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RESUMO 

 

SHIBAO, P. Y. T. Transcriptoma da glândula mucosa de Rhinella schneideri. 

2016. 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. 

 
Palavras chaves: Rhinella schneideri, NGS, transcriptoma, veneno 



 

 
 

ABSTRACT 

 

SHIBAO, P. Y. T. Rhinella schneideri mucous gland transcriptome. 2016. 118f. 

Dissertation (Master) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 

 Natural products libraries are known as medicine molecules sources once 
these molecules have a high target specificity inherited from the long natural 
evolutionary process. Thereby, animal, plant and microorganisms’ secretions are 
very important to biotechnological applications. However, despite the large number of 
molecules that can be found in these secretions, the difficulty on obtainment enough 
purification yield, high cost and long purification time, besides the small secretion 
amount provided by the studied organism, are factors that make this kind of study 
even harsher. These are the reasons why omic studies are becoming an alternative 
to produce these toxins in a larger scale, which allow new researches. Transcriptome 
is a technique that consists on the production of cDNA libraries from the secretion or 
gland RNA, using the transcriptase reverse enzyme, which results in a holistic poison 
understanding. Toads are animals that are still not widely studied, if we compare 
them with other venomous animals, mainly because of the insufficient purification 
yield.  Thus, the mucous gland transcriptome from Rhinella schneideri poison, a toad 
that is widely found in Brazilian territory, has a great relevance on the elucidation and 
possibility to use several kind of molecules, especially because this gland produces 
unknown molecules. Thereof, aiming to unravel this poison molecules, we first 
compared the RNA yield from fresh and two years stored mucous gland secretion. 
The stored secretion has shown more suitable RNA, which was used to construct a 
Sanger sequencing transcriptome. It resulted in 6 clones and one of them had a good 
hit with odorranain pro-peptide region. In order to increase the knowledge about the 
secretion, we turned to Next Generation Sequencing transcriptome using Illumina 
technologies and one specimen integument as raw material. The new transcriptome 
resulted in approximately 131 million raw reads. These reads were filtered so that 
only those with good quality (Q>20) were used to perform the assembling. The latter 
step resulted in approximately 130 million reads with 68 bp average length. The 
reads were grouped into contigs using the assembler. Then, the resulting contigs 
were submitted to different functional annotation approaches.  We unraveled cDNAs 
encoding peptides and protein with biotechnological application. Besides the omic 
approach, assays for biochemical characterization including chromatography, 
electrophoresis and proteolytic assays complemented the identification of a protease 
for the first time in toad secretions, phospholipase A2, as much as lectins and 
galectins. Thus, the transcriptome also allowed the identification of cobatoxins, 
mucins and ficolins. Therefore, this is the first work about the molecular composition 
of Rhinella schneideri mucous gland poison through avant-garde methodology and 
biochemical anaylsis.  

 
Key words: Rhinella schneideri, NGS, transcriptome, poison 
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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 
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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 
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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, 
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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. 

 

A B

C

 

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).  
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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 

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

quantidade 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 
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(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. 
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2. OBJETIVOS 

A presente dissertação visou a análise do transcriptoma da glândula mucosa 

do sapo R. schneideri em uma abordagem combinatória entre uma estratégia 

tradicional e de nova geração. 

Para alcançar o objetivo proposto, as seguintes etapas foram realizadas: 

 Extração e análise do material genético obtido das secreções fresca e 

armazenada provenientes da glândula mucosa 

 Construção da biblioteca de cDNA utilizando a estratégia tradicional 

 Sequenciamento por Sanger dos clones obtidos 

 Construção da biblioteca de cDNA para abordagem de nova geração 

 Sequenciamento de nova geração por plataforma Illumina HiSeq2500 

 Análise dos transcritos obtidos e integração dos dados obtidos através 

das duas abordagens. 

 Caracterização do veneno bruto por meio de eletroforese e 

fracionamento e análise dos compostos obtidos, quando proteicos, 

quanto à estrutura e função. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 
 

3.1. Construção da biblioteca de cDNA 

Para consecução do transcriptoma da glândula mucosa de R. schneideri 

foram elaboradas 2 bibliotecas de cDNA, empregando na construção das mesmas 

tanto a estratégia tradicional quanto a estratégia de nova geração. O fluxograma 

apresentado na figura 4 ilustra os passos realizados. 

 

Eutanásia de um espécime 
de R. schneideri para 

extração das glândulas 
mucosas

Extração de RNA por TRIzol®

Sequenciamento por 
Illumina Hiseq 2500

Extração RNA 
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Extraction Mini prep. 
System (Viogene)

Veneno glândula mucosa 
armazenado há 2 anos
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Quantificação e 
integridade

Sintese do dsDNA
(cDNA)

Purificação do 
dsDNA (cDNA)

Clonagem e 
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DH10β 

TOP10 

DH5αSequenciamento 
por Sanger

Análises das 
sequencias

Construção da biblioteca de 
cDNA (TruSeq Stranded
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Figura 4. Organograma representando a construção dos dois transcriptomas. No projeto foram 
construídos transcriptomas por metodologia tradicional e por Sequenciamento de Nova Geração.  

 

3.2. Construção do transcriptoma por método tradicional 

A biblioteca de cDNA foi construída utilizando o In-fusionTM SMARTer cDNA 

Library Construction Kit (Clontech, EUA), de acordo com as instruções do fabricante. 

 

3.2.1. Obtenção do veneno de Rhinella schneideri 

Sapos adultos Rhinella schneideri são mantidos no Biotério da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto (FMRP-USP, Registro IBAMA 1/35/1998/000846-1, 



     16 

 

 
 

anexo C). Os animais silvestres, capturados por meio de puçá (SISBIO 47273-1, 

anexo B) habitam um fosso especifico que mimetiza as condições do ambiente 

natural. Os sapos (n=5 animais adultos) são mantidos em um espaço de 52 m², com 

ventilação, temperatura, luminosidade e umidade naturais, de modo a se 

alimentarem de insetos, que vivem no próprio ambiente. A alimentação é à vontade, 

e complementada com filhotes de camundongos uma vez ao mês. Além disso, o 

fosso é higienizado uma vez ao mês, através do método de flambagem. 

O veneno da glândula mucosa foi obtido através de estimulação elétrica. Para 

tal extração os sapos tiveram suas costas lavadas com água destilada e, então, 

foram submetidos a pulsos elétricos conforme os seguintes parâmetros: 5 V, 100 Hz, 

140 ms (CHEN et al., 2003). O dorso foi novamente lavado com água destilada, e a 

lavagem contendo a secreção foi prontamente congelada com auxílio de gelo seco e 

etanol comercial e liofilizada. 

 

3.2.2.  Isolamento do RNA  

O RNA Poli A+ foi isolado utilizando como material de partida tanto o veneno 

fresco, ou seja, obtido momentos antes da extração do RNA, quanto o veneno 

estocado (veneno extraído em 2012 e armazenado a -20ºC). A extração do RNA Poli 

A+ de ambos materiais foi realizada utilizando o miTotal RNA Extraction Mini prep. 

System (Viogene), seguindo as instruções do fabricante. 

Na extração de RNA a partir do material já estocado no laboratório, o 

protocolo foi seguido usando 7,68 mg de amostra de veneno da glândula mucosa. O 

veneno foi disperso de acordo com o protocolo.  O sobrenadante foi submetido a 

uma cromatografia clássica de exclusão molecular em coluna miTOTALTM RNA 

Column. A eluição final aconteceu com água deionizada livre de RNAse.  

O RNA Poli A+ obtido foi quantificado em espectrofotômetro e analisado 

quanto a integridade e pureza (NANOdrop 2000c, Thermo Scientific, Wilmington, 

EUA), sendo considerado alto grau de pureza valor da relação entre absorbâncias 

em 260 e 280 nm próximas a 2, de acordo com o manual fornecido pelo fabricante. 
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3.2.2.1. Comparação da quantidade de RNA obtido em 

diversas condições. 

Para estabelecer a estabilidade e comparar quantidades de RNA em cada 

secreção, as extrações de RNA Poli A+ foram realizadas utilizando-se veneno 

extraído da glândula mucosa fresco (extração de RNA realizada logo após extração 

do veneno) e veneno da glândula mucosa armazenado por 2 anos (liofilizado e 

armazenado a -20ºC). 

 

3.2.3. Síntese do cDNA (dsDNA) 

A partir da obtenção do RNA Poli A+, os passos subsequentes foram 

realizados de acordo com o protocolo proveniente do kit, ilustrado na figura 5. 

 

Síntese cDNA SMARTer Clonagem In-Fusion

Oligonucleotídeo

SMARTer V
Primer CDS

In Fusion

SMARTer

Transcrição reversa 

SMARTScribe e 

amplificação do cDNA

Enriquecimento de cDNA 

SMARTer full-length com 

sequências conhecidas em cada 

extremidade

Purificação/fracionamento 

por tamanho de cDNA

Clonagem da 

biblioteca

Transformação 

em E.coli

Titulação e amplificação da biblioteca

Vetor 

pSMART2IFD 

linearizado

 

Figura 5. Organograma das etapas para construção de biblioteca de cDNA utilizando o kit In 
Fusion SMARTer Directional cDNA Library. Adaptado de figura disponível em 
http://www.clontech.com/US/Products/cDNA_Synthesis_and_Library_Construction/NGS_Learning_Re
sources/Technical_Notes/High_Input_Total_RNA_Seq_Illumina 

 

Uma alíquota de 2,5 µL de solução de RNA Poli A+ da amostra liofilizada e 

armazenada há 2 anos no laboratório de concentração 429,8 ng/µL (quantidade de 

RNA = 1074,5 ng) foi usada para a construção da biblioteca. A partir da mistura com 

reagentes providos pelo Kit, incluindo tampão adequado, ditiotreitol, 

oligonucleotídeo, inibidores de RNAse, transcriptase reversa e nucleotídeos, a 

primeira fita de DNA foi sintetizada. A mistura de regentes e RNA foi incubada a 

42ºC por 90 minutos e aquecida a 68ºC por 10 minutos, resultando na síntese da 
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primeira fita.  A segunda fita de DNA foi sintetizada usando tampão provido pelo kit, 

água deionizada, ácidos nucleicos, Primer 5’ IIA, primer 3’ e polimerase misturados à 

quantidade adequada de DNA fita simples.  A solução de reagentes foi submetida a 

pré-aquecimento a 95ºC, por 1 minuto, seguido por 15 ciclos no termociclador 

compostos por 15 segundos a 95ºC, 30 segundos a 65ºC e 6 minutos a 68ºC. A 

técnica descrita é chamada Long Distance Polymerase Chain Reaction (LD-PCR) e 

permitiu a síntese da segunda fita de DNA, resultando no cDNA (DNA 

complementar) do RNA inicial. 

De modo a determinar as condições ótimas para síntese de cDNA, ou dsDNA 

(do inglês double strand DNA), após os 15 ciclos, o material foi dividido em dois 

microtubos. O primeiro foi armazenado enquanto o segundo seguiu para otimização. 

O tubo de otimização teve seu conteúdo submetido a 3 ciclos de LD-PCR, sendo 

que a cada ciclo uma alíquota de 3 µL era retirada e armazenada. Ao final, foram 

realizados 27 ciclos de PCR, e o resultado de cada adição de 3 ciclos foi analisado 

em gel de agarose 1% e corante GelRed™ (Biotium, Inc, Hayward, CA). 

 

3.2.4. Purificação do dsDNA 

O cDNA foi purificado em coluna de exclusão molecular CHROMA SPIN + TE 

-1000 também disponibilizada no Kit. A eluição foi feita com tampão provido pelo kit, 

e água deionizada livre de RNAses. As frações foram recolhidas e, após verificação 

da eluição do cDNA por gel de agarose 1% e coradas com GelRed™, tratadas com 

30 µL acetato de sódio (3M, pH 4,8, provido pelo Kit), 1,3 µL de glicogênio (provido 

pelo kit) e 750 µL de solução de etanol 75%, previamente filtrado e preparado em 

água deionizada livre de RNAses. O cDNA foi incubado overnight a -20ºc para 

facilitar a precipitação. Após as centrifugações (14.000 x g, 20 min, 25ºC), verificou-

se a formação de precipitado, que foi seco e ressuspendido em 10 µL de água 

deionizada livre de RNAses. A quantificação foi realizada através de leitura de 

absorbância feita em espectrofotômetro.  

 

3.2.5. Clonagem em Escherichia coli 

 A clonagem do cDNA foi realizada utilizando o vetor pSMART2IFD 

(Clontech). Este vetor possui seu sítio múltiplo de clonagem estrategicamente 

incluído no gene codificador da enzima β-galactosidase (lacZα), capaz de produzir 
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coloração azul ao degradar o substrato X-gal, além de um gene produz enzima 

capaz de metabolizar ampicilina. Assim, quando o vetor é clonado em E.coli, a 

bactéria torna-se resistente ao antibiótico. Se o vetor clonado possuir o cDNA de 

interesse inserido, a enzima β-galactosidase não será produzida e a colônia será 

branca. Deste modo, o uso deste vetor permite a dupla seleção, tanto de resistência 

ao antibiótico quanto a seleção branco/azul da colônia de interesse. 

Para a clonagem foram utilizados 3 µL de cDNA purificado na etapa anterior 

(3.2.4), enzima 5X In-Fusion HD Premix (Clontech, disponibilizado no Kit), o vetor 

linearizado, água deionizada livre de RNAses. Concomitantemente ao experimento, 

também foi realizada clonagem usando controle negativo (sem cDNA) e controle 

positivo (sem o cDNA e vetor, mas na presença de vetor pUC 19 linearizado e 

inserto controle). Os microtubos contendo os respectivos materiais foram incubados 

a 50ºC por 15 minutos e então resfriados no gelo. Em seguida, foram adicionados 10 

µL de resina QuickClean (disponibilizado no kit) e 10 µL de tampão TE e 

centrifugamos rapidamente para separação de fases. O sobrenadante foi separado 

em novo microtubo e 1,2 µL de glicogênio e 280 µL de etanol 100% previamente 

filtrado foram adicionados. O microtubo foi armazenado overnight a -80ºC, para 

facilitar a precipitação do vetor clonado. 

