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                 RESUMO 

Cascavéis mantidas em cativeiro sob estresse térmico apresentam redução na 

velocidade da digestão, alterações quantitativa e qualitativa da peçonha, o que 

sugere a modulação de genes relacionados à aclimatação a baixas temperaturas. O 

presente trabalho visou clonar uma fosfolipase e avaliar a expressão de genes 

relacionados a estresse em glândulas de peçonha de cascavéis da espécie Crotalus 

durissus cascavella (Cdcasca) submetidas a estresse térmico. Para tanto, a 

clonagem do cDNA de uma nova PLA2  foi realizada a partir da biblioteca de cDNA 

da glândula de peçonha de Cdcasca. A seqüência de aminoácidos deduzida dessa 

PLA2 indica que essa se enquadra no grupo das PLA2s ácidas, da classe II, cujos 

membros apresentam atividade enzimática. A fim de verificar o padrão de expressão 

após estresse térmico, os cDNA de glândulas de três cascavéis, provenientes da 

mesma ninhada, submetidas a extração da peçonha e, posteriormente, a 

temperaturas de 18°C (frio), 28 °C (controle) e 40° C (calor), por três dias, foram 

preparados e os transcritos de PLA2 e de proteínas de choque térmico (HSP70, 

HSP90, e HSF1) quantificados por PCR em tempo real. Os resultados mostraram 

que os níveis de transcritos de PLA2 foram 5,24 vezes mais altos nas glândulas de 

peçonha da serpente mantida no frio em relação ao controle, enquanto os transcritos 

de PLA2 das glândulas da serpente mantida no calor não apresentaram diferenças 

significativas. Os níveis de transcritos das HSPs e seu fator de transcrição (HSF1) 

não variaram de maneira apreciável na amostras. Os resultados provaram, pela 

primeira vez, influência da baixa temperatura na expressão de uma toxina na 

glândula de peçonha de C. d. cascavella, sugerindo que essas serpentes podem 

adaptar a composição da peçonha à condição de estresse térmico. 

Palavras chaves: Crotalus durissus cascavella, composição de peçonha, PLA2, estresse térmico, 

expressão de genes, RT-PCR.  
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ABSTRACT 

Captive rattlesnakes maintained under condition of thermal stress showed reduction 

in the velocity of prey digestion velocity, and in the quality and quantity of the venom, 

what suggests gene modulation related to acclimation at low temperature. This work 

aimed to clone a PLA2 and evaluete the genes expression related to stress in the 

venom glands of rattlesnake of the Crotalus durissus cascavella specie (Cdcasca) 

submitted to thermal stress.  For  that, a new PLA2 cDNA was cloned based on 

homology screening  of  Cdc cDNA venom gland library. Deduced amino acid 

sequence indicated that Cdcasca PLA2 belongs to the group of type II PLA2s  whose 

members possess enzymatic activity. To verify whether the PLA2 expression is 

related to rattlesnake to heat shock response, cDNAs where prepared from the 

venom glands of three young specimens from the same clutch. The snakes were 

submitted to venom extraction, before being maintained for three days at 180C (cold), 

280C (control) and 400C (heat). PLA2 and heat shock-related proteins (HSP70, 

HSP90, HSF1) transcripts where quantified by real time PCR. Results showed that 

the levels of PLA2 transcripts is 5.24-fold higher than the control in the venom glands 

from snakes maintained at cold, while PLA2 transcripts from venom glands 

maintained at heat temperature did not show appreciable variation. The levels of both 

HSPs and the transcription factor (HSF1) transcripts did not show appreciable 

variation. These results prove, for the first time, the influence of low temperature in 

the expression of a toxin in the C. d. cascavella venom gland, suggesting that snakes 

might adaptate the venom composition to thermal stress condition.   

Key words: Crotalus durissus cascavella, venom, PLA2, thermal stress, gene expression, real-time 

PCR. 



Melo, E.S.L.   Clonagem Molecular de uma Nova Fosfolipase A2 Ácida de Cascavel (Crotalus durissus 
cascavella) e Análise de sua Expressão em Serpentes Submetidas  ... 
 

 

LISTA DE FIGURAS   

 

 

Figura 1.  Seqüência de nucleotídos e de aminoácidos do precursor da nova PLA2                  

de C. d. cascavella. 

 

Figura 2. Comparação da seqüência da PLA2 identificada por PMF - 
 
Pharmaceutical Microbiology Forum  (Q8QG87|PA21_BOTIN)   e deduzida 
do  
 
cDNA clonado (Cdcasca PLA2  clone 4.8). 

 

Figura 3. Curvas amplificadas representativas de Ct para a quantificação relativa da 

PLA2   e transcritos da proteína de choque térmico na glândula de 

peçonha de Cdcasca  jovem submetida ao estresse térmico.   

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Melo, E.S.L.   Clonagem Molecular de uma Nova Fosfolipase A2 Ácida de Cascavel (Crotalus durissus 
cascavella) e Análise de sua Expressão em Serpentes Submetidas  ... 
 

 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 
 
AT - alta temperatura 
 
bAct - β-Actina 
 
BEPLA2 – PLA2 de Bothrops erythromela 
 
BT - baixa temperatura 
 
CAPLA2 – PLA2 de Crotalus atrox 
 
Cdcasca - Crotalus durissus cascavella  
 
Cdcasca PLA2 – PLA2 de C.d. cascavella 
 
CVVPLA2 – PLA2 de Crotalus viridis viridis 
 
cDNA -  Complemetary DNA ou DNA complementar 
 
Ct -  Cold temperature ou Temperatura fria 
 
DNA – Deoxyribonucleic acid ou Ácido desoxirribonucleico 
 
HSE -  Heat Shock Element  ou Elemento de Choque Térmico  
 
HSF – Heat shock factor ou Fator de choque térmico 
 
HSG – Heat shock gene ou Gene de Choque Térmico  
 
HSPs - Heat Shock Proteins ou Proteínas de choque térmico 
 
PCR – Polymerase chain reaction ou Reação em cadeia da  polimerase  
 
PLA2  -   Fosfolipases A2  
 
qRT-PCR - Real Time quantitative Reverse Transcription PCR  ou PCR quantitativo 
 
 em tempo real 
 
RNA – Ribonucleic acid ou Ácido ribonucleico 
 
RNase – Ribonuclease 
 
ss-cDNA – singlestrand- cDNA ou fitas simples de cDNA 
 
TA  - temperatura ambiente 
 



Melo, E.S.L.   Clonagem Molecular de uma Nova Fosfolipase A2 Ácida de Cascavel (Crotalus 
durissus cascavella) e Análise de sua Expressão em Serpentes Submetidas  ... 

