam-se a temática relacionada à ecologia e biodiversidade (ZAVODNA et al., 

2013), evolução e adaptação para habitats com grande altitude (YANG et al., 2012), 

proteínas relacionadas a função de regeneração em salamandras (ABDULLAYEV et 

al., 2013), descoberta de novas proteínas com possível ação farmacológica a partir de 

mistura de ovidutos de rãs chinesas (ZHANG et al., 2013). Até a presente data, não 

foram relatados estudos utilizando NGS para identificação de toxinas de sapo. 

 Por outro lado, a metodologia tradicional de construção de transcriptoma 

permitiu a produção de diversos componentes do veneno em quantidade suficiente 

para caracterização estrutural e funcional. Chen e colaboradores (CHEN, 

FARRAGHER, et al., 2003) construíram bibliotecas de cDNA de diversas espécies de 

sapos e rãs (X. laevis, R. pipiens, Bombina maxima, L. caerulea), o que resultou na 

identificação de peptídeos com atividade anti-protozoárias, anticancerígenos e anti-

HIV. Outros estudos identificaram e produziram peptídeos inibidores de serinoprotease 

a partir do veneno de Bombina orientalils e Bombina variegata (CHEN e SHAW, 2003). 

O grupo de Wang obteve êxito na identificação de um novo grupo de peptídeos com 

atividade antimicrobiana no veneno da rã Bombina máxima (WANG et al., 2005). 

Ademais, o transcriptoma feito com o veneno da rã da espécie Phyllomedusa 

nordestina, também endêmica no território brasileiro, revelou que a maior parte do 

veneno tem potencial farmacológico, uma vez que foram encontradas sequências que 



codificam peptídeos antimicrobianos (25,5%), hipotensores (23,4%), agonistas de 

receptores opioides (27,6%) e inibidores enzimáticos (19,1%), ressaltando, assim, a 

importância deste tipo de estudo para a descoberta de potenciais novos fármacos 

(NEIVA et al., 2012). 

Diante do panorama listado acima, o projeto proposto visa a produção de 

biblioteca de cDNA a partir do RNA obtido do veneno liofilizado de Rhinella schneideri 

extraído da glândula mucosa, bem como do RNA isolado da glândula em si, visando a 

elucidação da composição do veneno, identificação de possíveis peptídeos e proteínas 

com potencial aplicação biotecnológica. A biblioteca de cDNA permitirá futuros estudos 

de clonagem e expressão heteróloga de toxinas bem como, estudos sobre relação 

estrutura/atividade, mecanismos moleculares, além de estudos sobre o próprio 

veneno. 

  



 

 



4. CONCLUSÕES 

 
 

 A amostra de veneno bruto da glândula mucosa liofilizada e armazenada 

há 2 anos no laboratório apresentou melhor rendimento e qualidade de 

material genético; 

 A construção da biblioteca por método de Sanger não resultou em 

número satisfatório de ESTs, mas foi possível identificar uma sequência 

de PAM; 

 A construção da biblioteca virtual de RNA resultou em um banco de 

dados inovador e inédito, com sequências codificantes de peptídeos e 

proteínas extremamente relevantes para a sobrevivência do animal e 

com potencial aplicação biotecnológica; 

 O fracionamento do veneno resultou em 26 frações, sendo que 4 delas 

(Vm1, Vm24, Vm25 e Vm26) apresentam compostos de caráter proteico, 

sendo possível identificar lectinas e fosfolipase A2. 
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