A transformação foi feita em E. coli eletrocompetentes, de modo a maximizar 

o rendimento da biblioteca. As transformações foram feitas testando cepas das 

linhagens DH10β (gentilmente cedidas pelo professor Dr. Sérgio Akira Uyemura), 

TOP10 (Life Technologies, Calrsbad, CA) e ElectroMAX™ DH5α-E™ (Invitrogen, 

Walthan, MA), todas eletrocompetentes. 

Na clonagem utilizando bactérias DH10β eletrocompetentes foram misturados 

25 µL de bactéria, 10 µL de inserto. A eletroporação aconteceu a 1.500 V em cubeta 

de 0,2 cm (Bio-Rad, CA, USA). Após o choque, 965 µL de meio LB SOC foram 

adicionados à mistura, que foi incubada por 1 hora a 37ºC sob agitação constante de 

200 rpm. Os insertos usados na eletroporação foram o inserto contendo cDNA do 

veneno de sapo, pUC19 (controle positivo), vetor pSMART2IFD (controle negativo) e 

mesmo volume de solução da bactéria (controle da intensidade do choque de 

eletroporação). 

A seguir, após a 1 hora de incubação, cada uma das amostras foi plaqueada 

em duplicata em placas contendo 15 mL de meio ágar, 100 µg/mL de ampicilina, 
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1mM de IPTG e 75 µg/mL de X-GAL (Sigma Aldrich, St. Louis, MO). Após a 

secagem das placas, elas foram incubadas a 37ºC overnight em estufa. 

O mesmo procedimento foi realizado com as bactérias E.coli da linhagem 

TOP10, porém, de acordo com o protocolo da própria linhagem, e a voltagem 

utilizada foi 2.500 V, e mesmos parâmetros de eletroporação e cubetas usadas para 

a linhagem anterior. 

As bactérias da linhagem DH5α foram transformadas em eletrocompetentes 

no próprio laboratório (Laboratório de Toxinas Animais- FCFRP). Para otimizar o 

método de eletroporação, foram testadas diferentes voltagens: 1.500 V, 2.000V e 

2.500V, mantendo os mesmos parâmetros de eletroporação utilizadas para 

linhagens anteriores. Neste caso, foram feitas apenas eletroporações envolvendo os 

controles, ou seja, foram plaqueados o controle positivo (pUC19) e o controle da 

própria bactéria (bactéria após o choque em placa sem antibiótico). Após 

determinação da melhor condição, houve a transformação com o inserto de cDNA 

de interesse. 

 As colônias selecionadas por meio de coloração branco/azul foram, então, 

repicadas em nova placa com o respectivo nome do clone. 

A fim de se determinar qual linhagem apresenta melhor eficiência de modo a 

se obter uma biblioteca mais representativa possível, a transformação com controle 

positivo foi titulada utilizando a seguinte equação: 

 

Sendo: 

UFC: número de unidades formadoras de colônias 

V: volume utilizado. 

 

3.2.6. Seleção e sequenciamento dos clones 

Colônias positivas para o inserto clonado (azuis) foram selecionadas e 

adicionadas a 2 mL de meio Luria Bertani Broth (LB) contendo 100 μg/mL de 

antibiótico ampicilina em placas de 96 poços deep well. Após a formação do pré-

inóculo (placas incubadas a 37°C, por 22 horas, a 235 rpm), 129 μL da solução de 

cada poço foi transferida para uma nova placa de 96 poços deep well contendo 71 
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μL de glicerol a 25% e armazenados em freezer -80°C. O volume restante de 

solução bacteriana foi centrifugada por 6 minutos, a 4.000 x g, para sedimentação 

das células. O sobrenadante foi descartado e cada poço submetida à extração 

plasmidial por lise alcalina convencional. Tanto a qualidade quanto a concentração 

de material genético da extração plasmidial foram avaliadas em espectrofotômetro 

(NANOdrop 2000c, Thermo Scientific, Wilmington, EUA). As colônias foram 

submetidas à eletroforese em gel de agarose 1% em tampão Tris-Acetato-EDTA 

(TAE) 1x, corado com GelRed™ e visualizadas por meio da incidência da luz 

ultravioleta (ImageQuant, General Electric’s Healthcare Company, Cleveland, OH). O 

sequenciamento dos plasmídeos (100 ng) foi realizado no aparelho ABI3500XL 

Genetic Analyzer (Life Technologies, Carlsbad, CA) utilizando o kit Big Dye® 

Terminator Cycle Sequencing Kit v. 3.1 (Life Technologies, Carlsbad, CA) e 500 nM 

do primer M13 reverse ( 5'-d(CAGGAAACAGCTATGAC)-3', ) e M13 forward (5'-

d(GTTTTCCCAGTCACGAC)-3'), que segue a metodologia descrita por Sanger 

(SANGER et al., 1977). 

 

3.2.7. Análises in silico 

 Os eletroferogramas obtidos por sequenciamento pelo método dideóxi foram 

analisados utilizando o software BioEdit Sequence Alignment Editor v.7.1.3.0. Para a 

remoção do vetor, as sequências foram submetidas a ferramenta online VecScreen 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/vecscreen/). As etiquetas de sequências 

expressas (EST) menores que 100 pares de bases (pb), correspondentes ao vetor 

foram descartados, assim como os eletroferogramas de baixa qualidade. Para cada 

sequência foi realizada a busca em bancos de dados não redundante do GenBank 

do NCBI utilizando o algoritmo do Blastn e Blastx para identificar produtos com 

identidade cutoff de e-value <10-4. 

  

3.3.   Construção de transcriptoma por sequenciamento de nova geração 

(NGS) 
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3.3.1. Eutanásia de um espécime de Rhinella schneideri e 

obtenção das glândulas 

O procedimento descrito está de acordo com as orientações do Colégio 

Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA) e foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Uso de Animais da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto –

USP (CEUA FCFRP), certificado nº 15.1.341.60.2 (vide anexo A). 

Um animal adulto da espécie Rhinella schneideri, do mesmo biotério 

discriminado no item 3.1.1, foi submetido à eutanásia por sobre dose anestésica. De 

modo a tornar o método mais eficaz possível, foi administrada uma combinação 

entre o anestésico quetamina (10mg/kg, na concentração de 1mg/mL) e o barbitúrico 

pentobarbital (150 mg/kg, na concentração de 1mg/mL) via intraperitoneal. A 

eutanásia foi confirmada atentando-se para a ausência do movimento respiratório, 

assistolia confirmada por estetoscópio, ausência de pulsação, coloração pálida das 

mucosas e ausência de reflexos. Então, as glândulas parotóides, por possuírem 

tamanho macroscópico, foram extraídas manualmente com o uso de bisturi. Logo 

após a extração, as glândulas foram congeladas e mantidas a -80ºC até o momento 

do uso. 

Para a extração das glândulas mucosas, foram extraídos patchs de 

tegumento de aproximadamente 2 cm x 2 cm, com auxílio de bisturi, lavados com 

reagente RNA later® (Life tech, Carlsbad, CA) e congeladas e armazenadas a -80ºC 

até o momento do uso. 

 

3.3.2. Extração do RNA total 

Para a extração de RNA total a partir do tegumento contendo as glândulas 

mucosas, o RNA total foi extraído por meio de regente TRIzol® (Life Techonologies, 

Carlsbad, CA). O tecido foi macerado com reagente TRIzol® e nitrogênio líquido 

com auxílio de gral e pistilo previamente tratados para eliminação de RNAses, O 

material obtido foi quantificado em fluorímetro Qubit ® 2.0 (Thermo Fischer, Waltahm, 

MA) e a integridade foi analisada por gel de agarose 1,0% e confirmado por 2100 

Bioanalyzer (Agilent, Santa Clara, CA). Todos os materiais obtidos foram 

armazenados a -80ºC até o momento do uso. 
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3.3.3. Sequenciamento Illumina HiSeq 2500 

O RNA total extraído da glândula mucosa foi enviado para realização do 

sequenciamento por HiSeq 2500 (Illumina, San Diego, CA), utilizando o kit TruSeq 

Stranded mRNA library (Illumina, San Diego, CA) de acordo com as instruções do 

fabricante. A mesma biblioteca de cDNA foi sequenciada em duplicata. A geração do 

reads brutos foi realizada no facility disponibilizado no laboratório de Biotecnologia 

Animal – USP Piracicaba, coordenado pelo professor Dr. Luiz Lehmann Coutinho. 

 

3.3.4. Montagem de novo  

A etapa de montagem de novo foi realizada com a colaboração do Professor 

Doutor Carlos Ueira Vieira e Romualdo Morandi Filho, do Laboratório de Genética 

(LABGEN), da Universidade Federal de Uberlândia, campus Umuarama. 

Os reads brutos foram filtrados de modo a remover os adaptadores e as 

sequências com baixa qualidade. Para tanto, o valor de phred (valor logariticamente 

relacionado a probabilidade de erro de base sequenciada) mínimo adotado foi de 

Q>20. Então, a confirmação do controle de qualidade foi feita com a ferramenta 

FastQC. A montagem de novo (de novo assembling) do transcriptoma foi realizada 

usando software SOAPdenovo2-Trans com valor de K-mer (número de bases 

usadas como parâmetro na montagem de 31. Os contigs foram então mapeados 

contra o transcriptoma construído utilizando a ferramenta Tophat, e o FPKM 

(Fragments Per Kilobase of Exon Per Million Fragments Mapped) foi gerado pelo 

programa Cufflink (Trapnell Lab, WA, USA), de modo a estimar a frequência de 

expressão de cada contig. 

 

3.3.5. Anotação funcional 

Os contigs gerados foram submetidos a anotação funcional utilizando o 

algoritmo Diamond aligner, contra o banco de dados não redundantes (NR) 

disponível pelo National Center for Biotechnology Information (NCBI), através da 

plataforma online FastAnnot. Após o alinhamento contra os dados, cada contig que 

foi alinhado com valor E value (probabilididade de um resultado de busca de 

alinhamento ser homológo ou idêntico. Quanto menor o E value, maior a 

probabilidade de a hipótese testada acontecer) menor que 1 x 10-3, os contigs foram 
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mapeados de acordo com depósito no Gene Ontology Consortium – GO, número 

Enzyme Comission, Pfam e Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG).  

As sequências dos contigs foram analisadas utilizando o Transdecoder, que 

faz a predição das regiões codifcantes presentes nas sequencias obtidas por de 

novo assembling. Então, os peptídeos e proteínas obtidas foram anotadas contra os 

bancos de dados do Universal Protein Resource (Uniprot) e NR via algoritmo Blastp. 

 

3.4.  Caracterização do veneno bruto da glândula mucosa (Vm) R. schineideri 

 

3.4.1. Eletroforese em gel de poliacrilamida em condições 

desnaturantes (SDS-PAGE) e densitometria 

Foi realizada eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) – 13,5% e 

16,5%. O veneno bruto foi disperso em água deionizada e a quantidade foi estimada 

pela absorbância em 280 nm em espectrofotômetro NanoDrop 2000 (Thermo 

Scientific®, Massachusetts, EUA). Posteriormente, foi adicionado tampão da 

amostra na presença do agente redutor β-mercaptoetanol (Sigma®, Missouri, EUA). 

Os géis foram corados com Coomassie PhastGel R-350® (GE Healthcare, Suécia) 

para observação das bandas de proteínas.  

O gel de separação foi feito a 13,5%, enquanto o gel de empilhamento, 5%. O 

tampão do eletrodo foi composto por Tris-HCL 0,025 mol/L, pH 8,3, glicina 0,192 

mol/L, e SDS 0,1%, como descrito por Laemmli (LAEMMLI, 1970). A eletroforese foi 

realizada sob campo elétrico de 90 V, corrente elétrica de 40 mA e potência de 15 W 

por 1 hora e 30 minutos. 

O veneno bruto também foi avaliado utilizando eletroforese de gel de 

poliacrilamida para proteínas de ultrabaixa massa molecular (SCHAGGER e VON 

JAGOW, 1987). Foi utilizado gel inferior a 16,5 % de acrilamida e bis-acrilamida e 

um gel superior a 5%. 

A densitometria foi realizada por densitômetro DenGo (Qualiterm, Brasil) para 

eletroforese em gel, controlado pelo software de mesmo nome.  

 

3.4.1.1. Coloração de gel de poliacrilamida por prata 
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Quando a quantidade de proteína da amostra não foi suficiente para 

coloração por Coomassie PhastGel R350, o gel proveniente da eletroforese em 

SDS-PAGE foi submetido à coloração com prata realizada com o kit PlusOne Silver 

Staining Kit (GE Healthcare, Suécia). 

 

3.4.2. Cromatografia líquida de alta eficiência em coluna de fase 

reversa C18 

O veneno proveniente da glândula mucosa dessecado foi disperso em água 

deionizada. A fração insolúvel foi removida por centrifugação em 10.000 x g, 

temperatura ambiente, por 5 minutos, e o sobrenadante foi filtrado em membrana de 

fluoreto de polivinidileno (PVDF) 0,22 µm (Merck Millipore, Massachussets, EUA). O 

material filtrado foi usado como amostra para purificação em cromatografia líquida 

de alta eficiência (CLAE) em coluna de fase reversa C18 (5 µm, 250 x 10,0 mm, 300, 

Jupiter, Phenomenex, EUA) em sistema Äkta Purifier e Äkta Pure (GE Healhcare). O 

método de eluição foi realizado de acordo com (SHIBAO et al., 2015) com 

modificações. Foram coletadas frações de 1,5 mL por tubo sob vazão de 5 mL/min. 