 

17 
 

 

1.0 INTRODUÇÃO 

 

Os répteis são animais vertebrados, classificados em quatro ordens que 

incluem Rhyncocephalia (tuatara), Chelonia (tartarugas e jabutis), Squamata 

(lagartos e serpentes), e Crocodilia (jacarés, caimãs e crocodilos), e são, em 

sua maioria, encontrados em todo mundo com exceção dos ecossistemas mais 

frios (Pough et al., 1999). Os répteis são animais ectotérmicos, pois utilizam 

principalmente o calor proveniente do ambiente para regular sua temperatura 

corpórea com considerável precisão. Muitas espécies possuem habilidades 

comportamentais únicas para aumentar ou diminuir a taxa de calor do corpo, e 

controlar a temperatura de maneira que venha beneficiar o seu melhor 

desempenho em varias funções, entre as quais, a busca de micro-habitats 

quentes ou frios; o controle do tempo de atividade em determinado ambiente; 

alteração dos padrões cardiovasculares e postura corporal, como por exemplo, 

aumentando ou diminuindo o grau de achatamento do corpo sobre um 

substrato;  orientação do corpo paralela ou perpendicularmente aos raios 

solares; alguns répteis mudam a cor da pele, aumentando ou diminuindo a 

absorção de luz solar. Esses animais recebem radiação na porção 

infravermelha do espectro eletromagnético solar, irradiam calor efetuando 

trocas com o meio ambiente e, termorregulam o corpo equilibrando ganho e 

perda de calor através do efeito de convecção da radiação, condução do calor 

e evaporação (Pough et al., 1999). O habitat natural é que determina qual a 

principal fonte de calor disponível para as espécies que ali habitam, 

influenciando assim os diferentes padrões de comportamento. 
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De acordo com O’Connor (1999), as trocas de calor entre os répteis e o 

meio ambiente têm efeitos na circulação sangüínea, no controle das taxas de 

aquecimento e, no resfriamento corporal. Quando a temperatura ambiente 

aumenta, os vasos sangüíneos se dilatam aumentando o fluxo de sangue e a 

perda de calor, como resposta provinda de estímulos a termorreceptores 

periféricos que estimulam o hipotálamo. A perda de calor pode acontecer 

também por evaporação, se a temperatura ambiente for igual á orgânica, no 

entanto, a respiração fica ofegante, pois com a ausência das glândulas 

sudoríparas nos tecidos da pele, a evaporação se torna bastante limitada.  

Lutterschimidt et al. (2002) demonstraram que as taxas de processos 

bioquímicos catalisados por enzimas são diretamente influenciadas pela 

temperatura.  Em razão disso, os répteis procuram sobreviver dentro dos 

parâmetros de temperatura que favoreçam a obtenção de uma melhor 

performance bioquímica (Huey & Bennett, 1987).  

De acordo com Storey (2006) a baixa oxigenação, baixas temperaturas 

ou falta d’água são condições ambientais que influenciam o funcionamento 

normal do metabolismo, levando o organismo à depressão metabólica que 

pode alcançar uma taxa de 20-5% do funcionamento normal.  

Como acontece com todo animal ectotérmico, a atividade das serpentes 

depende diretamente da temperatura ambiente do meio. Lueth, em 1941, 

trabalhando com serpentes do gênero Thamnophis e Natrix, livres na natureza 

e em cativeiro, demonstrou que atividades como locomoção, alimentação, 

metabolismo, uso das reservas energéticas, agressividade, e suscetibilidade a 

doenças são completamente dependentes da temperatura. As serpentes, em 

sua maioria, hibernam quando em temperaturas muito baixas, enquanto em temperaturas altas 
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buscam lugares mais amenos para sobreviver. O mesmo autor também 

constatou que o manejo altera a temperatura do corpo das serpentes cerca de 

2ºC acima da temperatura do ar, como conseqüência da agitação ou 

absolvição de calor proveniente das mãos do manejador.  

Duarte (2002), trabalhando com cascavéis mantidas em cativeiro sob 

estresse térmico (18ºC) observou que a temperatura influenciou na velocidade 

da digestão, quantidade e teor protéico da peçonha. Analisando o perfil 

eletroforético das amostras de peçonha, Duarte (2002) identificou a presença 

de uma proteína produzida pelas cascavéis mantidas a 18ºC, o que sugere a 

ativação de genes relacionados ao estresse térmico de baixas temperaturas.  

O presente trabalho visou clonar uma fosfolipase e avaliar a expressão 

de genes relacionados a estresse em glândulas de peçonha de cascavéis da 

espécie Crotalus durissus cascavella (Cdcasca) submetidas a estresse térmico. 
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2.0 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 O Sistema venenífero em Squamata 

As serpentes Viperidae apresentam duas glândulas de peçonha 

localizadas na cabeça, atrás e abaixo dos olhos, onde de acordo com SANTOS 

(1995), são glândulas salivares modificadas cuja saliva é a própria toxina.  À 

medida que as serpentes usam a peçonha para imobilizar e capturar a presa 

através do bote, após o esvaziamento total das glândulas, elas só voltarão a 

encher-se completamente após duas semanas. O aparato secretor de peçonha 

é composto por uma glândula principal, um ducto primário, uma glândula 

acessória e um ducto secundário. Na glândula principal, são encontrados 

muitos túbulos ramificados que são formados pelo eptélio produtor de peçonha, 

a qual é armazenada no lúmen de ductos coletores. Dentre as funções 

realizadas pela peçonha estão a  lubrificação do alimento, higiene bucal, 

digestão da presa e antiputrefação alimentar. (GANS, 1978; SALOMÃO, 1991). 

A ação tóxica da peçonha está relacionada com a ação enzimática e as toxinas 

protéicas específicas que compõem a peçonha (BON, 1997), no entanto, 

muitas substâncias inibidoras de proteases e fosfolipases estão presentes no 

soro sangüíneo das serpentes viperidae, o que beneficia o animal livrando-o  

dos danos provenientes de uma inoculação acidental. 

