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RESUMO
ANJOLETTE, F. A. P. Isolamento e caracterização bioquímica do componente presente
no veneno de Rhinella schneideri com atividade sobre o sistema complemento. 2011. 100f
- Dissertação (Mestrado), Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto –
Universidade de São Paulo, 2011.
Importantes estudos voltados para a análise das secreções de anfíbios fundamentam-se na
grande quantidade de componentes biologicamente ativos presentes nas mesmas, tais como
aminas biogênicas, esteróides, aminopolissacarídeos, glicosídeos, inibidores de proteases e
diversos outros compostos, responsáveis pela complexa sintomatologia observada no
envenenamento. O gênero Bufo apresenta diversas moléculas em suas excreções que podem
ser divididas em categorias como aminas biogênicas, bufadienolídeos (bufogeninas),
esteróides (bufotoxinas), alcalóides, peptídeos e proteínas. Marongio (2006) verificou que o
veneno do sapo Bufo paracnemis, hoje classificado como Rhinella schneideri, apresenta
componente ativo sobre a via clássica do sistema complemento (SC), necessitando de
melhores estudos e caracterização. Os objetivos deste trabalho foram, portanto, o isolamento e
caracterização química do componente do veneno de Rhinella schneideri responsável pelos
efeitos observados sobre o sistema complemento. Para a purificação, o veneno foi
inicialmente submetido a uma cromatografia catiônica (CM-Celulose-52), obtendo-se 7
frações denominadas C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7. A fração C1 foi cromatografada em resina
aniônica (DEAE-SepharoseTM), resultando em 4 subfrações denominadas D1, D2, D3, e D4.
A subfração D3 apresentou atividade sobre o sistema complemento e foi submetida a uma Gel
Filtração (SephacrylTMS-200), fornecendo 5 subfrações denominadas S1, S2, S3, S4, e S5. As
subfrações S2 e S5 induziram redução da atividade hemolítica das vias clássica/lectinas.
Ambas apresentaram resultados positivos nos ensaios de migração de neutrófilos e
imunoeletroforese bidimensional. No ensaio de capacidade geradora de SC5b-9, a subfração
S2 apresentou maior significância frente as demais subfrações utilizadas. Visando esclarecer o
mecanismo de ação das subfrações ativas sobre o sistema complemento, testes de
determinação da atividade proteolítica ou inibitória de proteases (tripsina, quimotripsina e
elastase) foram realizados. No entanto, nas concentrações utilizadas, as amostras não
mostraram atividade proteolítica ou inibitória de protease. Os compostos isolados foram
também submetidos ao sequenciamento amino-terminal inicial. Foi possível a identificação
dos primeiros 15 aminoácidos da banda protéica majoritária do gel de poliacrilamida e 10 e 5
aminoácidos das subfrações S2 e S5, respectivamente. No entanto, os resultados de
sequenciamento N-terminal apresentaram baixa confiabilidade, devido à baixa quantidade de
material utilizada. Neste trabalho foram isolados e caracterizados dois compostos capazes de
induzir a ativação do sistema complemento. Esta ação foi evidenciada, após exposição do soro
humano normal às subfrações, por induzirem à formação do complexo SC5b-9 e aumentarem
a migração de neutrófilos, provavelmente por induzirem a formação de fatores quimiotáticos.
Este estudo permitiu avaliar melhor alguns componentes presentes na complexa mistura que é
o veneno de Rhinella schneideri, que, no futuro, poderão se tornar ferramentas farmacológicas
importantes para o estudo de diversas patologias relacionadas ao sistema complemento.

Palavras-chave: Rhinella schneideri, sistema complemento, proteases.
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ABSTRACT
ANJOLETTE, F. A. P. Isolation and biochemical characterization of a toxin from
Rhinella schneideri poison with action on the complement system. 2011. 100f Dissertation (Master), Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade
de São Paulo, 2011.