As frações resultantes foram congeladas em -80ºC, liofilizadas e armazenadas em    

-20ºC até o momento de uso. 

 

3.4.3. Sequenciamento amino-terminal 

As frações provenientes da etapa cromatográfica e que tiveram o caráter 

proteico comprovado por SDS-PAGE foram submetidas ao sequenciamento amino-

terminal (N-terminal)  através do método de degradação de Edman (EDMAN e 

BEGG, 1967). Neste método, primeiramente acontece o acoplamento, seguido de 

clivagem da sequência e conversão.  

Cada fração proteica solúvel (10 pmol) em solução de acetonitrila 50% foi 

aplicada diretamente em uma membrana de fibra de vidro (Wako, Japão) e aplicado 

no Sequenciador Automático de Proteínas da marca Shimadzu (Sistema PPSQ-

33A). Durante o processo, o aminoácido derivado da reação com o PITC 

(fenilisotiocianato) foi convertido a PTH-aa (feniltiohidantoína-aminoácido), que foi 

então separado por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), utilizando coluna 

de fase reversa e gradiente isocrático. A quantificação e identificação dos resíduos 
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foram realizadas através da comparação com os tempos de retenção do padrão de 

aminoácidos (25 pmol) aplicado antes do sequenciamento. 

Os resíduos são identificados pelo aumento de sua concentração em relação 

ao ciclo anterior e diminuição de seu sinal nos próximos ciclos.  

 

3.4.4. Alinhamento de peptídeos e proteínas  

As sequências de cDNA selecionadas foram traduzidas via ferramenta online 

Expasy translator (disponível em http://web.expasy.org/translate/). As sequências 

primárias obtidas foram então alinhadas com peptídeos e proteínas já conhecidos 

por meio do algoritmo Multalin (CORPET, 1988) e formatadas utilizando o Espript 3.0 

(ROBERT e GOUET, 2014). 

 

3.4.5. Atividade proteolítica sobre azocaseína 

Para determinar ação de enzimas serino e metaloproteases foi realizado um 

ensaio com o veneno bruto disperso em água sobre a azocaseína na presença e 

ausência de ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) e fenilmetilsulfonilflúor 

(PMSF) (WANG et al., 2004). 

O veneno bruto (5 mg/mL) foi testado quanto a atividade sobre o substrato 

azocaseína para verificar possível presença de serino e metaloprotases. Para tanto 

foram utilizadas soluções de azocaseína (SIGMA A47265), tampão tris-HCL 50 mM 

com NaCl 0,15 M e CaCl2 10 mM com pH8; ácido tricloroacético (TCA) a 5% (V/V); 

solução de NaOH 0,5 M, solução de ácido etilenodiaminotetra-acético (EDTA) 100 

mM e solução de fluoreto de fenilmetilsulfonila (PMSF) 100 mM. A azocaseína foi 

preparada sendo dispersa no tampão com auxílio de vórtex e concentração final de 

10 mg/mL. A tripsina foi dispersa em tampão com concentração final de 10 mM. 

No teste da atividade sobre azocaseína, foram feitos controle negativo (90 µL 

da solução de azocaseína, 20 µL do tampão e 20 µL de água), controle positivo (10 

µL de solução de tripsina, 90 µL de solução de azocaseína e 20 µL de água), teste 

com 20 µL do veneno bruto da glândula mucosa (5mg/mL) disperso em água ( 90 µL 

de solução de azocaseína, 20 µL da solução de veneno bruto e 10 µL de água), 

veneno bruto na presença de EDTA (90 µL da solução de azocaseína, 20 µL do 
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veneno bruto e 10 µL de EDTA) e de PMSF (90 µL da solução de azocaseína, 20 µL 

do veneno bruto e 10 µL de EDTA). O teste foi feito em triplicata. 

Os tubos que continham os inibidores EDTA e PMSF e a amostra foram 

incubados por 15 minutos. Então, foi adicionada a solução de azocaseína em todos 

os tubos. A reação enzimática aconteceu por 90 minutos, 37 ºC, sob agitação de 400 

rpm. Após este tempo, foram adicionados 180 µL de solução de TCA 5% em todos 

os tubos, que foram, então, centrifugados a 1000 g por 5 minutos. Após a 

centrifugação, 150 µL do sobrenadante foram transferidos para microplaca de 96 

poços e misturados com 150 µL de solução de NaOH. A microplaca foi colocada em 

leitor de Elisa e os valores de absorbâncias de cada poço foram lidas em 450 nm. 

Os valores de absorbância foram analisados estatisticamente com o software 

Graphpad Prism 6.0, que também gerou os gráficos apresentados. 
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4. RESULTADOS  

 
 

4.1. Construção do transcriptoma por método tradicional 

 

4.1.1. Isolamento do RNA do veneno liofilizado 

O isolamento do RNA a partir do veneno liofilizado da glândula mucosa foi 

realizado segundo o protocolo de extração de RNA do kit utilizado o miTotal RNA 

Extraction Mini prep. System (Viogene). A quantificação do RNA Poli A+ foi realizada 

em espectrofotômetro (NANOdrop 2000c, Thermo Scientific, Wilmington, EUA), 

resultando em 429,8 ng/μL. A relação entre absorbâncias obtidas em leitura em 

260/280 nm foi de 1,71.   

As duas condições de armazenamento da secreção (fresco e armazenado no 

laboratório por 2 anos) foram comparadas quanto a quantidade de RNA obtido e 

estão apresentadas na tabela 1. 

 

Tabela 1. RNA Poli A+ extraído em diferentes condições. As extrações ocorreram 

a partir das secreções das glândulas mucosa logo após extração e após 2 anos de 
armazenamento. 

Glândula e condição 
de obtenção do RNA 

Quantidade de 
material de 

origem 

Concentração 
(ng/mL) 

A260/A280 nm 

Mucosa fresco 100 µL 29,9 1,38 

Mucosa 2 anos 7,68 mg 429,8 1,71 
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4.1.2. Síntese do cDNA 

 

4.1.2.1. Otimização de PCR 

O RNA Poli A+ obtido do material liofilizado da glândula mucosa (armazenado) 

foi usado como molde para a construção do cDNA. Após a obtenção da fita simples 

(ssDNA – single strand DNA), o material obtido foi usado para a síntese da fita 

dupla. 

Para a síntese da segunda fita de DNA (dsDNA, o DNA complementar - 

cDNA), primeiramente foram realizados passos para determinação do número de 

ciclos ótimo de PCR. Ao final de 27 ciclos, um gel de agarose 1% com corante 

GelRed ™ foi usado para verificar o resultado de cada número de ciclos. Alíquotas 

de 1 µL do produto de cada número de ciclos foi aplicado no gel. O resultado é 

apresentado na figura 6. 

 

21 24 27

15 18 21 24 27

 

Figura 6. Gel de agarose 1% para determinar o número ciclos ótimo do termociclador para 
síntese da fita dupla de DNA. Foram realizados 15, 18, 21, 24 e 27 ciclos, indicado nos números 

acima dos poços do gel de agarose. O gel utilizado foi de agarose 1% com corante GelRed™. 
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 O número de ciclos considerado ótimo foi 18, uma vez que o poço contendo 

amostra de 18 ciclos mostra intensidade maior quando comparado ao poço com 

amostra de 15 ciclos. Ainda, a partir de 21 ciclos, é observada inversão do padrão 

apresentado nos primeiros 18 ciclos.  

 

4.1.3. Purificação do cDNA  

O cDNA foi purificado em coluna CRHOMA SPIN + TE1000. Este 

procedimento foi acompanhado em gel de agarose 1% com corante GelRed e todo 

material foi coletado em tubos cônicos, de acordo com a alteração da fase móvel. 

Após a purificação foi verificado por meio de gel de agarose que o cDNA eluiu 

entre os tubos 6 a 10, da coluna 1 e entre os tubos 4 a 9 da coluna 2 (Fig. 7). O 

material resultante de cada coluna foi reunido e precipitado separadamente. Após a 

precipitação do cDNA, a dosagem foi realizada em espectrofotômetro Nanodrop 

(Thermo Scientific, Waltham, MA), com valor de 2.446,7 ng/µL, em volume total de 

420 µL.  

 

Figura 7. Gel de agarose 1% para os tubos cônicos contendo material eluído da cromatografia 
por exclusão molecular em CHROMA SPIN +TE-1000. As amostras são provenientes de duas 
purificações, que estão indicadas acima das figuras. No primeiro gel (A), são observadas amostras 
dos tubos de 3 a 9 da coluna 1 e tubos de 3 a 8 da coluna 2. No gel de agarose B, foram aplicadas 
amostras dos tubos de 10 a 16 da coluna 1 e tubos de 9 a 15 da coluna 2. Em ambos os géis foi 
utilizado o padrão de peso molecular até 1 kB DNA Ladder (Sinapse Inc., SP, Br). 
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4.1.4. Clonagem do cDNA em vetor e transformação em 

Escherichia coli 

O preparo da ligação foi feito com o cDNA diluído de modo a se obter 

concentração final de 611,675 ng/µL, conforme sugerido nas instruções do kit In-

fusion® SMARTER ® Direcional cDNA Library Construction Kit. 

 

4.1.4.1. Linhagem DH10β 

Após plaqueamento de volume total da biblioteca em meio ágar Luria-Bertani 

(LB ágar) com crescimento de 12 horas, o número de colônias brancas e azuis das 

placas de controle positivo, negativo e teste foram contados e estão indicados na 

tabela 2. 

 

Tabela 2. Resultados obtidos da transformação de bactérias E.coli 

eletrocompetentes  da linhagem DH10β 

 

Amostra Colônias brancas Colônias azuis Fator de diluição 

Controle positivo 0 0 0,2 

Controle negativo 0 0 0,2 

Biblioteca cDNA 8 3 0,5 

  

Considerando a baixa eficiência obtida com a linhagem DH10β em todas as 

condições testadas (controle positivo, negativo e Biblioteca cDNA), as mesmas 

foram descartadas e outras linhagens de bactérias eletrocompetentes foram então 

consideradas para a continuidade do experimento. Dentre as oito colônias brancas 

obtidas, três delas, denominadas Rs01, Rs02 e Rs03, foram selecionadas para 

sequenciamento por método de Sanger. As colônias escolhidas foram aquelas que 

não apresentaram presença de colônias satélites. 

 

 
4.1.4.2.  Linhagem TOP10 

A fim de se calcular a eficiência de transformação das bactérias, e a viabilidade 

da voltagem escolhida, a transformação foi realizada apenas com os controles 

(positivo e negativo) e o controle da própria bactéria (bactéria TOP10 – após o 
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choque em placa sem antibiótico). O número de colônias obtidas após 

transformação e plaqueamento em meio LB ágar, crescido overnight está indicado 

na tabela 3.  

 
 

Tabela 3. Resultados obtidos na transformação de bactérias E. coli 
eletrocompetentes da linhagem TOP10. 

Amostra Colônias brancas Colônias azuis 
Fator de 
diluição 

Controle positivo 0 0 1 

Controle negativo 4 0 1 

Bactéria TOP10 
Inúmeras- não houve 

isolamento de unidade 

formadora de colônia 

- 1 

 

A ausência do crescimento de unidade formadora de colônia isolada do 

plaqueamento realizado apenas com a bactéria eletroporada na ausência de 

antibiótico (Bactéria TOP10) indica que não houve problemas com a voltagem 

utilizada. Ou seja, a bactéria resistiu à eletroporação, gerando inúmeras colônias 

brancas (mas não isoladas). Além disso, a baixa eficiência da transformação, 

representada pelo crescimento de apenas quatro colônias isoladas no controle 

negativo e ausência de colônias no controle positivo, indica que não houve 

transformação do vetor ou houve problemas na incorporação do vetor na bactéria.  

 

4.1.4.3. Linhagem DH5α 

Inicialmente, um experimento foi realizado para selecionar as melhores 

condições (otimização) de transformação das bactérias da linhagem DH5α. Assim, o 

mesmo volume de suspensão de bactérias (60 µL) foi eletroporado com vetor pUC19 

em diferentes voltagens: 1.500V, 2.000V e 2.500V, e semeados em placas contendo 

ou não ampicilina (100 µg/mL). Os resultados obtidos em cada condição, juntamente 

com o resultado do cálculo da eficiência da transformação, quando possível, são 

apresentados na tabela 4. 
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Tabela 4. Resultado dos ensaios para otimização do método de transformação, 
testando três voltagens diferentes. 

Voltagem da 
eletroporação 

(V) 

Ampicilina 

(100 µg/mL) 

Número de Colônias (eficiência da 
transformação) 

1500 Sim Não houve formação de colônias 

1500 Não 
Inúmeras – não houve isolamento de unidade 

formadora de colônia 

2000 Sim 1,75x107 

2000 Não 
Inúmeras – não houve isolamento de unidade 

formadora de colônia 

2500 Sim 
Incontáveis, mas com crescimento de unidade 

formadora de colônia isolada 

2500 Não 
Inúmeras – não houve isolamento de unidade 

formadora de colônia 

  

  O número de colônias corresponde à eficiência e foi calculada pela equação 

descrita no item 3.2.4. O crescimento das bactérias na presença de ampicilina 

mostra que a transformação foi eficiente para as voltagens de 2.000 V e 2.500 V. A 

condição de 1.500 V não permitiu a transformação do pUC19. Assim, para 

construção da biblioteca, a bactéria desta linhagem foi escolhida, bem como a 

transformação a 2500 V, uma vez que a eficiência da transformação foi a mais alta. 

As transformações foram feitas em duplicata e plaqueadas e os resultados estão 

dispostos na tabela 5. 

 

Tabela 5. Resultados obtidos na transformação de bactérias E. coli 
eletrocompetentes da linhagem DH5α. 