Todas as linhagens de Squamata (lagartos e serpentes) que possuem 

glândulas orais secretoras de toxinas apresentam a mesma origem embrionária 

do sistema venenífero. O lagarto Pogona barbata apresenta uma ancestralidade 

no que diz respeito às glândulas lobulares sem componentes secretores da peçonha nas 

arcadas superior e inferior. Já serpentes, iguanas e anguimorfos têm o sistema 
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venenífero derivado da perda das glândulas da mandíbula e maxila, formando 

um só grupo. Os lagartos Helodermatídeos produzem a peçonha nas glândulas 

da mandíbula inferior que são ligadas a ductos que apresentam sulcos situados 

nos dentes.   

A análise filogenética utilizando o sequênciamento de genes que 

codificam para cinco proteínas nucleares estabelece os anguimorfos, 

helodermatídeos peçonhentos e os iguanídeos como parentes mais próximos 

das serpentes (Bryan et al., 2006). Os iguanas retêm a condição básica de um 

sistema de glândula lobular, onde não tem a proteína secretada.   
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2.2  Serpentes Peçonhentas no Brasil 

  

O Brasil possui uma fauna de serpentes com cerca de 265 espécies, 

classificadas dentro de 73 gêneros, em 9 famílias. Destas, apenas duas famílias 

Elapidae e Viperidae que produzem toxinas em glândulas especializadas e têm 

aparelhos apropriados para inoculá-las, incluem no Brasil as espécies de 

importância médica, em função da freqüência e gravidade dos acidentes,  

causando sérias intoxicações em suas vítimas.   

As serpentes pertencentes à família Viperidae representam o mais 

importante grupo de serpentes para a saúde pública, pois são responsáveis 

pela maioria dos acidentes ofídicos mais graves. Crotalus durissus, única 

espécie do gênero Crotalus no Brasil, destaca-se por ser responsável de 

aproximadamente 7,7% dos acidentes ofídicos registrados, e causadora do 

maior número de mortes devido à freqüência com que os casos de 

envenenamento evoluem para a insuficiência renal aguda (Pinho et al., 2000).  

Conhecida popularmente como cascavel, boicininga, boiçununga, 

boiquira, cascavel-de-quatro-ventas, maracá, maracabóia e maracambóia, C. 

durissus possui uma área de distribuição que abrange desde algumas regiões 

mexicanas até a Argentina com exceção das florestas úmidas da América 

Central e América do Sul (Wüster et al., 2005). 

As cascavéis podem chegar a 1,6 m de comprimento; têm dentição 

solenóglifa; alimentam-se de roedores; vivem em habitat terrestres e têm 

hábitos crepusculares e noturnos (Cardoso et al., 2003). 
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A identificação dos principais gêneros de Viperídeos pode ser feita, em 

primeira instância, utilizando caracteres morfológicos externos como à cabeça 

triangular recoberta por escamas pequenas e pela presença de fosseta loreal, 

constituída de uma enorme quantidade de terminações nervosas, originadas do 

quinto nervo craniano, que respondem a radiações de ondas longas de 

infravermelho (5000 a 15000 nm), e são especialmente sensíveis à diferença 

de temperatura de apenas 0,003ºC sobre a superfície terrestre (Hickman et al., 

2004).  A característica mais proeminente da espécie C. durissus é a presença 

do chocalho ou guizo na extremidade caudal. Ela apresenta também corpo 

com linha vertebral bem pronunciada, um colorido de fundo castanho claro de 

tonalidades variáveis, onde se destaca uma fileira de manchas dorsais de 

formato em losangos marrons, mais ou menos escuros, marginadas de branco 

ou amarelo (Cardoso et al., 2003). De acordo com o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), a espécie C. durissus 

ocorre em todos os estados brasileiros, com exceção do Acre, Rio de Janeiro e 

Espírito Santo.  C. d. cascavella Wagler, 1824 pode ser encontrada em áreas 

secas do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, 

Bahia e extremo Nordeste de Minas Gerais (Hoge e Romano-Hoge, 1978/79). 

 

2.3 Peçonhas de serpentes  e seus efeitos em organismos vivos 

 

Normalmente possuidores de grandes variações em sua composição 

inter e intraespecíficas, as peçonhas de serpentes podem apresentar 

similaridade entre espécies aparentadas (Chippaux et al., 1991). 
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As peçonhas ofídicas são compostas de água, 50-70%; enzimas, 

proteínas tóxicas e não tóxicas; aminoácidos; peptídeos; nucleotídeos; 

carboidratos; lipídios; cálcio; sódio; potássio; manganês e zinco. As peçonhas 

podem ser divididas em duas categorias dependendo da sua composição: 

neurotóxica, que causa danos no sistema nervoso da vítima e, 

hemotóxica/citotóxica que causa destruição das células do sangue (glóbulos 

vermelhos) e tecidos (Coborn, 1991).  

As peçonhas de serpentes são utilizadas na captura da presa para 

alimentação ou como reação de defesa. Essas peçonhas têm despertado 

interesse da comunidade científica pelos efeitos malignos sobre as vítimas de 

acidentes, bem como por seus efeitos benignos no tratamento e cura de 

doenças.                                             

Desde as primeiras décadas do século XX, estudos da peçonha de C. 

durissus indicavam uma elevada toxidade (Brasil e Pestana, 1901-1917) que 

ao longo do tempo, com o acúmulo das pesquisas, caracterizou-se por causar 

paralisia flácida e respiratória em animais de laboratório; nefrotoxicidade em 

cães e no homem; exercer atividade proteolítica sobre os tecidos e não ser hemorrágica. 

Estudos realizados posteriormente demonstraram que o envenenamento causado por C. d. 

terrificus provocava desordens na coagulação sangüínea, miotoxicidade, neurotoxicidade (fácies 

miastênica, fraqueza muscular), escurecimento da urina, oligúria, anúria e Insuficiência Renal 

Aguda (IRA), a principal causa de morte pela picada dessas serpentes (Pinho, 2000).  