Important studies focused on amphibians secretions analysis are based on large amount of
biologically active components present in them, such as biogenic amines, steroids,
polysaccharide amine, glycosides, protease inhibitors and several other compounds,
responsible for complex symptomatology observed in the envenomation by Bufo paracnemis.
The genus Bufo presents several molecules in their excretions that can be divided into
categories such as biogenic amines, bufadienolides (Bufogenin), steroids (Bufotoxins),
alkaloids, peptides and proteins. Marongio (2006) found in one of his studies the toad poison
of Bufo paracnemis, now classified as Rhinella schneideri, has an active component of the
classical pathway of the complement system (SC), which needs further studies and
characterization. The purification process of this study was accomplished through cation
chromatography (CM-Cellulose-52), and seven fractions were obtained, called C1, C2, C3,
C4, C5, C6 e C7. The fraction C1 was chromatographed on anion-exchange resin (DEAESepharoseTM) resulting in 4 subfractions referred to as D1, D2, D3, and D4. The subfraction
D3 showed activity on complement system and was subjected to gel filtration (SephacrylTMS200) giving 5 subfractions termed S1, S2, S3, S4, and S5. The subfractions S2 and S5 induced
reduction of the hemolytic activity of the classical/lectin pathway. Both showed positive
results in the assays of migration of neutrophils and bidimensional immunoelectrophoresis. In
the assay of generating capacity of SC5b-9, the subfraction S2 presented greater significance
when compared to the other used subfractions. Aiming to clarify the action mechanism of the
active subfractions on the complement system, tests of determination of the proteolytic or
inhibitory activity of proteases (trypsin, chymotrypsin and elastase) had been done. However,
in the used concentrations, the samples had not shown proteolytic or inhibitory activity of
protease. The isolated compounds also had been submitted to the initial amino-terminal
sequence. The identification of the first 15 aminoacids of the major proteinic band of the
polyacrylamide gel and 10 and 5 aminoacids of the subfractions S2 and S5 was possible,
respectively. However, the sequence of N-terminal results had presented low trustworthiness,
due to the low amount of used material. In this work, were isolated and characterized two
capable compounds to induce the activation of the complement system. This action was
evidenced, after exposition of the normal human serum to the subfractions, for inducing to the
formation of the SC5b-9 complex and will increase the migration of neutrophils, probably
because they can induce the formation of chemotactic factors. This study allowed a better
evaluation of some components present in the complex mixture which is the poison of
Rhinella schneideri, that, in the future, important pharmacological tools for the study of
diverse pathologies related the complement system.

Keywords: Rhinella schneideri, complement system, proteases.
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1. INTRODUÇÃO

A pele de anfíbios é morfológica, bioquímica e fisiologicamente complexa,
possuindo vasta utilidade na sobrevivência dos mesmos como, por exemplo, no processo
respiratório, defesa contra microrganismos, regulação de água, anti-predatório, excreção,
controle de temperatura, reprodução, camuflagem entre outras (CLARK et al., 1994;
CLARKE, 1997; LAI et al., 2002).
Com mais de 4.550 espécies, a classe Amphibia divide-se em Anura (sapos e rãs) e
Urodela (KLAASSEN, 2001; SAKATE; LUCAS DE OLIVEIRA, 2000). No Brasil, as
espécies Bufo marinus, B. typhonius, B. crucifer, B. ictericus, B. granulosus, B. ocellatus, B.
rufus e Rhinela schneideri são as mais abundantes. São observadas na água e em lugares
úmidos, sendo os vertebrados terrestres mais abundantes em florestas tropicais, podendo ser
encontrados também em regiões temperadas úmidas. Apresentam um sistema elaborado de
glândulas cutâneas ao longo de sua superfície corporal, as quais produzem secreções
relacionadas com a respiração, reprodução, proteção contra predadores, ressecamento e ação
antimicrobiana. São secretadas em pequenas e contínuas quantidades, o que é considerado
uma adaptação evolutiva desses animais na transição da água para a terra. (MONTI;
CARDELLO, 1994; VITAL BRAZIL; VELLARD, 1926). Muitas das substâncias
encontradas em anfíbios podem ser classificadas como “nocivas” ou “tóxicas” (DALY, 1995).
Na pele dos anfíbios são encontrados dois tipos de glândulas: as granulares ou
serosas ou glândulas venenosas, que produzem uma secreção tóxica a um grande número de
vertebrados (responsáveis pela defesa passiva do animal), e as glândulas mucosas que são,
geralmente, menores que as glândulas granulares, diferenciando na natureza química de suas
secreções. De acordo com a região do corpo em que se localizam, as glândulas serosas são
divididas em parotóides (agregado de glândulas formando duas protuberâncias nas porções
pós-orbitais, uma em cada lado do corpo), lombares e peitorais (Fig. 1).
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A