 

Amostra Colônias brancas Colônias azuis Fator de diluição 

Controle pUC19 0 84 1 

Biblioteca de cDNA 17 15 1 

 

Foram preparados pré-inóculos com as 17 colônias brancas, posteriormente 

transferidas e plaqueadas em nova placa com o respectivo nome. As colônias que 

cresceram novamente brancas foram purificadas por mini preparação de plasmídeos 

(Miniprep) e enviadas ao sequenciamento pelo método dideóxi. 
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4.2. Análises in silico 

Os sequenciamentos com boa qualidade estão apresentados na tabela 6. 

 

Tabela 6. Sequências dos clones obtidos na biblioteca de DNA da secreção da 
glândula mucosa. A parte destacada (cinza) corresponde ao vetor, quando feita 

análise usando a ferramenta VecScreen. 

Clone Sequência 

Rs01 

 

GRGAWGCGGGGGTMGATGAGACACCACTGCTTACTCTGCGTTGATACCACTGCTTACTCTGCGTTGATACCACT

GCTATACCACTGCTTGCTCGGGGTACGATGAGACACCACTGCTTACTCTGCGTTGATACCACTGCTTACTCTGCG
TTGATACCACTGCTTACTCGGGGTACGATGAGACACCACTGCTTACTCTGCGTTGATACCACTGCTTCGTCGGGG
TACGATGAGACACCACTGCTTACTCTGCGTTGATACCACTGCTTACTCTGCGTTGATACSACTGCTTACTCTGCGT

TGATACCACTGCTTACTCKGGGTACGATGAGACACCACTGCTTACTCKGSGTACGATGAGACACCACTGCTTACT
CTGCGTWGATACCAMTGCTYGCTCGGSGTACGATGAGACACCACTGCTYACTCTGCGYTGATACSACTGCTYACK
YKGYRCGGATGAGACACCACTGCTYACTCTGCGYTGAKACRACTGCCTCWCTCKCGGTACGATGAAGAMRMCMA

CTGCTCTASTCTGCGYTGAKWCGACTGCCTCACTCGTSGCKACGATGAGACGACKACTGCTYAGCTCTAGCRMT
GGMATACGACTGCCTTCGCTCGSGMTASCGATGGAGACKACACTGCCTTMGCTYCTGCCGTCGGAATCCACTGC
CTASCTCGAGGCTASGGATGCAGAWCACGCACTGCCTTAKGYTCYGTRRCGYA 

 

Rs02 

 

GGTACGATGAGACACCACTGCTTACTCTGCGTTGATACCACTGCTTACTCTGCGTTGATACCACTGCTTACTCTGC
GTTGATACCACTGCTTACTCTGCGTTGATACCATTGCTTACTCTGCGTTGATACCACTGCTTACTCTGCGTTGATA

CCACTGCTTACGGGGTACGATGAGACACCACTGCTTACTCTGCGTTGATACCACTGCTTCGTCGGGGTACGATGA
GACACCACTGCTTACTCTGCGTTGATACCACTGCTTACTCTGCGTTGGTACCACTGCTTACTCTGCGTTGATACCA
CTGCTTGGGATCCTCTAGAGTCGACCTGCAGGCATGCAAGCTTGGCGTAATCATGGTCATAGCTGTTTCCTGTGT

GAAATTGTTATCCGCTCACAATTCCACACAACATACGAGCCGGAAGCATAAAGTGTAAAGCCTGGGGTGCCTAAT
GAGTGAGCTAACTCACATTAATTGCGTTGCGCTCACTGCCCGCTTTCCAGTCGGGAAACCTGTCGTGCCAGCTGC
ATTAATGAATCGGCCAACGCGCGGGGAGAGGCGGTTTGCGTATTGGGCGCTCTTCCGCTTCCTCGCTCACTGAC

TCGCTGCGCTCGGTCGTTCGGCTGCGGCGAGCGGTATCAGCTCACTCAAAGGCGGTAATACGGTTATCACAGAT
CAGGGAWAACGCAGAMAGACATGTGAGCAAGCAGCAAAGGCAGGAACGTAAAGGCGCGATGCTGACGATTTTC
CATRRGGCTTCGGATCGT 

 

Rs03 

 

TTGCAAGCAGCAGATTACGCGCAGAAAAAAAGGATCTCAAGAAGATCCTTTGATCTTTTCTACGGGGTCTGACGC
TCAGTGGAACGAAAACTCACGTTAAGGGATTTTGGTCATGAGATTATCAAAAAGGATCTTCACCTAGATCCTTTTAA

ATTAAAAATGAAGTTTTAAATCAATCTAAAGTATATATGAGTAAACTTGGTCTGACAGTTACCAATGCTTAATCAGTG
AGGCACCTATCTCAGCGATCTGTCTATTTCGTTCATCCATAGTTGCCTGACTCCCCCGTCGTGTAGATACTACGAA
TACGGGAGGCTTACATCTGGGCCCAGTGCCTGCATKGATTACGSGAGACCYCAGSCTCMCCGGCCTYCCARGAA

AATTATATYMAGSCCA 
 

Rs04 

 

ATAAAAAGGCGGGGGTCGATGAGACACCACTGCTTACTCTGCGTTGATACCACGCTACTCGGGGTACGATGAGA

CAATGGAGCTCTGCGTTGATACCACTGCT 

Rs05 

GTACGATGAGACACCACTGCTTACTCTGCGTTGATACCACTGCTTACTCTGCGTTGATACCACTGCTTCGTCGGG
GTACGATGAGACACCACTGCTTACTCTGCGTTGATACCACTGCTTACTCTGCGTTGATACCACTGCTTCGTCGGG

GTACGATGAGACACCACTGCTTACTTAGTGGTTGATACCACTGCTTCGTCGGGGTACGATGAGACACCATTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTCCTGTACTCTGCGTTGATACTACTGCTTGCGGGGGTACGATGAGACACCACTGCTTACTCTGC
GTTGATACCACTGCTTACTCTGCGTTGATACCACTGCTTACTCTGCGTTGATACCACTGCTTACTCTGCGTTGATA

CCACTGCTTTACGAGGTACGATGAGACACCACTGCCTTACTCTGCGTTTGATACCACTGCTTACTCTGCGTTGGAT
ACCCACTGCTTTACGGGGGTACGGATGAGGACCACCCCACTGGCTTTACTCTGGCGTTTGATTACCACTGGCTTG
GGGATCCTCTAAGAGGTCGGACCTGCCAGCCATGGCCAGCCTTGGCCGTAACTCAATGGGTTCAATGAGGCGCT

TGTATTTTCTCCCATT 
 

Rs06 

 

ATACGATGAGACACCATGTGCTTACTCTGCGTTGATACCACTGCTTAGTCGGGGTACGATGAGACACCACTGCTT

ACTCTGCGTTGATACCACTGCTTGGGATCCTCTAGAGTCGACCTGCAGGCATGCAAGCTTGGCGTAATCATGGTC
ATAGCTGTTTCCTGTGTGAAATTGTTATCCGCTCACAATTCCACACAACATACGAGCCGGAAGCATAAAGTGTAAA
GCCTGGGGGTGCCTAATGAGTGAGCTAACTCACATTAATTGCGTTGCGCTCACTGCCCGCTTTCCAGTCGGGAAA

CCTGTCGTGCCAGCTGCATTAATGAATCGGCCAACGCGCGGGGGAGAGGCGGTTTGCGTATTGGGCGCTGCTTC
CGCTTCCCTCGCTCACTGACTCGCTGCGCTCGGTCGTTTCGGGCTGCGGGCGGAGCGGTATTCAAGCCTCACCT
CAACGGCCGGTAAATACGGATTAATCCACCAGAATCAAGGGAATAACGCAGGAAAAGAAACACAATG 
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Os clones foram sequenciados usando primers M13 reverse e forward M13. 

Apenas o clone Rs04 apresentou boa qualidade quando sequenciado via forward. 

A análise no BLAST utilizando diferentes algoritmos, (BLASTX, BLASTN, 

TBLASTX) revelou que algumas das sequências apresentadas na tabela 6 

apresentaram similaridade com sequências descritas para anfíbios. A busca no 

banco de dados foi realizada tanto sem discriminar táxon, quanto escolhendo 

“Amphibia” (taxid: 8292). As buscas sem restrição de táxons deram resultados 

negativos, enquanto aquelas com tal parâmetro restrito estão dispostas na tabela 7. 

 

Tabela 7. Busca das sequências obtidas nos eletroferogramas dos clones 

frente ao banco de dados disponível no NCBI. As buscas foram feitas restringindo 

o táxon para “Amphibia (8292) ” 

Clones Resultado 
Algoritmo 
de busca 

Score 
máximo 

Score 
total 

Cobertura E-value Identidade 

Rs01 Ausência de similaridade Blastx, 

Blastn, 

Tblastx 

     

Rs02 Odorranain-E1 

antimicrobial peptide 

precursor [Odorrana 

grahami] 

BlastX 53,5 53,5 46% 5e-09 50% 

Odorrana grahami clone 

AH208 odorrananin-E1 

antimicrobial peptide 

precursor mRNA complete 

cds 

Tblastx 68,0 308 57% 8e-11  

Ausência de similaridade Blastn      

Rs03 Ausência de similaridade Blast X, 

BlastN, 

Tblastx 

     

Rs04 Ausência de similaridade Blast X, 

BlastN, 

Tblastx 

     

Rs05 Ausência de similaridade Blast X, 

BlastN, 

Tblastx 

     

Rs06 Ausência de similaridade Blast X, 

BlastN, 

Tblastx 
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Apesar de os sequenciamentos proverem resultados, a falta de similaridade 

das sequências obtidas com as informações presentes nos bancos de dados pode 

ter acontecido por causa da pequena quantidade de informação existente em 

relação a compostos proteicos provenientes de amostras obtidas de sapos e à baixa 

qualidade dos sequenciamentos. 

No entanto, apesar da relativa escassez de dados disponíveis, o clone 

denominado Rs02 apresentou alta similaridade com um peptídeo antimicrobiano, 

odorranaín E1, obtido da espécie de rã Odorranha grahami (LI et al., 2007). O E 

value calculado para o alinhamento da sequência de cDNA Rs02 e do peptídeo 

Odorranain E1 é baixo (8 e-11), indicando possível similaridade. 

O clone Rs02 teve sua possível estrutura primária de aminoácidos predita 

com o auxílio da ferramenta Expasy Translate Tool, disponível em < 

http://web.expasy.org/translate/>.  Dentre as opções geradas para a tradução de 

nucleotídeos, a fase de leitura escolhida foi a -3, uma vez que nessa orientação foi 

obtido o menor valor de cut-off dentre os resultados do alinhamento via algoritmo de 

busca blastx (Fig. 8).  

 

 

Figura 8. Dedução da sequência Rs02 com os respectivos códons. A tradução foi realizada com 
o auxílio da ferramenta Expasy Translate Tool. Alguns códons aparecem como não codificantes. O 
erro pode ser proveniente de erros do próprio sequenciamento. Cada nucleotídeo que apresentou 
baixa qualidade foi revisto e alterado manualmente de modo a não interferir na análise. 

 

Assim, partindo da tradução do clone Rs02, a estrutura primária deduzida do 

peptídeo é apresentada na figura 9. 

PepRs02 
DPKXXGKSSASRLYVPAFAACSHVXLRXP-SVITVLPPLSELIPLAAAERPSAASQ-ARK 
RKSAQYANRLSPRVGRFINAAGTTGFPTGKRAVSATQLM-VSSLIRHPRLYTLCFRLVC 
CVEL-DNNFTQETAMTMITPSLHACRSTLEDPKQWYQRRV 

Figura 9. Sequência primária do peptídeo codificado pela sequência do clone Rs02. 

http://web.expasy.org/translate/
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A sequência PepRs02 foi alinhada com o peptídeo Odorranain E1, a partir do 

início do consenso, dado obtido pela análise do blastx, mostrado na figura 10. A 

sequência do peptídeo Odorranain E1 está disponível no Uniprot (depósito: 

A6MBK8_ODOGR) 

 

Id (%)  Sim (%)
18,5     24,8

 

Figura 10. Alinhamento entre a sequência deduzida do peptídeo PepRs02 e a sequência do 
peptídeo antimicrobiano Odorranaína E1. O alinhamento foi realizado com a ferramenta Multalin. 
As porcentagens de identidade e similaridade foram calculadas pelo programa EMBOSS Needle 
(disponível em http://www.ebi.ac.uk/Tools/psa/emboss_needle/). 
 

 

4.2. Construção do transcriptoma por NGS- plataforma Illumina 

 

4.2.1. Extração do RNA total da glândula mucosa 

Após eutanásia e extração de pele de um espécime de R. schneideri, a 

extração de RNA total foi realizada utilizando o reagente TRIzol. A quantidade de 

RNA total obtida ao final da extração foi determinada com fluorímetro Qubit 2.0, e o 

valor foi 750 ng/µL, no volume total de 28 µL, ou seja, a quantidade final foi de 

aproximadamente 21 µg. 

A integridade do RNA foi analisada com um gel de agarose 1%, como pode 

ser visto na figura 11. 

 
 

http://www.ebi.ac.uk/Tools/psa/emboss_needle/
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28S

18S

 
Figura 11. Gel de agarose 1% para verificar a integridade do RNA total extraído do tegumento 
contendo glândulas mucosas. O poço da esquerda corresponde a um poço sem amostra. O poço 
da direita corresponde a aplicação de 1 µL da solução contendo o RNA. As bandas correspondentes 
às porções de RNA ribossomal 28S e 18S estão indicadas na figura. 