Quando a peçonha é inoculada na vítima, os sintomas vão aparecendo em graus de 

intensidade, à medida que o tempo vai passando. O local da picada passa quase despercebido, 

apenas minúsculos pontos são deixados pela perfuração das presas e, a 

sensação de dor no local é mínima.  Com o passar do tempo, a vítima se    
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torna sonolenta, e a intoxicação sistêmica desenvolve a miólise com 

conseqüente mioglobinúria, em seguida oligúria e/ou anúria, incapacidade de 

movimentação ocular nas direções horizontal e vertical e fácies neurotóxica. A 

grande maioria dos óbitos ocorre ao final da primeira semana por insuficiência 

renal aguda. O tratamento é composto pela administração do soro anticrotálico 

ou antibotrópico-crotálico (Cardoso, 2003). 

 

 

2.4 Expressão e ação de toxinas e proteínas da peço nha crotálica 

  

 A peçonha de serpentes do gênero Crotalus é constituída de uma 

mistura complexa de proteínas que podem chegar a centenas de componentes 

tóxicos e não tóxicos. Cada proteína tem sua própria atividade biológica, 

variando na sua composição, de acordo com a espécie (Tu, 1996). As 

principais toxinas encontradas na peçonha de cascavéis são: crotoxina (Slotta 

et al., 1938), giroxina (Barrio, 1961), convulxina (Polgár et al. 1997), crotocetina 

(Rádis-Batista et al., 2005), crotamina e suas isoformas (Rádis-Batista et al., 

1999).  

A crotamina e a crotoxina possuem ação miotóxica. A ação neurotóxica 

é produzida principalmente pela crotoxina, que atua nas terminações nervosas, 

tanto no sistema nervoso central quanto periférico, inibindo a liberação de 

acetilcolina, fator responsável pelo bloqueio neuromuscular, do qual decorrem 

as paralisias motoras e respiratórias apresentadas pelos pacientes.   

A crotoxina foi isolada pela primeira vez, em estado cristalino, por Slotta 

et al. (1938). Esta toxina é composta de duas subunidades protéicas: a 

fosfolipase A2 básica (PLA2) e a crotapotina (Fraenkel e Singer, 1956).  Este complexo atua ao 
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nível da junção neuromuscular de forma pré-sináptica (Vital-Brazil, 1966). 

Segundo Rubsamen et al. (1971), a atividade miotóxica e neurotóxica da PLA2 

crotálica é potencializada pela crotapotina e, de acordo com Hendon e 

Fraenkel-Conrat (1971), a atividade enzimática da PLA2 exibe também  

atividade hemolítica indireta. O complexo tem ação pré-sináptica nas 

terminações nervosas do sistema central e periférico e, pós-I bloqueando a 

transmissão dos impulsos nervosos. A atividade fosfolipásica bloqueia a ação 

pós-sináptica da crotoxina  (Marlas; Bon, 1982). Quando há uma interação com 

membranas, a crotoxina se dissocia nas duas subunidades liberando 

crotapotina na solução e, a PLA2 se liga de maneira inespecífica a membranas 

biológicas, possuindo assim, baixa toxidade. A crotapotina isolada não interage 

com membranas biológicas, é atóxica e não apresenta ação farmacológica 

isolada, porém, ela age como uma proteína chaperona no complexo, 

prevenindo ligações não específicas da PLA2, potencializando sua toxidade 

(Bon et al., 1979). Deste modo a crotapotina previne a adsorção inespecífica da 

PLA2 sobre as me mbranas, direcionando-a para seu alvo farmacológico que 

pode ser fosfolipídios carregados negativamente (Bon et al., 1986).  

Uma convulxina capaz de ativar e agregar plaquetas foi  

puri ficada e caracterizada por Vargaftig et al ., (1980) e várias 

isoformas de crotoxina foram observadas através de técnicas 

cromatográficas e perfis eletroforéticos  (Marlas et al .,1983; Faure 

e Bon, 1988). Através do uso de técnicas de biologia molecular  

algumas proteínas contidas na peçonha de C. d. cascavella, foram caracterizadas: PLA2 e 

crotapotina (Beghini et al., 2000),  crotacetina heterodimérica (Rádis-Batista et al., 

2005) indutora de agregação plaquetária com  atividade antimicrobiana contra  
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bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. Mais recentemente foi 

caracterizada uma L-aminoxidase que apresenta ações agregante plaquetária, 

bactericida e anti-leishmania (Toyama et al., 2006). 

 A convulxina, crotoxina, e giroxina isoladas de C.d.cascavella, foram 

investigadas quanto aos efeitos tóxicos na função renal de ratos (Kattah et al., 

200 ). Enquanto a convulxina não demonstrou efeito positivo de toxidade na 

função renal, a crotoxina causou alterações em todos os parâmetros 

bioquímicos e, a giroxina produziu menos efeitos quando comparada com a 

crotoxina, cuja ação é responsável pela nefrotoxicidade aguda causada pela 

peçonha de cascavella.  

 

2.5 Fosfolipases A 2 (PLA2) 

  

 As fosfolipases são enzimas estereolíticas que hidrolisam 

glicerofosfolipídios e, dependendo do sítio de hidrólise, são classificadas em 

Fosfolipase A1, A2, B, C e D.  As fosfolipases A2 hidrolisam os fosfolipídios 

na posição sn- 2 do glicerol, liberando lisofosfolipídios e ácidos graxos. Vários 

fosfolipídios que ocorrem na natureza são hidrolisados pelas PLA2, dentre as 

mais estudadas estão fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilinositol, 

fosfatidilglicerol e fator de agregação plaquetária (Burke & Dennis, 2008). 

 De acordo com Huang et al. (1997);  Manjunatha (2003)  as PLA2  são 

encontradas em todas as peçonhas ofídicas, ncom uma grande variedade de 

funções biológicas: neurotóxicas pré e pós sinápticas; miotóxica local e 

sistêmica; cardiotóxica; coagulante; ativadora e inibidora de agregação plaquetária; hemolítica; 

hemorrágica, anti-hemorrágica, convulsivante, hipotensiva e edematogênica.    
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Aparentemente não há correlação entre a atividade enzimática e a toxidade 

letal das fosfolipases. Mais de 150 PLA2  mostrando alta homologia (40-90%) e 

alta similaridade no arranjo tridimencional tiveram suas seqüências 

nucleotídicas determinadas até o ano de 1997 (Manjunatha, 1997). Tais 

revelações tornam difícil a correlação entre a similaridade estrutural e as 

diferentes funções dessas enzimas. A similaridade na habilidade de hidrolisar 

fosfolipídios na posição sn-2 constitui um fator intrigante no mecanismo da 

PLA2 da peçonha de serpentes uma vez que  o bloqueio da neurotransmissão 

no nível da junção neuromuscular associado aos vários efeitos farmacológicos 

pode ocasionar a morte da vítima.  