B
Figura 1.

C
(A) Rhinella jimi (fêmea) exibindo sua glândula parotóide direita localizada na região
pós-orbital. (B) Glândula parotóide seccionada de acordo com um plano frontal. (C)
Maior ampliação do corte seccional frontal da glândula parotóide (alvéolos). As setas
indicam as paredes e os asteriscos indicam a região dos alvéolos que compõem a
glândula parotóide (adaptado de JARED; ANTONIAZZI et al., 2009).

Estas glândulas apresentam múltiplos poros visíveis por onde o veneno espesso
leitoso ou cremoso de cor branca (Bufo marinus) ou amarelada (Rhinella schneideri), que foi
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elaborado e acumulado em seu alvéolo, é ejetado (Fig. 2). Possui cheiro fortemente alicio no
Bufo crucifer e quase inodoro nas demais espécies. A disposição cutânea dessas glândulas
deve-se à necessidade de defesa do sapo contra os seus inimigos naturais. No Bufo, as
glândulas parotóides contribuem também como uma forma de intimidação, uma vez que elas
são semelhantes a “grandes olhos” (TOLEDO, JARED, 1996; VITAL BRAZIL, VELLARD,
1926).

B

A
Figura 2.

(A) Bufo marinus. A seta maior indica a glândula parotóide localizada na região pósorbital e a seta menor indica a secreção desta glândula. (B) Jatos de veneno esguichando
dos poros da glândula parotóide após compressão manual. Adaptado de Hutchinson e
Savitzky, 2004) (A) e JARED, ANTONIAZZI et al., 2009 (B).

Taxonomicamente, o sapo Rhinella schneideri (Fig. 3), foi classificado
primeiramente por Werner, em 1894, como Bufo schneideri. Posteriormente, Lutz, em 1925,
apresentou uma nova classificação denominando-o Bufo paracnemis. Outras classificações
foram apresentadas por diferentes autores até o momento. Müller e Hellmich (1936)
classificaram esta espécie como Bufo marinus paracnemis; Freiberg (1942) como Bufo
paracnemis; Casamiquela (1967) como Bufo pisanoi; Frank e Ramus (1995) como Bufo
schneideri; Frost et al. (2006) como Chaunus schneideri e, em 2007, Chaparro, Pramuk e
Gluesenkamp, como Rhinella schneideri (FROST, 2009).
Considerando esta última classificação, alteramos a denominação de Bufo
paracnemis para Rhinella schneideri, inclusive no título deste projeto.
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Rhinella schneideri (Laboratório de Toxinas Animais – FCFRP-USP).