 

O primeiro poço, lado esquerdo, é um poço sem aplicação da amostra, 

enquanto o segundo corresponde a 1µL da amostra de RNA total. Na figura 11 

podem-se observar as bandas correspondentes ao RNA ribossomal 28S e 18S. A 

banda inferior indica pequena degradação de RNA. Porém, devido à resolução das 

bandas correspondentes ao RNA ribossomal, sugere-se que o RNA mensageiro 

ainda se encontra conservado o suficiente para prosseguir com a metodologia de 

sequenciamento de nova geração. Além disso, a integridade do RNA foi confirmada 

por análise em 2100 Bioanalyzer. 

 

4.2.2. Sequenciamento por NGS –Illumina HiSeq 2500 

O sequenciamento de nova geração foi feito utilizando a tecnologia Illumina, 

mais especificamente o sequenciador da linha Hiseq 2500.  Este sequenciador foi 
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escolhido com base nas informações encontradas na literatura sobre genoma de 

anfíbios. O número de genes em anuros é desconhecida, então a escolha do 

sequenciador foi feita a partir do tamanho do genoma. Os genomas descritos têm 

tamanho bastante expressivo, 1,5 e 2,3 Gb (HELLSTEN et al., 2010; SUN, Y. B. et 

al., 2015) então foi escolhida o sequenciador capaz de gerar o maior número de 

dados. 

O RNA total obtido da glândula mucosa de um espécime de R. schneideri foi 

sequenciado em duplicata. O sequenciamento foi feito em duplicata a partir da 

biblioteca construída. O primeiro sequenciamento resultou em 129.467.414 reads 

brutos, e o segundo sequenciamento, 131.652.320 reads brutos.  

 

4.2.3. Montagem de novo  

Após filtragem dos dados brutos para retirada das sequências dos 

adaptadores e de sequências de baixa qualidade, o número de reads manteve-se 

próximo a 130 milhões. Ao analisar a qualidade dos reads, a maioria apresentou Q> 

25. Estes dados foram então submetidos à montagem de novo (de novo 

assembling), utilizando as ferramentas e programas descritos no item 3.3.4 da 

sessão de materiais e métodos.  A tabela 8 mostra os dados obtidos do de novo 

assembling e enviados para anotação funcional. 

 

Tabela 8. Resultados da montagem de novo  

Dados obtidos do de novo assembling Valores obtidos 

Reads 130 milhões 

Média dos comprimentos dos reads  68 pb 

Média do tamanho dos contigs 188 pb 

Média do tamanho dos scaffolds 206 pb 

Scaffolds 298.000 

 

Os reads, agrupados em contigs, geraram uma distribuição de comprimento 

de sequência e número de sequências de acordo com a figura 12. 
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Figura 12. Distribuição de tamanho do contig em pares de base e número de contigs. Como 
pode ser observado, a maior parte dos contigs apresentava entre 75 e 100 pb.  

 

 Os contigs com tamanho maior ou igual a 100 pares de base foram 

submetidos à anotação funcional. 

 

4.2.4. Anotação funcional 

Os contigs gerados na montagem de novo, foram submetidos à anotação 

funcional por diferentes estratégias, visando melhorar a compreensão de peptídeos 

e proteínas que podem ser expressos na glândula.  

A partir dos dados submetidos à plataforma online fastannot, foram anotados 

funcionalmente 369.810 sequências, ressaltando que um dos filtros utilizados é o 

valor E-value menor que 1x10-3.  

Partindo das sequências analisadas, 67.306 (18%) apresentaram valor E-

value dentro dos parâmetros estipulados com dados disponíveis no banco de dados 

NR do NCBI, 4.151 (11%) sequências possuem informações de GO (Gene 

Ontology) disponíveis, 18.129 (4%) possuem informações EC (Domain-centric 

Enzyme Comission) e 34.001 (9%) têm referência ao domínio Pfam. Os contigs 

anotados foram separados quanto a sua classificação do organismo de origem entre 
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vertebrados (vertebrate), invertebrados (invertebrate), Xenopus sp. e também pela 

presença do termo toxina (toxin) no nome da proteína já depositada no banco de 

dados (Tab. 9).  

  

Tabela 9. Relação entre número de hits encontrados para diferentes termos 
resultados da anotação funcional. O número de hits apresentado na tabela é a 
quantidade de hits para cada contig anotado, considerando os parâmetros de busca 
e seleção do FastAnnot. 
 

Termo buscado Número de Hits 

Vertebrado 65.536 

Invertebrado 65.536 

Xenopus 44.452 

Toxina 164 

 

Os contigs identificados no banco de dados NR foram agrupados em 

diferentes grupos de acordo com as funções descritas, sendo eles processos 

biológicos, componentes celulares e funções moleculares.  Os gráficos de pizza 

obtidos estão ilustrados a seguir (Figs. 13, 14, 15 e 16). 
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Figura 13. Gráficos apresentando as classificações de Gene Ontology (GO), de acordo com os 
resultados obtidos usando o algoritmo Blastx e banco de dados NR, respectivamente para (A) 
processos biológicos, (B) componentes celulares e (C) funções moleculares. 

 

Os contigs analisados com o Transdecoder e posteriormente submetidos à 

análise via algoritmo de busca blastp contra banco de dados NR do NCBI e Uniprot 
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resultaram na anotação de 240.831 contigs. Após a busca nos diferentes bancos de 
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Blastp e Blastx.  As figuras 14, 15 e 16 ilustram as anotações obtidos utilizando o 

algoritmo blastp e banco de dados do Uniprot. 
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Figura 14. Gráficos apresentando as classificações de Gene Ontology (GO), de acordo com os 
resultados obtidos usando o algoritmo Blastp e banco de dados Uniprot, respectivamente para 
(A) processos biológicos, (B) componentes celulares e (C) funções moleculares. 
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Figura 15. Gráficos apresentando as classificações de Gene Ontology (GO), de acordo com os 
resultados obtidos usando o algoritmo Blastx e banco de dados Uniprot respectivamente para 
(A) processos biológicos, (B) componentes celulares e (C) funções moleculares. 

 

Os diferentes bancos de dados, Uniprot e banco de dados NR, usados em 

cada busca apresentam resultados diferentes pois contêm informações também 

distintas. Assim também acontece quando se utiliza como parâmetro de busca a 

sequência do cDNA (Blastx) e as possíveis sequências codificadas (Blastp) após a 

análise feita pelo Transdecoder. 

Também foi realizada a anotação funcional usando as sequências primárias 

preditas pelo Transdecoder contra o banco de dados não redundante NR:  
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Figura 16. Gráficos apresentando as classificações de Gene Ontology (GO), de acordo com os 
resultados obtidos usando o algoritmo Blastp e banco de dados não redundante NR, 
respectivamente para (A) processos biológicos, (B) componentes celulares e (C) funções 
moleculares. 

 

De acordo com os resultados obtidos das anotações funcionais, algumas 

sequencias de cDNA foram selecionadas para alinhamento e comparação com 

peptídeos e proteínas já descritos e considerados de interesse, como ficolinas, 

fosfolipase A2, lectinas e galectinas, mucinas e aquaporinas. 

Estas últimas toxinas e proteínas de interesse também tiveram sua frequência 

de expressão calculados e estão apresentados na tabela 10. 
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Tabela 10. Relação entre contig que codifica proteína ou toxina de interesse e 
frequência de expressão 

Proteínas/toxina Frequência de expressão (FPKM) 

Fosfolipase A2 103,012 
Aquaporina 5 0,789 
Aquaporina 7 38,843 

Lectina 5 3,212 
Lectina 7 0,087 

Cobatoxina 2,037 
Ficolina 0,978 

 

4.3. Caracterização do veneno bruto 

 

4.3.1. Eletroforese em gel de poliacrilamida 

Uma amostra de 7,5 mg de veneno bruto da glândula mucosa de R. 

schneideri foi disperso em 1,5 mL de água deionizada. A parte solúvel foi separada 

com centrifugação em 12.000 x g e o sobrenadante foi filtrado em membrana de 

PVDF de 0,22 µm. 

Foram aplicados padrão de massa molecular de 14,4 kDa, 20,1 kDa, 30 kDa, 

45 kDa, 66 kDa e 97 kDa e 5, 10 e 20 µL da solução de amostra. Parte do gel foi 

corada usando corante Coomassie PhastGel R-350 e outra parte seguiu a coloração 

usando prata (Fig. 17). As porcentagens de cada banda proteica calculada pelo 

densitômetro estão na tabela 10. 
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Figura 17. Perfil eletroforético do veneno da glândula mucosa de R. schineideri. A eletroforese 
em gel de poliacrilamida revela presença de proteínas no veneno. (A) perfil eletroforético do padrão 
de baixo peso molecular com aplicação de 5, 10 e 20 µL solução de veneno (5 mg/mL) corada com 
Coomassie PhastGel R-350, e Prata. Ao lado de cada perfil estão indicados os valores de massa 
molecular do padrão. (B) Perfil da densitometria obtida da eletroforese de 20 µL de veneno, corado 
com Coomassie PhastGel R-350, (C) Perfil da densitometria obtida da eletroforese de 10 µL de 
veneno corado com prata.  

 

O veneno da glândula mucosa apresenta proteínas de massa molecular 

maior, com bandas definidas de aproximadamente 60 kDa e 70 kDa, mas também 

moléculas menores, com uma banda bastante forte com aproximadamente 15 kDa e 

outras duas por volta de 30 kDa. Também é possível observar um arraste na região 

em que se espera encontrar peptídeos e proteínas menores, com massa molecular 

abaixo de 14,4 kDa. 
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Tabela 11. Porcentagem relativa de cada banda identificada na eletroforese em 
SDS-PAGE do veneno da glândula mucosa. 

 

Número da 
banda 

Abundância (%) 

Coomassie Phast Gel Kit coloração com Prata 

1 4,5 2,7 

2 11,0 4,6 

3 2,4 3,8 

4 6,3 8,3 

5 9,6 7,4 

6 5,8 7,8 

7 6,3 4,4 

8 8,6 13,5 

9 4,9 

10 19,5 32,5 

11 5,7 

12 9,5 7,0 

13 6,9 

 

 

Os valores de abundância de proteína foram semelhantes para ambas 

colorações, sendo que a banda mais proeminente apresenta 25,2 % e 32,5%, para 

coloração com Coomassie PhastGel R-350 e prata, respectivamente as bandas 10 e 

11 coradas com coomassie e 10/11 corada com prata. As diferenças entre os 

valores de porcentagem podem ser devido à diferença de sensibilidade entre os dois 

métodos para corar proteínas e também a diferença do fracionamento dos picos 

realizados pelo densitômetro. 

Também foi realizado um gel para peptídeos de ultrabaixa massa molecular 

(Fig. 18). Foram aplicados 5, 10 e 20 µL de solução de veneno da glândula mucosa 
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Figura 18. Perfil eletroforético dos componentes do veneno da glândula mucosa de R. 
schineideri em Tricina-SDS-PAGE A eletroforese em gel de poliacrilamida em condições 
desnaturantes na presença de tricina revela a presença de peptídeos e proteínas pequenas (com 
massa molecular abaixo de 6.5 kDa) no veneno. Na parte esquerda do gel, foram aplicados 5, 10 e 
20 uL de solução de veneno bruto da glândula mucosa (5 mg/mL) e o padrão de ultrabaixo peso 
molecular (PPM) corado com kit de prata. A parte direita mostra a as mesmas aplicações coradas 
com corante Coomassie PhastGel R350. Ao lado dos padrões aplicados estão discriminados os 
valores de peso molecular do padrão. 
 

 Em ambos os géis, tanto SDS-PAGE a 13,5% como o Tricina SDS-PAGE 

16,5%, é visto uma banda forte com peso molecular de aproximadamente 15 kDa.  

 

4.3.2. Cromatografia líquida de alta eficiência em coluna de fase 

reversa C18 

Foram obtidas 26 frações a partir da cromatografia líquida de alta eficiência 

em coluna de fase reversa C18, nomeadas Vm1 a Vm26. As frações foram 

separadas e identificadas de acordo com o cromatograma obtido com leitura em 214 

nm (Fig. 19). 
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Figura 19. Perfil cromatográfico do veneno bruto da glândula mucosa de R. schneideri em 
coluna semi preparativa de fase reversa C18. A coluna foi previamente equilibrada com Solução A 
(TFA 0,1 %) e eluída com gradiente de concentração segmentado de acetonitrila chegando a 100 % 
da solução B (acetonitrila 60 % em TFA 0,1 %).  Vazão de 5 mL/min. Monitoramento por absorbância 
em 214 nm (linha azul). A linha verde representa o gradiente de concentração da solução B. 

 

Os cromatogramas obtidos no sistema Äkta pure com leitura da absorbância 

em 280 nm e 300 nm (Fig. 20) são similares ao observado com leitura de 

absorbância em 214 nm. 
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Figura 20. Perfil cromatográfico do veneno bruto da glândula mucosa de R. schneideri em 
coluna semi preparativa de fase reversa C18, monitorado em 280 e 300 nm. A coluna foi 
previamente equilibrada com Solução A (TFA 0,1 %) e eluída com gradiente de concentração 
segmentado de acetonitrila chegando a 100 % da solução B (acetonitrila 60 % em TFA 0,1 %). Vazão 
de 5 mL/minuto. A linha vermelha representa o monitoramento da absorbância em 300 nm, enquanto 
a linha azul, em 280 nm. A linha verde representa o gradiente de concentração da solução B. 

 

Algumas frações apresentam maior valor de absorbância em 300 nm quando 

comparadas àqueles observados em 280 nm, indicando característica não proteica. 