 Na peçonha de Crotalus durissus cascavella apenas uma fosfolipase A2 

básica, com atividade máxima em pH 8,3 e temperatura de 35–40°C que 

precisa de Ca2+ para ser ativada foi purificada até o momento (Beghini et al., 

2000.) 

 

2.6 Proteínas relacionadas ao estresse térmico 

Qualquer organismo vivo está sujeito a uma resposta de estresse celular devido a 

condições ambientais adversas que vai desde a exposição a mudanças de temperatura (calor 

ou frio), até ao contato com metais pesados, tratamentos com reagentes químicos ou mesmo 

infecções com microorganismos (Lindquist, 1986; Kaufmann, 1990). Os fatores estressantes 

empregados estimulam uma resposta celular que, normalmente, é detectada pela desnaturação 

de proteínas ou pela síntese de proteínas tidas como anormais (Edington & Whelan, 1989).  

Essa resposta é caracterizada pelo aumento da síntese de um grupo de proteínas 

altamente conservadas, as proteínas relacionadas ao estresse (Morimoto et al., 

1990), onde estão incluídas as proteínas de choque térmico “Heat Shock 
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Proteins”- (HSPs)  que podem ser expressar em altas e baixas temperaturas ( Deane & 

Woo, 2005) 

A ativação de uma seqüência de DNA altamente conservada, 

denominada Elemento de Choque Térmico ou Heat Shock Element (HSE), 

induz a expressão do Gene de Choque Térmico (HSG) (Sorger, 1991). A 

ativação da expressão desses genes acontece em todas as células de 

organismos vivos, com exceção daqueles em fase embrionária, durante os 

estágios iniciais de desenvolvimento ( Wittig et al., 1983).  

Proteínas anormais encontradas em bactérias e mesmo em eucariontes 

podem ter sido desencadeadas pela ativação de genes relacionados ao 

estresse térmico (Goff & Goldberg, 1986), assim como, o acréscimo na taxa de 

degradação protéica e o aumento da proteólise (Westood & Steinhartt, 1989). 

Quando o estresse é aplicado durante um período de tempo mais longo do que 

aquele que a célula pode suportar,  as conseqüências são drásticas. Zeuthen 

(1971) descreve alterações no núcleo de células submetidas a estresse onde 

os filamentos de actina são afetados; os componentes granulares 

ribonucleoproteicos são danificados, rompimento do Complexo de Golgi, 

agregação e colapso dos filamentos de vimetina, e a agregação e exportação 

dos ribossomos são bloqueadas. Outras conseqüências são: a redução da 

transcrição de genes ribossomais (Arrigo, 1980); estabilização do mRNA e da 

tradução (Lindquist, 1980); ao redor do núcleo (Welch & Suhan, 1985); 

finalização da transcrição (Morimoto, 1990); perturbação na síntese do DNA e 

na mitose, o que leva a várias mudanças morfológicas das células. A 

termotolerância é também induzida pelo estresse inicial provocado pela 

elevação da temperatura (Parsell;Lindquist, 1994). 

 



Melo, E.S.L.   Clonagem Molecular de uma Nova Fosfolipase A2 Ácida de Cascavel (Crotalus 
durissus cascavella) e Análise de sua Expressão em Serpentes Submetidas  ... 

 

 30 

 Além das condições de temperaturas extremas como fator estressante 

para a célula, podem ser citadas outras situações que provocam estresse 

celular, no caso, liberações de gases causando anóxia; reagentes químicos tais 

como 2,4 –dinitrofenol, azida de sódio, peróxido de hidrogênio, metais seriais 

de transição, análogos de aminoácidos e infecções virais (Lindquist & Craig, 

1988).  

 Segundo Morimoto (1990), as proteínas relacionadas ao estresse estão 

sempre presentes na célula em baixas concentrações, mesmo na ausência de 

estresse, o que indica que elas exerçam funções básicas e indispensáveis no 

meio celular. Trabalhos mais recentes têm mostrado que as Proteínas de 

Choque Térmico (HSPs  60, 70 e 90) estão envolvidas em súbitas interações 

com outras proteínas. Há também perspectivas de que HSPs de baixo peso 

molecular estejam engajadas em interações similares entre as mesmas. Um 

exemplo dessas interações são as HSPs relacionadas entre si e com a α-

cristalina (Ingolia & Craig, 1982), onde as mesmas compartilham com este 

polipeptídio,  a propriedade de interação para formar grandes agregados 

(Arrigo et al., 1988). 

As HSPs têm sua síntese aumentada com o aumento ou a diminuição da temperatura, 

e uma variedade de organismos tem sido testada quanto a respostas a esse tipo de estresse. 

Trabalhos realizados com plantas (Barnett, 1980), arquebactérias, invertebrados (Arrigo, 1980) 

vertebrados (Subjeck et al., 1983), eubactérias (Straus et al., 1987) e fungos (Sorger et al., 1987) 

têm mostrado respostas similares independentes da distância evolutiva entre os mesmos.  

A comparação das seqüências de genes e uso de anticorpos para testes 

similaridades de HSPs em espécies evolutivamente distantes indica que essas 

proteínas estão entre as mais conservadas na natureza (Bardwell & Craig, 1984; 
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Hunt & Morimoto, 1985). Acredita-se que a função dessas proteínas seja 

proteger as células dos efeitos danosos do estresse, dando-lhes condições de 

sobrevivência. As funções das HSPs vêm sendo amplamente investigadas e 

uma variedade de pesquisas indicam que existem proteínas que necessitam do 

auxílio de outras proteínas para completar o seu enovelamento correto. Essas 

proteínas auxiliares denominadas de Chaperonas Moleculares têm outras 

funções além do auxílio no enovelamento protéico como por exemplo, na 

termotolerância, que envolve a função de pelo menos uma dessas proteínas (Li 

& Laszlo, 1985). As chaperonas ajudam na estabilização e no re-enovelameno 

de proteínas que são transportadas através das membranas ou que são 

danificadas por estresses celulares, regulam a conformação e a montagem de 

diversas proteínas e, auxíliam no processo de degradação proteolítica (Leroux 

& Hartl, 2000). 