As secreções da pele de anfíbios são ricas em componentes biologicamente ativos
com grande potencial para o desenvolvimento de novos fármacos ou novas ferramentas
farmacológicas para o estudo de diferentes sistemas biológicos. No entanto, a caracterização
bioquímica e funcional dos seus componentes é uma etapa fundamental, que antecede os
estudos sobre suas aplicações biotecnológicas.
Diversos estudos foram realizados visando o isolamento e caracterização de
componentes bioativos presentes na pele de anfíbios em décadas passadas (ZHAO et al.,
2005a). Muitos peptídeos bioativos da pele de anfíbios, entre eles peptídeos antibacterianos,
foram isolados e bem caracterizados (PRATES; BLOCH JR., 2000). Compostos derivados
das secreções da pele de sapos podem ser usados como analgésicos, medicamentos contra
problemas cardíacos, multi-drogas para bacterias resistentes, HIV e câncer (GARD;
HIPPARGI; GANDHARE, 2008).
Ambas as glândulas (granulares ou serosas ou venenosas e mucosas) secretam
diversas substâncias bioativas, as quais compõem um sistema de defesa diferente do
constituído pelas células T e B do sistema imune do anfíbio, além de deterem a capacidade de
promover a síntese de peptídeos de baixa massa molecular com atividade antimicrobiana
efetivos contra bactérias e fungos (FLEURYA, et al., 1998). Relatos de diversos estudos
evidenciam que já foram isolados mais de cinquenta peptídeos antimicrobianos de anfíbios,
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caracterizados principalmente por sua natureza catiônica e capacidade de lisar membranas de
microrganismos. Muitos dos peptídeos isolados podem ser encontrados em indivíduos de
gêneros diferentes, pertencentes ou não à mesma subfamília. Como exemplo pode ser citada a
bombinina, descrita em 1970 como peptídeo antibacteriano e hemolítico, presente na pele de
Bufo variegata (PRATES; BLOCH JR., 2000). Posteriormente, outras bombininas foram
identificadas na secreção do mesmo anfíbio, diferenciando entre si na composição de resíduos
de aminoácidos (MIGNOGNA et al., 1993). Na tabela 1, estão listados os principais peptídeos
com atividade antimicrobiana encontrados nas secreções da pele ou em outros órgãos de
anfíbios anuros.
Peptídeos antimicrobianos liberados pelas peles de sapos são capazes de causar lise
de muitas bactérias patogênicas, vírus, bactérias gram-positivas e gram-negativas,
protozoários, leveduras e fungos. Tais peptídeos antimicrobianos possuem propriedades
químicas características, como tamanho relativamente pequeno (20 a 46 resíduos de
aminoácidos), natureza básica (rico em lisina ou arginina) e propriedades anfipáticas
(NICOLAS; MOR, 1995).
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Tabela 1. Principais peptídeos com atividade antimicrobiana encontrados nas secreções da
pele ou em outros órgãos de anfíbios anuros.
PEPTÍDEOS

ANFÍBIOS ANUROS

Magaininas

Xenopus sp.

Bombininas

Bombina sp.

Dermaseptinas

Phyllomedusa sp.

Brevininas

Rana brevipoda

Caerinas

Litoria sp.

Gaegurinas

Rana rugosa

Rugosinas

Rana rugosa

Buforina

Bufo bufo

Ranalexinas

Rana catesbeiana

Xenoxinas

Xenopus sp.

Temporinas

Rana temporaria

Maculatinas

Litoria genimaculata

Esculentinas

Rana esculenta

Pipininas

Rana pipiens

PGLa

Xenopus laevis

Xenopsina (fragmento precursor)

Xenopus laevis

Levitídeo (fragmento precursor)

Xenopus laevis

Ceruleína (fragmento precursor)

Xenopus laevis

Ceruleína

Litoria cerulea

Frenatina

Litoria infrafrenata

Adaptado de Prates e Bloch Jr. (2000).

Para o gênero Bufo, as moléculas presentes nas secreções encontram-se divididas em
diferentes categorias como aminas biogênicas, bufodienolides (bufogeninas), esteróides
(bufotoxinas), alcalóides, peptídeos e proteínas (DALY et al., 1987; LAI et al., 2003). Os
compostos básicos (aminas biogênicas) incluem adrenalina, noradrenalina, bufoteninas,
dihidrobufoteninas e bufotionina. Os derivados esteroidais, incluem colesterol, ergosterol, ᵧsistosterol, bufotoxinas e bufadienolídeos que são arenobufogenina, argentinogenina,
bufalina,

bafarenogina,

bufotalina,

bufotalinina,

cinobufogenina,

cinobufotalina,
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desacetilbufotalina,