As frações foram posteriormente liofilizadas e armazenadas. Alíquota de 100 µL de 

cada fração foram separadas, secas e dispersas em 10 µL do tampão da amostra e 

aplicadas em um gel de eletroforese de poliacrilamida em condições desnaturantes 

(SDS-PAGE) de modo a confirmar ou descartar a característica proteica da 

molécula. Os géis estão apresentados na figura 21. 
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Figura 21. Gel de poliacrilamida em condições desnaturantes (SDS-PAGE) das frações 
provenientes da cromatografia do veneno bruto em coluna C18. As frações (10 µL) obtidas a 
partir do fracionamento feito em coluna C18 em sistema CLAE foram aplicadas em SDS-PAGE. As 
frações que contém compostos proteicos são coradas com Kit de prata. Já as frações que 
apresentam componentes não proteicos não são observadas no gel. Ao lado dos padrões estão 
indicados os pesos moleculares de cada banda.na figura A estão representadas as frações Vm1 a 
Vm13, enquanto em B estão as frações Vm14 a Vm26. 

 

Os géis, corados com prata, revelam que as frações Vm1, Vm24, Vm25 e 

Vm26 contêm amostras proteicas. Os componentes não estão isolados, como pode 

ser observado, uma vez que as bandas não são únicas, e há uma interferência do 

corante formando uma banda dupla em aproximadamente 66 kDa, que pode ser 

visto em todos os poços. Também é possível perceber que as frações Vm24, Vm25 

e Vm26 apresentam os mesmos compostos proteicos, com peso molecular estimado 

entre 14,4 kDa e 20,1 kDa. 

De acordo com o observado no gel, provavelmente as frações Vm5, Vm20 e 

Vm21 também apresentam compostos proteicos, mas, devido à baixa quantidade, 

não foram sequenciados. 

 

4.3.3. Sequenciamento amino-terminal  

As frações Vm1, Vm24, Vm25 e Vm25 foram submetidas ao sequenciamento 

amino-terminal por degradação de Edman. Apesar de as frações apresentarem 

contaminantes, que também podem ser observados no SDS-PAGE, foi possível 

sequenciar alguns fragmentos. 
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Na fração Vm24 foi possível obter sequência primária com confiança até o 39º 

resíduo. Também foi possível sequenciar alguns aminoácidos provenientes do 

contaminante. 

As frações Vm25 e Vm26, também foram sequenciadas. Como já esperado, a 

sequência observada na fração Vm25 continha contaminantes. A sequência principal 

encontrada corresponde à mesma encontrada na fração Vm24. O sequenciamento 

amino-terminal da fração Vm26 também apresentou sequência relacionada àquela 

encontrada na fração Vm24 com presença de contaminantes.  

O sequenciamento da fração Vm1 indica a presença de lectinas no veneno. 

Dados não publicados obtidos em pesquisas prévias do Laboratório de Toxinas 

Animais já revelaram a presença de lectinas em veneno desta espécie de sapo. 

A tabela 12 mostra a sequência amino-terminal das frações que foram usadas 

como amostra. 

 

Tabela 12. Sequência amino-terminal das frações do veneno da glândula 
mucosa pelo método de degradação de Edman. 

Fração Fragmento obtido Classe 

Vm1 RWEECEDCDDDQDDQQQQQCAKDDDDE---Q-QQD Lectina 

Vm24a GLLEFNKMIKFETRKNAIPFYAFYGCYCGWGGRRRPK PLA2 

Vm24b 
-TPFYKGAAGQQVPQDIVNYYAFGGCQK—EP-PMRY-EY-

VNAGGDQ-------D 
Galectina 

Vm25 -L-EFNKMIKFETRKNAIPFYAFY PLA2 

Vm26 -L-EFNKMIKFETRKNAIPFYAFYGCYCGWGGRRRPKDA PLA2 

 

4.3.4. Alinhamento das sequências 

Os fragmentos obtidos pela dedução da sequência primária a partir dos dados 

gerados no transcriptoma por NGS foram nomeadas de acordo com seu número 

identificador do contig precedido de “cDNA”. 

Os fragmentos de sequências obtidos (Tab. 12) foram comparados com 

sequências do banco de dados NCBI e alinhados com aquelas que apresentaram 

similaridade.  Os fragmentos obtidos das frações Vm24a, Vm25 e Vm26 

apresentaram grande similaridade e identidade à uma descrita em peçonha da 
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serpente brasileira Crotalus durissus terrificus, código de depósito Uniprot P0CAS6 

(HERNANDEZ-OLIVEIRA et al., 2005). (Fig. 25): 

 

Figura 22. Alinhamento entre sequência de fosfolipase A2 de C. d. terrificus (P0CAS6) e 
sequência primária determinada por sequenciamento amino-terminal das frações Vm24a, 
Vm25 e Vm26. 

 

Ainda quanto aos resultados do sequenciamento amino-terminal, foi possível 

identificar um contaminante proteico neste pico (Vm24b). A baixa quantidade dele na 

amostra não possibilitou sua identificação, mas provavelmente trata-se de uma 

lectina ou galectina. Sequências de lectina e galectina foram alinhadas com 

respectivas sequências já depositadas.  

 Os fragmentos com baixo valor de E value para lectina 7 foram sobrepostos 

na tentativa de encontrar uma sequência primária completa, sendo que estes 

fragmentos apresentavam alta similaridade com o depósito gi385202653. O 

alinhamento dos fragmentos com a sequência da lectina 7 (gi385202653), obtida a 

partir de tecido adiposo de Helicoverpa armigera (WANG, J. L. et al., 2012) pode ser 

visto na figura 23. 
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Figura 23. Alinhamento entre sequências que codificam fragmentos de Lectina 7 (seq1-5) e 

Lectina de H. armigera (gi|38202653|gb|AFI4). 

  

Após a sobreposição dos diversos fragmentos encontrados no transcriptoma, 

foi obtida a sequência final, chamada cDNAlectin: FFREDYTYVEETQSFYKF 

HSALPWSEAKRTCELEVLASPLDLRLVHALRSAMAQNGVHGHVFLGTHNSHSDGD
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DFVSVEGVPMSDEINWAPQTSPDVSGLCLTMAINGPSHYMNVTSCKDSLPYICYRK

LDNSTMNECGTFDDAYHLNKRTGSCYKVHFDTKTWYHAYEICAAEGGHLVVINNKE

EALVIKDMFPVRPSDKINKWEQFHIGMRAYGNQRTWVTINGDRLEDVFNDWDPGQ

PDNMNGIHHAAFIRAGTLDDSNSEIKTKFICEKSP. Esta sequência final foi 

novamente alinhada com aquela depositada já sem a presença de peptídeo sinal e 

teve os valores de similaridade e identidade calculados usando EMBOSS NEEDLE 

(disponível em http://www.ebi.ac.uk/Tools/psa/emboss_needle/) representada na 

figura 24. 

Id:

59,3 %

Sim:

70,9 %
 

Figura 24. Alinhamento entre sequência de lectina deduzida a partir de dados encontrados no 
transcriptoma (identificada por cDNAlectin) e lectina 7 encontrada em H. armigera (AFI4745.2). 
Foram calculados os valores de identidade e similaridade, em porcentagem. 
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A mesma abordagem utilizada na montagem da sequência da lectina foi 

utilizada para tentar encontrar a sequência primária completa da galectina (apêndice 

D). A sequência primária final obtida de galectina encontrada no transcriptoma, 

chamada cDNAGAL, foi alinhado com as com a galectina gi2554855 (BIANCHET et 

al., 2000), descritas em ovário de sapo Rhinella arenarum. A galectina gi2554855 

possui estrutura cristalográfica definida, então, as representações das estruturas 

secundárias também podem ser vistas na figura 25. 

 

 

Figura 25. Alinhamento entre fragmento de galectina encontrado no transcriptoma, deduzido a 
partir de fragmentos de cDNA (cDNAGAL) e sequências descritas para R. arenarum 
(gi2554855). Acima do alinhamento estão representadas as estruturas secundárias determinadas 
para sequência da de galectina por meio de cristalografia de raio X, código PDB: 1A78 (BIANCHET et 
al., 2000). 

 

Outras sequências de cDNA deduzidas pelo transcriptoma revelaram 

peptídeos e proteínas não descritas neste veneno e proteínas já conhecidas em 

anuros, mas sem descrição prévia em sapos.  

No transcriptoma por NGS foram reportados cDNAs relacionados com 

ficolinas. O alinhamento de parte da sequência encontrada e os depósitos de 

ficolinas provenientes de venenos e peçonhas e também uma humana pode ser 

visto na figura 26. O alinhamento completo está disponível no apêndice A. 
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Figura 26. Alinhamento parcial entre a sequência da ficolina codificada pelo cDNA encontrado 
no transcriptoma deste trabalho e ficolinas de Cerberus rychops (rycolin) e humana. O 
fragmento obtido no transcriptoma codifica parte de uma ficolina, identificada como cDNA205919. As 
sequências D8VNS7, D8VNS8, D8VNS9 e D8VNT0 são os números de depósito no Uniprot para as 
sequências de ryncolinas, e a Q15485 é o número de depósito Uniprot para sequência da ficolina -2 
humana. 

  

 Algumas sequências de fragmentos de aquaporinas também identificadas, 

com foco em aquaporinas 5 e 7 (Figs. 27 e 28, respectivamente). A aquaporina 5 

encontrada no transcriptoma (cDNA645534) foi alinhada com uma sequência obtida 

das secreções da rã Pelophylax nigromaculatus, depositada com código 

ACM69369.1 e submissão direta no banco de dados do NCBI. Já o fragmento de 

aquaporina 7 foi alinhado com sequência primeiramente descrita em Xenopus 

tropicalis, com número de identificação no NCBI NP_001015726 (KLEIN et al., 

2002). Ambos alinhamentos completos estão disponíveis no Apêndice B e C. 

 

Figura 27. Alinhamento entre fragmento de aquaporin 5 determinadas pelo cDNA645534 e 
sequência ACM69369.1 

 

 

Figura 28. Alinhamento entre fragmento de aquaporin 7 codificado pelo cDNA716345 e 
sequência NP_001015762.1. 
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 Curiosamente, foi encontrada uma sequência que codifica uma toxina 

comumente encontrada em escorpião, a cobatoxina, reguladora de canais voltagem-

dependente. Neste caso, a toxina em questão tem maior correlação com a 

cobatoxina de H. armigera, depositada com gi313247974, disponível no NCBI 

(dados não publicados). A região em que ambas sequências foram alinhadas 

apresentam 100% de similaridade e identidade (Fig. 29). Em relação as sequências 

completas, os valores de identidade e similaridade são de 91,9%. 

 

 

Figura 29. Alinhamento entre sequências primárias deduzidas a partir do cDNA798267 e 
cDNA134111 e cobatoxina com código de depósito g313247974. 

 

4.4. Atividade proteolítica sobre azocaseína 

 

O veneno foi testado para possível presença de serino e metaloproteases. Os 

resultados podem ser observados na figura 30. 
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Figura 30. Atividade proteolítica do veneno bruto (Vm) sobre azocaseína. O Vm (5mg/mL) foi 
testado quanto à ação sobre substrato azocaseína. Também foi testado na presença de EDTA, 
inibidor de metaloproteases, e PMSF, inibidor de serinorpoteases. * indica p<0,5. **** indica p<0,0001 
 

 
 O veneno bruto, na concentração de 5 mg/mL mostrou pequena atividade 

proteolítica sobre a azocaseína, indicando a presença de serino ou metalo proteases 

no veneno. Na presença de um inibidor de metaloproteases, o EDTA, e de serino 

protease, o PMSF, a ação proteolítica não foi observada. Assim, não foi possível 

detectar qual protease está presente no veneno.  
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5. DISCUSSÃO 

 
 

O veneno da glândula mucosa do sapo Rhinella schneideri, ainda muito 

pouco explorado, apresenta diferentes proteínas e peptídeos, que podem ser 

observados no SDS-PAGE e SDS-PAGE para proteínas de ultrabaixa massa 

molecular (Figs. 17 e 18). As toxinas não proteicas, principais responsáveis pela 

toxicidade dos venenos de sapos, são os componentes mais estudados, mas 

trabalhos anteriores identificaram peptídeos, principalmente com ação 

antimicrobiana e hemolítica, em secreções de glândulas mucosas de anuros 

(BARRA e SIMMACO, 1995; LACOMBE et al., 2000). No entanto, ainda pouco se 

conhece sobre as secreções provenientes deste tipo de glândula de sapos (Rhinella 

sp). Assim, este trabalho é pioneiro no entendimento molecular de tal veneno. 

Na tentativa de desvendar a composição proteica do veneno da glândula 

mucosa de R. schneideri, primeiramente, foi realizada a extração de RNA Poli A+ 

das secreções armazenadas a -20º C no laboratório de Toxinas Animais, por dois 

anos e secreção fresca. Foi encontrada maior quantidade de RNA e também melhor 

qualidade na secreção armazenada por dois anos. Enquanto a primeira amostra foi 

obtida da extração de veneno de apenas um animal, a última amostra utilizada foi 

um pool de amostras de diversos animais por período de um ano, sendo que a 

extração ocorria todo mês. Provavelmente a liofilização e posterior dispersão da 

amostra armazenada há 2 anos concentrou a amostra, somando do se ao fato de a 

amostra ser proveniente de um número maior de indivíduos, o que resultou em 

maior quantidade de RNA. 

 Após a obtenção do RNA, foi construída uma biblioteca de cDNA conforme 

descrito no In-Fusion SMARTer Directional cDNA Library Construction Kit utilizando 

sequenciamento pelo método de Sanger. A partir desta biblioteca de cDNA, foram 

obtidos 6 clones, no entanto, apenas 1 apresentou boa qualidade no 

sequenciamento. Já foi descrito na literatura que transcriptomas construídos a partir 

de secreções e usando metodologia de sequenciamento de primeira geração 

resultaram em número relativamente baixo número de peptídeos e proteínas 

descritos. Um transcriptoma construído a partir das secreções da glândula mucosa 

secas de rã P. hypocondrialis resultou na identificação de apenas três tipos de 

peptídeos diferentes (CHEN et al., 2006).  
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Assim, devido à baixa eficiência obtida no primeiro transcriptoma, uma nova 

abordagem foi desenvolvida, também alterando o material de partida. Visando a 

obtenção de resultados mais fidedignos e abrangentes, a nova abordagem usou 

como material de partida o tegumento contendo glândulas mucosas de um espécime 

de R. schneideri, utilizando o sequenciamento de nova geração. 