Morimoto et al. (1990) destacam algumas proteínas conservadas 

presentes em procariontes e eucariontes, e que são relacionadas ao estresse 

fisiológico. Essas proteínas foram classificadas em 4 famílias de acordo com a 

massa molecular e homologia da seqüência de nucleotídeos. Neste contexto, 

as proteínas da família HSP90 ligam-se a polipeptídios específicos, e podem 

silenciar suas funções, e/ou escoltá-los para seus próprios compartimentos 

celulares. As HSP70 dissociam alguns agregados protéicos, mantêm alguns 

polipeptídios no estado de desnovelamento, facilitando sua translocação 

através das membranas, e/ou acelerando o próprio enovelamento e 

oligomerização, e se ligam a polipeptídios específicos (Palleros et al., 1991).  As HSP60 mantêm 

alguns polipeptídios desnovelados, facilitando a translocação através das membranas, e/ou 

acelerando o próprio enovelamento e ajuntamento. As pequenas HSPs de peso molecular 17,5; 
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22, 23 e 26 kDa foram encontradas em eucariontes e são alvos de novas 

pesquisas.  

As proteínas relacionadas ao choque térmico de baixa temperatura já 

foram relatadas por vários autores e são encontradas em uma variedade de 

organismos incluindo Drosophila (Peterson et al., 1990), Sarcophaga 

crassipelpis (Joplin et al., 1990), Escherichia coli (Goldstein et al., 1990), 

leveduras (Kondo & Inouye, 1991) e em humanos, onde a exposição da 

epiderme a baixas temperaturas, proporcionou uma alteração na síntese de 

proteínas em queratinócitos da epiderme humana (Holland et al., 1993).   

Devido a suas múltiplas e vitais funções, as HSPs exercem um papel 

fundamental em diversas patologias humanas, como câncer, diabetes tipo 2 e 

diversas doenças degenerativas (Horváth et al, 2008).  

 Muitas plantas têm a capacidade de se tornarem tolerantes a baixas 

temperaturas através do processo de aclimatação que parece ser mediado por 

uma fosfolipases A2 de membrana (Gustavsson e Sommarin, 2002). A 

aclimatação de peixes a baixas temperaturas induz um aumento da atividade 

das fosfolipases A2 microssomais e citosólicas (Neas e Hazel, 1985), que 

podem estar envolvidas no aumento da expressão de HSP70.  Em mamíferos, 

o aumento da expressão de HSP é mediado por HSF1, fator ativado pelo 

aparecimento de proteínas desnaturadas ou com enovelamento errado, ou 

mesmo por alterações nos microdomínios das membranas celulares através de 

receptores de fatores de crescimento ou ativação da fosfolipase A2 (PLA2) que 

libera ácido araquidônico, conhecido indutor de HSP (Horváth et al, 2008). 

 As serpentes estão entre os animais menos estudados com relação aos 

mecanismos de termorregulação e expressão de proteínas de estresse.  
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Neste trabalho nós apresentamos dados que sugerem o envolvimento 

de uma fosfolipase A2 da peçonha de C.d.cascavella na resposta de serpentes 

à condição de estresse em baixas temperaturas. 
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3.0  OBJETIVO  

 

O presente trabalho visou clonar uma fosfolipase e avaliar a expressão 

de genes relacionados ao estresse em glândulas de peçonha de cascavéis da 

espécie Crotalus durissus cascavella (Cdcasca) submetidas ao estresse 

térmico. 

   

4.0 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Clonagem molecular de uma nova fosfolipase (PL A2) a partir da 

biblioteca de cDNA da glândula de peçonha de C. d. cascavella.  

 

Com o objetivo de obter o DNA complementar de uma fosfolipase da 

peçonha de C. d. cascavella, produzida em resposta ao estresse térmico, 

seqüências de aminoácidos e de nucleotídeos de outros membros das PLA2 da 

peçonha de viperídeos foram alinhadas, utilizando o programa CLUSTALW 2, e 

trechos conservados foram identificados e usados para  o desenho de 

oligonucleotídeos. 

Os oligonucleotídeos (primers) para os membros da família das 

fosfolipases  foram desenhados com o auxílio do programa “Primer Select” - 

DNA Star Inc (USA). Esses foram então utilizados em reações em cadeias da 

enzima polimerase (PCR) para clonar o gene da PLA2 a partir de biblioteca de 

cDNA das glândulas de peçonha de C. d. cascavella, preparada durante o 1o. 

WorkTox (“Workshop em Técnicas de Biologia Molecular Aplicada ao Estudo de 

Toxinas Animais. UFPE/CNPq. Agosto de 2006). Cada mistura de reação de PCR (30 µl final 

volume) continha 30 pmoles de cada primer específico, 0,50 U Taq DNA polimerase, 200  
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mM  de  cada  desoxinucleotídeo - dATP,  dCTP,  dGTP e dTTP, 3,5 mM 

MgCl2, tampão de PCR e 1 µl (106 pfu) de DNA molde (bacteriófagos 

recombinantes da biblioteca). Cada etapa de rastreamento por PCR continha 

um tubo sem DNA molde (controle negativo) e um tubo contendo uma alíquotas 

da biblioteca de cDNA. As reações de PCR foram feitas em um termociclador 

(Eppendorf MasterCycler) por 30 ciclos de 94°C por 1 min, para desnaturar o 

DNA molde, 55 a 45°C por 45 s para a associação do primer, 72°C por 1 min, 

para polimerização, após um ciclo inicial de 94°C p or 4 min. Após o final de 

todos os ciclos, as amostras foram mantidas a 72°C por 7 min, e finalmente a 

4°C até análise. Os produtos obtidos (amplicons) fo ram analisados em gel de 

agarose a 1% em TAE e visualizados com brometo de etídio (0,5 mg/ml). 