desacetilcinobufotalina,

gamabufotalina,
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hellebrigenina,

jamacobufoginina, marinobufogenina, resibufogenina e telocinobufogenina (SAKATE;
LUCAS DE OLIVEIRA, 2000).
Weil e Davis (1994) relatam que o veneno de sapos era utilizado por indígenas como
alucinógeno durante seus rituais ou para a caça. Tradicionalmente, o mesmo é empregado por
chineses em drogas como “Chan Su” (conhecida pelos japoneses por Senso) e Yixin Wan, que
são utilizadas em tratamento de doenças cardíacas, como expectorante, diurético e até mesmo
como remédio para dor de dente, mas que podem causar envenenamento devido à alta
concentração de bufotoxinas (CHI et al., 1998).
Sinais clínicos de envenenamento são observados principalmente em pequenos
animais, como cães (BREDFORD, 1974; SAKATE; LUCAS DE OLIVEIRA, 2000).
Envenenamentos leves são caracterizados por irritação da mucosa oral e salivação,
principalmente. Sinais clínicos como depressão, fraqueza, ataxia e movimentos em círculos,
anormalidades no ritmo cardíaco, defecação e uremia juntamente com irritação da mucosa
oral e salivação, caracterizam o quadro de envenenamento moderado. Já em envenenamento
grave, observa-se irritação da mucosa oral, salivação, dor abdominal, depressão respiratória,
pupilas não responsívas à luz, convulsões, anormalidades no ritmo cardíaco, sinais de edema
pulmonar e cianose, culminando com a morte (SAKATE; LUCAS DE OLIVEIRA, 2000).
Envenenamento com sapos em humanos também são reportados, como no caso ocorrido no
Hawaii, onde uma criança morreu depois de comer um sapo morto pelo seu pai, encontrado
em um canavial (PALUMBO; PERRY; READ, 1975).
Embora um grande número de anfíbios seja conhecido, poucos apresentam perigo
aos humanos (KLAASSEN, 2001). O envenenamento através do contato com o animal é raro,
exceto quando o próprio animal ou sua secreção é ingerido, pois a manifestação de
intoxicação surge através do contato com feridas ou mucosas do agressor (boca e olhos). Daly
et al. (1987) relatam que a segunda geração de anfíbios nascidos em cativeiros perde sua
capacidade de produzir toxinas e os animais tornam-se totalmente não-tóxicos, pois todas as
toxinas são produzidas através de precursores encontrados na dieta do animal, explicando a
diversidade da intoxicação por sapos nas mais variadas regiões.
De acordo com Daly (1995), várias proteínas hemolíticas de anfíbios são certamente
de origem endógena. Assis, Barbosa e Carvalho (1985), verificaram que o veneno de Bufo
marinus paracnemis possui compostos capazes de interferir com o sistema complemento
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(SC). Marongio (2006), em estudos realizados com sapos Rhinella schneideri demonstrou a
presença de um componente ativo sobre a via clássica do sistema complemento ainda não
bem caracterizado.

1.1.

SISTEMA COMPLEMENTO

De acordo com Walport (2001a), o sistema complemento (SC) é altamente
sofisticado e regulado, exercendo um papel fundamental na defesa do organismo, como parte
do sistema imune inato ou adaptativo. Este sistema é formado, basicamente, por várias
proteínas séricas e de membrana, que são encontradas, em sua maioria, na forma inativa ou
como pró-enzimas, cuja ativação resulta em diversas reações como lise de microrganismos e
células infectadas, opsonização, solubilização e depuração de imunocomplexos, participação
no processo de inflamação, entre outros (JANEWAY et al., 2000). A ativação deste sistema
(Fig. 4) pode ser realizada por três diferentes vias:


Via Clássica cujos componentes específicos são: complexo C1, composto por C1q,
duas unidades de C1r e duas unidades de C1s; e os componentes C4 e C2;



Via Alternativa: fator D e fator B;



Via da Lectina: lectina ligante de manose (MBL), MASP-1, MASP-2, MASP-3,
Map19, C4 e C2.
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Figura 4.