Para a análise da biblioteca de cDNA utilizando NGS, um espécime de sapo 

R. schneideiri foi sacrificado de acordo com os protocolos requisitados pelo Comitê 

de ética em Uso de Animais da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 

Preto. O transcriptoma usando NGS foi feito em duplicata experimental, sendo que o 

resultado em reads brutos foi o maior obtido até o momento, considerando 

transcriptomas de novo de anuros. Um estudo realizado utilizando um pool de 

diferentes tecidos da rã Odorrana margaretae resultou em 62.321.166 reads brutos 

(QIAO et al., 2013); transcriptomas construídos a partir de pele e células sanguíneas 

do sapo Bombina máxima resultaram em 59.820.004 e 58.492.250 reads brutos, 

respectivamente (ZHAO et al., 2013). A análise do oviduto de Ranae chensinensis 

teve um total de 39.300.002 (ZHANG et al., 2013). No presente trabalho, o 

transcriptoma da glândula mucosa resultou em aproximadamente 130 milhões de 

reads brutos. 

A plataforma de NGS Illumina é a que gera a maior quantidade de dados por 

sequenciamento. Tal fato, juntamente com a possibilidade de obtenção de reads 

mate-pair e a baixa taxa de erros, tendem a compensar o menor comprimento dos 

reads gerados (aproximadamente 100 pb), um dos menores entre os 

sequenciadores de nova geração (ERGUNER et al., 2015). Além disso, a ferramenta 

de montagem de novo SOAPdenovo2-Trans, apesar de ser bastante difundida na 

construção de transcriptomas de novo, principalmente por produzir arquivos de 

tamanho menor e ser mais veloz, produz contigs menores, que dificultam a obtenção 

de peptídeos e proteínas completos (CHOPRA et al., 2014). Tal fato foi observado 

na análise deste transcriptoma, onde contigs de menor tamanho foram encontrados, 

sendo que as sequências maiores tinham 260 pb, mas isto não impossibilitou a 

identificação de peptídeos e proteínas.  

Ao submeter o arquivo que continha os contigs na plataforma online fastannot 

para anotação funcional, aproximadamente 18% das sequências foram anotadas. 

Entre as sequências não anotadas, parte delas podem representar algum tipo de 
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erro, mas a maioria deve ser relacionada à peptídeos e proteínas inéditas. Além 

disso, embora o genoma de rãs Xenopus sp (HELLSTEN et al., 2010) e Nanorana 

sp (SUN, Y. B. et al., 2015) já tenham sido sequenciados, ambas rãs são 

filogeneticamente distantes do R. schneideri, sendo diferenciadas já na família, 

Pipidae e Ranidae, respectivamente. Muitas das sequências obtidas no 

transcriptoma apresentado são provavelmente espécie-específica e devido à 

distância evolutiva e escassez de dados, é justificável o relativamente baixo número 

de sequências anotadas (HUANG et al., 2016).  

As estratégias para anotação funcional (busca dos contigs contra banco de 

dados NR do NCBI e Uniprot, e sequências primárias de peptídeos e proteínas 

determinadas através da identificação de ORFs pelo Transdecoder contra banco NR 

do NCBI e Uniprot) mostrou resultados diferentes, devido à diferença de informações 

disponíveis em cada banco de dados (NCBI ressource Coordinators, 2016; UniProt 

Corsortium, 2015). De maneira geral, comparando os quatro tipos de anotação 

funcional, os processos mantêm a mesma relação de predominância de genes. 

Considerando a classe de processos biológicos, o maior número de sequências 

anotadas é inerente a proteínas relacionadas a processos metabólicos e processos 

celulares. Com relação aos componentes celulares, a maioria das sequências está 

relacionada aos componentes de membranas e organelas e quanto à função 

molecular, a maior parte está relacionada à atividade catalítica (Figs. 13, 14, 15 e 

16) 

Nas análises de NGS, quando o material de partida não é a secreção, mas 

sim parte de tecido, espera-se encontrar um grande número de transcritos referentes 

a componentes celulares e regulação do funcionamento normal da célula. No 

transcriptoma construído a partir de diferentes tecidos da rã Odorrana margaretae, e 

sequenciado com tecnologia Illumina, do total de 18.933 transcritos anotados, 

apenas 22 estavam relacionados com produção de peptídeos antimicrobianos, 

enquanto o restante dos transcritos foi relacionado com diferentes funções e 

composição celular (QIAO et al., 2013). No transcriptoma construído com técnica de 

pirosequenciamento a partir de tecidos com função imune das rãs Espadarana 

prosoblepon e Lithobates yavapaiensis, apenas 2% dos transcritos correspondem a 

tradução de proteínas e peptídeos relacionados a tais funções da rã E. prosoblepon 

e entre 2 e 3% dos transcritos para a rã L. yavapaiensis, dependendo do tecido de 
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origem do transcriptoma (SAVAGE et al., 2014). Ainda quanto aos imunomas, um 

estudo utilizando pele e sangue de Bombina maxima como material de partida e 

tecnologia Illumina, apenas 1.501 dos 8.8213 transcritos foram relacionados à 

função imune (ZHAO et al., 2013). 

Apesar das duas estratégias de sequenciamento e construção de 

transcriptoma resultarem dados diferentes, estes são complementares e levam ao 

mesmo objetivo final: a compreensão dos produtos expressos pela glândula mucosa. 

Desta maneira, a análise dos dados obtidos entre as duas estratégias para a 

construção do transcriptoma somada aos resultados bioquímicos obtidos 

(cromatografia, elucidação da estrutura primária, atividade biológica), levaram à 

detecção das seguintes famílias de peptídeos e proteínas: 

 

 Peptídeos antimicrobianos 

A sequência de cDNA, denominada PepRs02 (Fig. 9) e obtida por meio da 

estratégia tradicional apresentou alta similaridade com peptídeos antimicrobianos da 

família odorranaínas, mais especificamente odorranaina E1 (Fig. 10). O clone 

encontrado provavelmente corresponde à região do gene que codifica o pró-

peptídeo do peptídeo antimicrobiano. As odorranaínas são peptídeos lineares que 

não possuem pontes dissulfeto entre cisteínas. A odorranaina E1 tem sua estrutura 

secundária principalmente formada por α-hélices, em meio ácido (Tris-HCL), 

relacionada com sua ação bactericida contra E. coli, S. aureus, B.subtilis e C. 

albicans. O provável mecanismo de ação da odorranaina E1 é ruptura das paredes e 

membranas celulares da bactéria (LI et al., 2007).  

Os peptídeos antimicrobianos descobertos a partir de secreções de anfíbios 

são produzidos na forma de zimogênios, sendo pró-peptídeos ou pré-pró-peptídeos. 

As sequências sinais, ou sequências precursoras, são posteriormente clivadas por 

proteases específicas, gerando sua forma ativa. Estas proteases têm a capacidade 

de reconhecer a estrutura secundária de α-hélice adquirida em condições providas 

em ambiente fisiológico e clivam as moléculas precursoras em sítios específicos, 

liberando a molécula ativa (DATHE e WIEPRECHT, 1999). Ainda, a produção na 

forma de zimogênio pode ter fator protetor para o próprio animal, ou seja, a proteína 

está inativa enquanto ainda armazenado em tecido do animal, mas ao ser liberado é 

ativado, exercendo sua função contra outros organismos (PEIREN et al., 2008). 
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A região de pró-peptídeo, e muitas vezes a região pré-pró-peptídeo, de PAMs 

descritas em anuros são muito conservadas. Muitos trabalhos utilizam de tal 

característica para criar primers degenerados, usados nas etapas iniciais de seleção 

de RNA, visando a construção de transcriptomas com maior quantidade e 

probabilidade de apresentar sequências para peptídeos antimicrobianos (LAI et al., 

2002; CHEN, TANG, et al., 2003; WANG et al., 2009; BAI et al., 2012; WANG, H. et 

al., 2012). Porém esta estratégia negligencia outros peptídeos e proteínas que não 

possuem a região conservada e também necessita de conhecimento prévio da 

composição proteica da secreção, o que dificulta seu uso no trabalho com espécies 

cujas secreções são pouco conhecidas. 

A presença de peptídeos antimicrobianos em animais pode ser explicada pelo 

fato de que a maioria deles, especialmente não mamíferos, não possui sistema de 

defesa imune adquirido. Sendo assim, é natural que haja a produção de moléculas 

para defesa contra o meio em que o animal vive e contra possível ingestão de 

microrganismos patogênicos. Portanto, é esperado que anfíbios produzam este tipo 

de peptídeos, protegendo-os da grande variedade de patógenos,  de modo a 

compensar a ausência de  sistema imune aprimorado (RINALDI, 2002). 

Estruturalmente, PAMs são oligopeptídeos com variados tamanhos e 

estruturas. Podem ser classificados quanto às estruturas espaciais presentes ou 

quanto ao mecanismo de ação. Portanto, podem ser peptídeos catiônicos, peptídeos 

catiônicos anfipáticos, peptídeos aniônicos, peptídeos antimicrobianos com α-hélice, 

peptídeos ricos em cisteínas, formados por folhas β pregueadas, entre outros. Já 

quando se considera o mecanismo de ação, os PAMs podem ser classificados em 

formadores de poros iônicos, modelo de barril, modelo de tapete, e outros 

mecanismos específicos (REDDY et al., 2004; BAHAR e REN, 2013). 

 A primeira família de PAMs descrita em anuros foi a bombinina, na década de 

70 (CSORDÁS e MICHL1 1970 apud BARRA e SIMMACO, 1995), porém, apenas na 

década de 80 é que se intensificaram os estudos visando a identificação destas 

moléculas em secreções de anfíbios (BARRA e SIMMACO, 1995). Dentre os 

peptídeos antimicrobianos já descritos, a grande maioria foi descoberta em 

secreções provenientes das glândulas mucosas de diferentes famílias de anuros. 

                                                             
1 CSORDÁS e MICHL. Isolierung und Strukturaufklärung eines hämolytisch wirkeden Polipetydes aus dem 

Abwehrsekret europäischer Unken. Monatsh. Chem, v. 101, n.1, p.182-189, 1970. 



     68 

 

 
 

Tais peptídeos apresentam diferentes organizações estruturais, sendo muito comum 

a presença de alfa-hélice. Para os PAMs descritos em sapos estas estruturas podem 

ser observadas nas famílias brevenina, esculentina, ranalexina, palustrinas, 

japonicinas, nigrocinas em soluções contendo solvente orgânico, obtidos de 

secreções de rãs da família Ranidae e maganainas do gênero Xenopus (TOSSI et 

al., 2000; CONLON et al., 2004). Apesar de mais escassos, estudos com a família 

Bufo mostraram que existem peptídeos antimicrobianos nas secreções destes 

animais (SUN, T. et al., 2015). 

A grande maioria de peptídeos antimicrobianos descobertos a partir de 

secreções de anfíbios possui estrutura tridimensional de α-hélice. Esta característica 

está intrinsecamente relacionada com a função antimicrobiana, já que a estrutura 

pode interagir com a membrana celular de patógenos formando canais 

transmembranas, permitindo a liberação do conteúdo intracelular, levando a morte 

do microrganismo pela formação de canais iônicos que alteram o equilíbrio de íons 

entre o meio intra e extracelular (DATHE e WIEPRECHT, 1999; REDDY et al., 

2004). 

No transcriptoma realizado por NGS não foram encontradas sequências 

relacionadas à odorranaina, como aconteceu na construção da biblioteca 

sequenciada por método de Sanger. Isso pode ocorrer devido à variabilidade 

individual, já que o material de partida da primeira biblioteca foi um pool de veneno 

de diversos animais, e a segunda teve como material de partida o tegumento de 

apenas um espécime. Além disso, há diferenças entre expressão de PAMs no 

animal saudável e doente (ROSENBLUM et al., 2012), então o pool de veneno tem 

maior probabilidade de conter secreção de animal infectado, principalmente em fase 

aguda, por algum microrganismo e assim resultou na maior expressão de 

determinado mRNA. 

A partir da anotação funcional, foram identificados vários peptídeos e 

proteínas relacionadas tanto à atividade da célula como à proteção do animal. Entre 

elas, foram identificados contigs relacionados a mucinas, relacionadas à umectação 

e hidratação do organismo, regulando a perda excessiva de água e formação do gel 

que o recobre, proteínas relacionadas à homeostasia celular, como aquaporinas, 

bem como toxinas que estão possivelmente relacionados à sua proteção contra 

patógenos, como cobatoxins e ficolins. 
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 Mucinas 

Foram encontradas sequências de cDNA relacionadas à três tipos de mucinas 

diferentes: mucins-like, mucin-5AC-like e mucin-1-like, todas proteínas preditas, ou 

seja, que não há prova a nível experimental. Mucinas são glicoproteínas 

encontradas no muco de diversos tecidos e superfícies luminares e epiteliais, sendo 

que a glicosilação influencia na sua função. Elas podem ser divididas entre mucinas 

secretadas e associadas a membranas. As mucinas secretadas são comumente 

encontradas na formação de gel que recobre superfícies epiteliais e do lúmen de 

diversos tecidos, sendo que já foram isoladas de diversos organismos, desde 

humanos a anfíbios e mosquitos e a partir de diversos tecidos. As glicoproteínas 

mucin-like também podem ser encontradas em diversos tecidos e suas principais 

funções são ação como ligantes e sinalização para células do sistema imune (HO et 

al., 1993; GENDLER e SPICER, 1995).  