A subclonagem dos produtos de PCR obtidos foi realizada no vetor 

plasmidial pGEM-T Easy (Promega, Madison,EUA), os quais foram utilizados 

para transformar células de E. coli JM109, seguindo as indicações do 

fornecedor. Alíquotas de 1, 10, 25 e 50 µL das bactérias transformadas foram 

plaqueadas em meio LB-ágar contendo 50 µg/mL de ampicilina,  50  µg/mL  de   

X-Gal (5-bromo-4-cloro-3-indoil- -D-galactopiranosídeo) e 100 µM de IPTG 

(Isopropyl-D-thiogalactopyranoside) todos fornecidos pela GE Healthcare 

(Piscataway, EUA). Uma amostragem significativa das colônias positivas foi 

selecionada por PCR (PCR-colony) utilizando um par de primers flanqueadores 

do inserto (M13F/M13R ou T7/SP6), supridos pela Clontech (Mountain View, 

EUA). Os clones que apresentaram insertos foram cultivados em 3mL de meio 

LB, contendo 50 µg/mL de ampicilina. Os plasmídeos foram extraídos e 

purificados a partir de 2 mL do cultivo, utilizando o GFX Micro Plasmid Prep Kit 

(GE Healthcare, Piscataway, EUA) de acordo com as indicações do fabricante.  A  
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quantificação do DNA obtido foi feita por espectrofotometria de ultravioleta. As 

seqüências de nucleotídeos foram obtidas através do método de terminação 

em cadeia (Dye terminator chemistry) utilizando o DYEnamic ET 

DyeTerminator kit (GE Healthcare, EUA) e o equipamento MegaBACE DNA 

Analysis System (GE Healthcare, EUA). As seqüências obtidas foram 

analisadas utilizando o software BLAST (Altschul et al. 1990) e o banco de 

genes e proteínas mantido pelo NCBI (National Center for Biotechnology 

Information, - GenBank, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/index.html). 

 

4.1.1. Preparação de cDNAs de Glândulas de peçonha de C.d. cascavella. 

 

Com o objetivo de comprovar que a nova PLA2 tem a expressão induzida e, 

conseqüentemente, aumentada em resposta ao estresse térmico de baixa 

temperatura, três cascavéis, nascidas em cativeiro há dois anos no Serpentário 

da UFPE e, provenientes da mesma ninhada, foram acondicionados em caixas 

individuais de madeira (40 x 26 x 55 cm), com tampa  frontal de vidro para 

visualização interna, a temperatura ambiente de 28o C. A oferta de água foi ad 

libidum. Os três animais foram submetidos a extração da peçonha por 

compressão manual das glândulas a temperatura ambiente e logo após dois 

animais foram transferidos para locais climatizados a 18 e 40 ± 2°C. As 

temperaturas foram registradas por termômetros digitais. Uma vez decorridos 

três dias da extração, os animais foram anestesiados com CO2 e sacrificados 

por decapitação para remoção das glândulas de peçonha. As glândulas foram 

imediatamente congeladas em nitrogênio líquido e mantidas a  -800C  até o 

momento da extração do RNA total. 
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4.1.2. Extração de RNA total do tecido das Glândula s de peçonha de  C. d. 

cascavella 

 

 A vidraria utilizada para o isolamento do RNA total foi previamente 

submetida ao tratamento com calor (2000 C por 3-4h). A água destilada e 

deionizada (Milli – Q, Millipore, Belford, EUA), foi tratada com 0,01% de DEPC 

(dietilpirocarbonato) por 24h, sendo em seguida, esterilizada por autoclagem. O 

RNA total das glândulas foi obtido pelo método do Trizol (Invitrogen, Carlsbad, 

EUA), seguindo a instrução do fabricante. 

 

4.1.3. Homogeneização e separação de fases 

 

As amostras foram maceradas em almofarizes na presença de 

nitrogênio líquido, homogeneizadas com Trizol na proporção de 1mL para cada 

100 mg de tecido e, em seguida incubadas por 5 min a 28 0C (Temperatura 

Ambiente, TA).  Logo após a adição de 0,2  mL de  clorofórmio para cada 1 mL 

de Trizol, procedeu-se agitação vigorosa,  um repouso por 10 min TA e 

centrifugação a 6500g x 30 min a 40 C para separação em três fases: superior 

(aquosa clara contendo RNA total); intermediária (contendo DNA de alto peso 

molecular) e inferior (escura, constituindo a fase orgânica contendo proteínas e 

fragmentos celulares). As fases contendo os RNAs foram cuidadosamente 

retiradas e transferidas para novos tubos a fim de proceder a precipitação.   
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4.1.4. Precipitação do RNA total 

 

A precipitação  do RNA foi feita misturando-se o  RNA contido nos tubos 

com álcool isopropílico na proporção de 0.5 mL de álcool isopropílico  para 

cada 1 mL de Trizol. Procedeu-se uma intensa agitação de 15” para 

homogeneização  e, logo após, incubação por um período de 10 min a uma 

temperatura média de 250  C, em seguida, centrifugação a 12.000 x g, por 10 

min, a 40 C.  

Após a remoção do sobrenadante, o RNA foi lavado com etanol a 75% 

adicionando-se pelo menos 1 mL de etanol (75 %) para cada  1 mL de TRIZOL. 

Procedeu-se uma agitação vigorosa com vórtex  e  centrifugação a 7.500 x g, 

por 5 min, a 40 C. O RNA foi secado ao ar e logo após a secagem,  re-

dissolvido em água livre de RNase.  

A quantificação do RNA total  foi feita com amostras de RNAs 

parcialmente dissolvidas a uma razão de A260/280. A qualidade e a integridade do 

RNA foi feita através da observação das subunidades  18 e 28S do RNA 

ribossomal, separadas em gel de eletroforese desnaturante. 

 

 

4.1.5. Síntese dos cDNAs fitas simples (ss-cDNA)   

 

As sínteses das primeiras fitas dos cDNAs das glândulas de Cdcasca  

submetidas a diferentes temperaturas foram feitas através da transcriptase 

reversa AMV (Avian Myeloblastosis Vírus) (Promega, Madson-WI, USA) 

seguindo o protocolo do fabricante. Primeiramente foram combinados em microtubo, 1,2 µg 

de RNA total, 1 µg do primer QT (Q0/QI-oligo dT18), e a mistura aquecida a 70° C 
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 durante 5 minutos., em um volume de 9 µl de água livre de RNase.  Em 

seguida a mistura foi resfriada em gelo. A cada mistura de síntese, 10 µl de 5X 

tampão , 2 µl de 10mM dNTPs, 40 U (1 µl) de inibidor de RNAse, 3 µl de 

transcriptase reversa AMV 100 U/ µl e água tratada com DEPC para completar 

25 µl. A reação foi incubada a 42° C por 60 minutos , e terminada por 

aquecimento a 75°C por 15 min. A síntese foi analis ada através de eletroforese 

em gel de agarose a 1%, revelado com brometo de etídio (0,5 µg/mL). 