Sistema complemento e seus componentes específicos (adaptado de ABBAS et al.;
2006).

Os componentes do complexo de ataque à membrana (MAC, do inglês membrane
attack complex) C5, C6, C7, C8 e C9, além do componente central das três vias de ativação
(C3), são comuns a estas vias (Fig. 5).
As vias de ativação do complemento levam à geração das C3 convertases e,
posteriormente, de C5 convertase, iniciando a via terminal e a formação do complexo de
ataque à membrana (MAC). A formação desse complexo, inserido na membrana alvo, leva à
ruptura e a lise celular (JANEWAY et al., 2000).
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Figura 5.

Etapas tardias da ativação do complemento e formação do MAC (adaptado de
ABBAS et al.; 2006).

Na literatura foram identificados inibidores de proteases na pele de algumas espécies
de anuros: Bombina máxima (LAI et al., 2002), Bombina bombina (MIGNOGNA, et al.,
1996), Bombina orientalis e Bombina variegata (CHEN; SHAW, 2003), inibidor de tripsina
isolado de Dyscoplus guinetii (COLON; KIM, 2000), sugerindo que um possível inibidor de
protease esteja presente no veneno de Bufo paracnemis. Zhao et al. (2005b) têm isolado e
caracterizado inibidores de proteases da pele de sapos bufonoides.

1.2.

PROTEASES

Proteases são enzimas que participam de diversos processos biológicos, tais como
coagulação sanguínea, liberação de peptídeos

biologicamente ativos (JACKSON;

NEMERSON, 1980), fibrinólise (GUNTHER et al., 1989), cascata do complemento
(PERKINS; SMITH, 1993), apoptose, processamento de proteínas após sua síntese
(TILLOTSON et al., 1998), sendo também consideradas importantes fatores no
desenvolvimento de inúmeras doenças humanas.
De acordo com o comitê de nomenclatura da União Internacional de Bioquímica e
Biologia Molecular, as proteases são classificadas em dois grupos principais: as exopeptidases
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e endopeptidases, dependendo do sítio de ação dessas enzimas na proteína. O processo de
degradação das exopeptidases inicia a partir das extremidades amino (N) ou carboxiterminal
(C) das proteínas, resultando em pequenos peptídeos ou aminoácidos. Já as endopeptidases
clivam a proteína alvo na sua parte interna, longe das extremidades, resultando, assim, em
peptídeos maiores. As proteases são também classificadas, de acordo com o tipo do grupo
funcional presente no sítio catalítico da enzima, em outros quatro grupos importantes, que
são: serina, cisteína, aspártico e metalo proteases (HARTLEY, 1960). Baseado no sítio de
clivagem na região (N) ou (C) da proteína, as exopeptidases subdividem-se como
aminopeptidases e carboxipeptidases (Tab. 1). As aminopeptidades agem na região (N) da
cadeia peptídica, podendo liberar um único aminoácido, um dipeptídeo ou um tripeptídeo e as
carboxipeptidases agem na região (C), podendo liberar um único aminoácido ou um
dipeptídeo. As carboxipeptidases ainda podem ser classificadas em três grupos principais:
serina, cisteína e metalo-carboxipeptidases, de acordo com a natureza dos resíduos de
aminoácidos no sítio catalítico da enzima (WATSON, 1976; LABBE; REBEGROTTE;
TURPINE, 1974).
As endopeptidases apresentam ação preferencial nas regiões internas das cadeias
peptídicas e são divididas em quatro subgrupos: serino protease, aspártico protease, cisteína
protease e metalo-protease (Tab. 2) (RAWLINGS; BARRET, 1993).
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Tabela 2. Classificação e modo de ação das principais proteases.
Protease