Em sapos do gênero Rhinella, previamente denominado Bufo, os ovos são 

depositados cobertos por matriz gelatinosa. Esta característica é dada pela grande 

quantidade de mucinas com glicosilações espécie-específicas (KAWAI e ANNO, 

1975; MORELLE e STRECKER, 1998). Adicionalmente, proteínas mucin-like 

presentes em tais matrizes podem ter forte ligação ao cátion cálcio e ter massa 

molecular variando entre 100 e 4.000 kDa (SHIMODA et al., 1994). Estudos 

histológicos abordando os diferentes tipos de tecido que compõem a bexiga da 

espécie Bufo marinus, revelou a presença de mucinas no interior de células 

mucosas (CHOI, 1963).  

Assim, a presença de mRNAs codificantes de tais proteínas no transcriptoma 

do tegumento indica que tais moléculas estão, provavelmente, presentes no muco 

que recobre o animal. É possível que tais moléculas sejam descartadas no 

tratamento da amostra de veneno pelos métodos físicos aplicados previamente à 

análise da composição do veneno, seja por centrifugação com descarte do 

precipitado ou por filtração em membrana.  As mucinas têm um importante papel na 

regulação da hidratação e sobrevivência do animal. 

 Aquaporinas 

Algumas sequências de aquaporinas também foram encontradas, ressaltando 

a importância destas proteínas formadoras de canal na homeostasia do tecido do 
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animal. Aquaporinas são proteínas transmembranas formadoras de canal, que 

atuam no equilíbrio celular por permitir o transporte passivo de água e pequenos 

solutos. As aquaporinas formam agregados tetraméricos com uma depressão no 

meio, formando a ponte pela qual a água pode passar (SCHAFFNER, 1998; PEREZ 

DI GIORGIO et al., 2013). No transcriptoma da glândula mucosa foram identificadas 

sequências de aquaporinas 5 e 7. Enquanto as aquaporinas-5 transportam 

essencialmente água, a aquaporina-7 é classificada como aquaglicerolporina, por 

transportar glicerol e, em menor escala, ureia (VERKMAN e MITRA, 2000). Dois 

fragmentos de cDNA distintos codificam a mesma estrutura primária de aquaporina 7 

de Xenopus tropicalis (KLEIN et al., 2002; STRAUSBERG et al., 2002). As 

sequencias identificadas podem estar relacionadas com a homeostasia do próprio 

animal, e a maior expressão de aquaporina 7, uma aquaglicerolporina, é relevante 

para troca de moléculas com o ambiente, facilitando a excreção de glicerol. 

 

 Ficolinas 

Foram encontradas sequências codificadoras de ficolinas. Ficolinas são 

proteínas amplamente distribuídas em tecidos de diversos animais, tanto 

vertebrados como invertebrados, apresentando diferentes graus de expressão e 

funções de acordo com o local em que se encontram. As proteínas da família ficolina 

apresentam domínio collagen-like e fibrinogen-like e estão relacionadas com ação 

do sistema imune inato pois são capazes de ativar a via lectina do sistema 

complemento e influenciar processos hematológicos de agregação plaquetária e 

coagulação (MATSUSHITA, 2012). As ficolinas também já foram identificadas em 

peçonhas da serpente Cerberus rynchops, chamada ryncolin (rynchops ficolin), que 

apresentaram cerca de 50% de similaridade com as ficolins já descritas (OMPRABA 

et al., 2010). A saliva do dragão de Comodo Varanus komodoensis (FRY et al., 

2010) também possui ficolina, indicando que evolutivamente pode ter acontecido o 

sequestro e duplicação do gene codificador de ficolinas para glândulas produtoras 

de peçonha e veneno.  

O fragmento de ficolina obtido foi alinhado com veficolins de serpente e 

também ficolina humana. O fragmento encontrado no sapo R. schneideri tem alta 

similaridade com a região N-terminal das veficolins descritas, correspondente à 
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região collagen-like, que pode levar à agregação plaquetária. Esta região possui 

formação de alpha-hélice em sua estrutura secundária, podendo agir como proteção 

contra microorganismos. 

 

 Cobatoxinas 

 As cobatoxinas são toxinas descritas primeiramente em peçonha do 

escorpião Centruroides noxius, pertencente à família das toxinas α-KTx9, com ação 

sobre canais voltagem dependente ativados por íon cálcio e também os ativados por 

íon potássio (SELISKO et al., 1998; JOUIROU et al., 2003). No inseto H. armigera, 

foram clonadas sequências de cDNA codificantes de cobatoxina. Estas sequências 

tiveram sua expressão aumentada após a injeção de bactérias gram positivas e 

negativas e fungos, em diferentes tempos, identificando-as como PAM (WANG et al., 

2010). A sequência encontrada no transcriptoma tem a mesma sequência que a 

cobatoxina descrita em H. armigera, nas regiões em que alinham.  Assim, este 

peptídeo pode apresentar a mesma função de PAM no tegumento do sapo.  

 

 Lectinas e galectinas 

A elucidação destas famílias de proteínas foi realizada integrando os dados 

do transcriptoma com os dados bioquímicos. 

A cromatografia do veneno bruto resultou em 26 frações. A eluição foi 

acompanhada nos valores de comprimento de onda de 214 nm, 280 nm e 300 nm. 

Apesar de os dois primeiros comprimentos de onda serem mais representativos para 

detecção de proteínas, micromoléculas orgânicas também podem ser detectadas 

(SHIBAO et al., 2015).  Assim, para confirmar a natureza proteica, todas as frações 

foram submetidas à análise por SDS-PAGE. As frações Vm1, Vm24, Vm25 e Vm26 

foram, então enviadas para o sequenciamento. 

A fração Vm1 apresentou banda com massa molecular de aproximadamente 

15 kDa. Apesar de o sequenciamento não ter oferecido resultado sequência 

completa, os resíduos que foram identificados revelaram grande similaridade com 

lectina ou galectina. De acordo com a análise do transcriptoma, foi possível 
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encontrar tanto sequências relacionadas à galectina de R. arenarum quanto uma 

sequência quase completa de lectina 7 de H. armigera.  

 As lectinas são amplamente distribuídas em diversos tecidos de anuros, 

sendo relacionadas às atividades de embriogênese (ONUMA et al., 2013),  tendo 

papel na reprodução de certas rãs (KAPTAN e BOLKENT, 2014), além de atividades 

de defesa do hospedeiro, como proteção contra microrganismos, degranulação de 

mastócitos e propriedades aglutinantes (KONISHI et al., 2013). Provavelmente, 

estas últimas atividades de defesa do hospedeiro (HDF) são conferidas pela região 

collagen-like, que também é compartilhada por ficolins.  

A lectina 7, de H. armigera, pertence à classe das lectinas tipo C (CTL). No 

inseto, foi observado que há aumento da expressão desta classe de lectinas, e da 

lectina 7, quando o inseto é injetado com E. coli e Staphylococcus aureus, 

reforçando a probabilidade de tal molécula também atuar como HDF. Ainda, a 

lectina 7 possui domínios que permitem o reconhecimento de bactérias com 

posterior encapsulamento e processo de melanização de bactéria, além de 

atividades aglutinantes e ativação de células de defesa, sendo que sua ação é 

dependente de íons cálcio (WANG et al., 2013). 

Já as galectinas, fazem parte da família de lectinas, mas possuem um 

domínio de reconhecimento de carboidratos (CRD) que reconhece e liga-se a beta-

galactosídeos. Elas são amplamente distribuídas em tecidos de diversos animais 

(HIRABAYASHI e KASAI, 1993). A galectina encontrada em ovários do sapo R. 

arenarum, pertence à classe galectina tipo 1 (Gal-1) e tem massa molecular de 

14.711 kDa, que é compatível com a massa da banda encontrada em Vm24b, Vm25 

e Vm26. Gal-1 foram reportadas quanto às interações proteínas-proteínas, atividade 

de integrinas, referentes à adesão celular, regulação de crescimento celular em 

células normais e neoplásicas, desenvolvimento e diferenciação celular de células 

nervosa e do sistema hematológico, e, principalmente, em células do sistema imune, 

além de participar de interações entre patógenos e hospedeiros, por ativação de 

macrófagos e indução de apoptose (CAMBY et al., 2006).  Em sua estrutura é 

predominante a formação de folhas beta pregueadas, que formam um “sanduíche” 

quando duas galectinas são dimerizadas, criando um sítio para acomodação de 

açúcares, auxiliando na sua função (LOPEZ-LUCENDO et al., 2004). Assim, as 
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galectinas provavelmente estão relacionadas com a defesa do animal contra 

microrganismos.  

 

 Fosfolipase A2 

Fosfolipases A2 são uma família de proteínas que catalisam a conversão de 

glicerolfosfolipídeos em ácidos graxos livres e lisofosfolipídeos na posição sn-2 

(MURAKAMI e KUDO, 2002). Apesar de ser uma família de proteínas distribuídas 

em diversos tecidos, apresentam várias isoformas, e, portanto, com diferentes 

ações, em peçonhas, uma das suas principais ações é aumentar a inflamação e ter 

efeito trombogênico, pela liberação de ácido aracdônico. Também podem apresentar 

efeito neurotóxico pré ou pós-sináptico, miotoxicidade e mioblobinúria e são 

dependentes de íons cálcio (DAVIDSON e DENNIS, 1990; KINI, 2004).  

A fosfolipase A2 isolada e caracterizada a partir da peçonha de Crotalus 

durissus terrificus possui massa molecular de 14,862 kDa, em concordância com as 

bandas encontradas no SDS-PAGE para as frações Vm24, Vm25 e Vm26, e 

também nos géis feitos com amostra de veneno bruto. A molécula descrita tem 

característica básica e ação dependente de íons cálcio com neurotoxicidade que 

necessita de resíduos de lisina (HERNANDEZ-OLIVEIRA et al., 2005). O fragmento 

sequenciado provavelmente tem função de defesa do hospedeiro por degradar a 

membrana fosfolipídica de microrganismos. Fosfolipases A2 já foram encontradas 

em lágrimas de dromedário e coelhos, com ação contra bactérias gram-positivas em 

maior magnitude e bactérias gram-negativas, em menor extensão e S. aureus, 

respectivamente (MOREAU et al., 2001; BEN BACHA e ABID, 2013). 

 

 Serino e metaloproteases 

A análise de contigs revelou sequências para enzimas serino e 

metaloproteases. Assim, um teste de atividade proteolítica sobre azocaseína foi 

realizada com o veneno bruto. Os parâmetros estatísticos atestam a significância do 

teste (p<0,05)). Considerando que a atividade proteolítica evidenciada com o veneno 

bruto foi reduzida tanto pelo inibidor de metaloprotease quanto pelo inibidor de 

serinoprotease, é possível inferir que o veneno possui as duas classes de protease. 
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A atividade encontrada no veneno bruto é, provavelmente, consequência da ação 

das duas classes enzimáticas. 

 

 Outras famílias 

Alguns outros contigs anotados também devem ser ressaltados. Quanto às 

ações inerentes ao desenvolvimento e melhor compreensão do animal, foram 

encontrados contigs relacionados a receptores de hormônios da tireoide, sendo que 

tais hormônios regulam a metamorfose de fases larvais até a fase adulta por 

apoptose (SHI et al., 2002; BUCHHOLZ e HAYES, 2005); noggin 2, relacionado com 

o desenvolvimento de vertebrados, em especial anuros (FLETCHER et al., 2004); 

parietopsina, proteínas com ação de fototradução (SU et al., 2006). 

Alguns contigs codificam proteínas e peptídeos com potencial ação 

biotecnológica e comercial. Já é comercializada a enzima furina, uma endonuclease 

que cliva ligações entre aminoácidos e arginina ou lisina; proteína breast cancer 

metastasis-supressor-1-like, primeiramente descoberta na análise do genoma 

humano, cuja ação inibe crescimento celular por meio de repressão da atividade de 

deacetilases (HEILIG et al., 2003); e taspase, uma treonina aspartase, serpinas e 

cistatinas, entre outros. 

 

 Considerações finais 

Este trabalho reforça a necessidade de maior conhecimento sobre a composição de 

veneno de sapos, espécies tão abundantes no Brasil, mas ainda pouco estudadas. A 

construção da biblioteca de cDNA da glândula mucosa/tegumento gerou uma 

quantidade enorme de dados, que revelam a riqueza de componentes presentes 

nestes tecidos. Este trabalho é de extrema relevância para projetos futuros, uma vez 

que indica vários compostos a serem explorados. Pela primeira vez, foram 

encontradas fosfolipases, cobatoxinas, ficolinas e outras moléculas na secreção 

mucosa de Rhinella schneideri.
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6. 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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Apêndice A -  Alinhamento entre ficolin deduzida a partir do contig identificado como 

cDNA205919, e ficolins descobertas em peçonha de C. rynchops (D8VNS7, 

D8VNS8, D8VNS9 e D8VNT0) e ficolina-2 humana (Q15458) 
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Apêndice B -  Alinhamento completo entre sequência de Aquaporin-5, deduzida a 

partir do cDNA645534, e aquaporin-5 de P. nigromaculatus, com código 

ACM69369.1  
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Apêndice C – Alinhamento completo entre sequência deduzida de aquaporin 7 a 

partir do contig chamado cDNA716345 e sequência primária de aquaporin 7 de X. 

tropicalis, com código RefSeq NP_001015726 

 



     105 

 

 
 

Apêndice D – Alinhamento entre sequência primária de galectina de R. arenarum (gi 

2554855) e sequências primárias deduzidas a partir dos transcritos encontrados no 

transcriptoma, nomeados cDNA243032, cDNA 250816 e cDNA243598. 
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Anexo A – Certificado emitido pelo Comitê de Ética em Uso de Animais (CEUA) da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto (FCFRP)
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Anexo B – Autorização para atividades com finalidade científica emitido pelo Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).
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Anexo C – Cadastro técnico Federal do Criadouro Científico da USP, onde os espécimes de 

Rhinella schneideri são mantidos.  

 