Modo de ação *

EC nº

------------------------------------------------------

3.4.14

------------------------------------------------------

3.4.14

------------------------------------------------------

3.4.16.3.4.18

---------------------------------------------

3.4.16.3.4.18

EXOPEPTIDASES



Aminopeptidase

Dipeptidil peptidase
Tripeptidil peptidase



Carboxipeptidase

Serino protease

3.4.16

Metalo protease

3.4.17

Cisteína protease

Peptidil dipeptidase

3.4.18

---------------------------------------------------------

3.4.15

---------------------------

3.4.13

--------------------------------------------------------

3.4.21.3.4.34

Dipeptidase

ENDOPEPTIDASES
Serino protease

3.4.21
Cisteína protease
3.4.22
Aspártico protease
3.4.23
Metalo protease

3.4.24
3.4.24

* Os círculos pretos indicam os aminoácidos terminais. As setas indicam os sítios de ação das
proteases (adaptado de RAO et al., 1998).

Existem diversas proteases que não se enquadram nesse padrão de classificação,
como exemplo, as proteases ATP – dependentes que necessitam de ATP para a sua atividade
(MENON; GOLDBERG, 1987). Com base na sequência de aminoácidos, as proteases são
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ainda classificadas em famílias diferentes e também em “clãs” para comportar os grupos de
peptidases que evoluíram de um antepassado comum (RAWLINGS; BARRET, 1993).
O sistema complemento contém nove serino proteases, incluindo a MASP3, a mais
nova serino protease descrita (SIM; LAICH, 2000). Cada protease pode ser considerada como
uma molécula individual, cada qual com uma atividade mensurável como, por exemplo,
proteolítica, estereolítica e aminolítica. Entre as proteases descritas estão C1r, C1s, MASP1,
MASP2, MASP3, C2, Fator B, Fator D e Fator 1. Todas as proteases descritas requerem uma
pré-ativação por outra protease, exceto o Fator 1 e o Fator D.
Considerando que o veneno de Rhinella schneideri apresenta ação sobre o sistema
complemento, este trabalho visa isolar e caracterizar o componente do mesmo responsável por
esta atividade. As atividades proteolíticas ou de inibição de proteases serão avaliadas, visto
que a cascata de ativação do sistema complemento envolve várias serino proteases.
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5. CONCLUSÕES


Todo o processo de purificação do(s) possível (eis) componente (s) com atividade

sobre o sistema complemento mostrou-se eficiente.


Foi possível a verificação de bandas protéicas em gel de poliacrilamida com SDS da

fração C1 (fração ativa) e do veneno bruto, confirmando, a presença de inúmeros
componentes de alto e baixo peso molecular nos mesmos. A fração ativa (C1) apresenta,
principalmente, compostos de alto peso molecular.


Todas as subfrações (S1, S2, S3, S4 e S5), submetidas ao ensaio de atividade

hemolítica sobre a via clássica/lectinas, apresentaram significativas reduções, destacando as
subfrações S2 e S5.


No ensaio de quimiotaxia, houve um aumento da migração celular induzida pela pré-

incubação das subfrações S2 e S5 com soro humano normal (SHN), indicando que as mesmas
são capazes de induzir a ativação do sistema complemento e, subsequente clivagem de C3 e
C5, originando potentes fatores quimiotáticos (C3a e, principalmente, C5a).


Na imunoeletroforese bidimensional, as subfrações S2 e S5 ativaram o sistema

complemento, levando à clivagem de C3.


A subfração S2, no ensaio de avaliação da capacidade geradora de SC5b-9, foi

responsável pela maior formação do complexo (SC5b-9).


As subfrações S2 e S5, nas concentrações utilizadas, não mostraram atividade

proteolítica ou inibitória de protease.


Foi possível o sequenciamento N-terminal dos 15 primeiros aminoácidos da banda

protéica majoritária do gel de poliacrilamida. No sequenciamento N-terminal das subfrações
S2 e S5, foi possível a identificação de 10 e 5 primeiros aminoácidos, respectivamente. No
entanto, os resultados obtidos dos sequenciamentos apresentaram baixa confiabilidade, devido
à baixa quantidade de material utilizada.
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