 

 

4.1.6. Quantificação relativa dos transcritos de PL A2, HSP70, HSP90, e 

HSF1 por  PCR em tempo real 

As amostras de cDNA da glândula de peçonha de cada uma 

das três serpentes submetidas ao tratamento térmico de 18,  28 e 

40 °C foram misturadas, separadamente, com pares de primers 

específicos para PLA2 de Crotalus durissus cascavella, HSP70, 

HSP90 e HSF1 (Cdc 4.8 Forward 5'-AGCTATACCTACAGCGTGA-3',  

e Cdc 4.8 PLA2 Reverse 5'-TTAGCATGGCTCTGGTTCCT-3', Integrated DNA Technologies – 

IDT, Coralville-IA, USA) sintetizados exclusivamente para o experimento de PCR quantitativo em 

tempo real (qRT-PCR). A amplificação quantitativa do fragmento de PLA2 (182nt), HSP70, 

HSP90 e HSF1 foram feitas em termociclador Rotor Gene 3000, operado com o respectivo 

software, versão 6.0.19 (Corbett Research, Mortlake, Australia). Para a normalização da análise 

da expressão de PLA2, HSP70, HSP90 e HSF1 foi utilizado o gene da  β-actina como 

“housekeeping gene” (AC1 sense, 5’- -3’,  e AC2 anti -sense, 5’-  

-3’).  Cada reação de qRT-PCR foi  composta de 2µl  da solução   
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de  cDNA  (~100 ng/µl), 500 nM de primers e 10 µl de SYBR Green PCR Core 

Reagent (Applied Biosystems, Foster City-CA, USA) num volume  final de 

reação igual a  20 µl. A amplificação seguiu as condições; 95°C (30 sec ), 55°C 

(30 sec), 72°C (20 sec) em  45 repetições. 

 

4.2 Cálculo dos dados de PCR semi-quantitativo em t empo real para 

avaliação da expressão de PLA2 e genes de proteínas  de choque térmico  

 

  As médias das triplicatas dos valores de Ct (Cold temperature) 

(threshold cycle), das amostras de cDNA (Cdcasca a temperatura ambiente,TA; 

baixa temperatura, BT e alta temperatura, AT) ) foram calculadas, comparados 

os valores de BT  de cada gene em relação à média dos valores do gene da β-

Actina (bAct) para aquela amostra (ex. Ct AT PLA2 (média)/Ct TA bAct (média).   

 Em seguida, os valores de Ct normalizados em relação aos Cts para a 

amplificação da β-actina, foram usados para comparar a expressão dos genes 

de PLA2, HSP70, HSP90 e HSF entre amostras de cDNAs de glândula de 

serpentes submetidas a cada tratamento térmico. A fórmula utilizada para essa 

comparação é aquela descrita de acordo com os protocolos da Corbett 

Research Comparative Delta-Delta e indicada a seguir:  

 

Fórmula = 2-∆∆Ct,  

 

Onde ∆∆Ct: [Ct Gene de interesse (calibrador) – Ct Gene Housekeeping 

(Calibrador)] - [Ct Gene de interesse (amostra) – Ct Gene Housekeeping 

(amostra)] 
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5.0 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

5.1 Clonagem do cDNA de uma nova PLA 2 das glândulas de peçonha  de  

C. d. cascavella 

 

 Uma vez que a PLA2 está envolvida na expressão de  HSPs,  através da 

liberação de ácido araquidônico, potente indutor de HSP 70 (Horváth et al., 

2008), foi realizado um multi-alinhamento dos membros da família das PLA2s e 

oligonucleotídeos foram desenhados e sintetizados para a clonagem do 

respectivo cDNA a partir de uma biblioteca de cDNAs. 

Utilizando essa estratégia, o cDNA de uma nova PLA2 da glândula de 

peçonha de C. d. cascavella foi clonado, cuja seqüência nucleotídica, bem 

como a seqüência da proteína deduzida, são apresentadas na Figura 1. 

A proteína deduzida (122 resíduos de aminoácidos), sem o peptídeo 

sinal (de 16 resíduos, sublinhado, na figura 2), possui uma massa molecular 

teórica de 13.833 e um pI de 5,2. 
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>cDNA:Clone Cdcasca  4.8 
 
....................................................................tcctcgccttaccgaacgacgag 

cgcagcgagtcagtgagcgaggaagcggccgcataacttcgtatagcatacattatacgaa 

gttatcagtcgacggtaccggacatatgcccgggaattcggccattacggccggggggagg 

atgaggactctctggatagtggccgtattgctgctgggcgtcgaggggagc ctgttggac 

 M  R  T  L  W  I  V  A  V  L  L  L  G  V  E  G   S  L  L  D  

tttgagatgatgatcattaaagtggcaaagaaaagcggtttgctttggtac agcgcttac 

 F  E  M  M  I  I  K  V  A  K  K  S  G  L  L  W  Y  S  A  Y  

ggatgctactgcggctgggggggccaaggccgaccacaggttgccactgac cgctgctgc 

 G  C  Y  C  G  W  G  G  Q  G  R  P  Q  V  A  T  D  R  C  C  

tttgtgcacgactgctgttacggaaaagtgaccgactgcaaccccaaaatg gtcagctat 

 F  V  H  D  C  C  Y  G  K  V  T  D  C  N  P  K  M  V  S  Y  

acctacagcgtgaaaaacggggaaatcatctgcgaagacgacgacccgtgc aagaagcag 

 T  Y  S  V  K  N  G  E  I  I  C  E  D  D  D  P  C  K  K  Q  

acttgtgagtgtgatggggtcgcggcagtctgcttccgagacaatataccc tcatacgac 

 T  C  E  C  D  G  V  A  A  V  C  F  R  D  N  I  P  S  Y  D  

aagaagtataggcagttcccggccgaaaattgccgggaggaaccagagcca tgctaa gtc 

 K  K  Y  R  Q  F  P  A  E  N  C  R  E  E  P  E  P  C  - 
 
tctgcaggcccgggaaaaacctcaaattacacaattgtagttgtgttactctattattct 

gaatgcatactgagtaataaacaggtgccagctttggacttaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
 

 

Figura 1 . Seqüência de nucleotídeos e de aminoácidos do precursor da nova 

fosfolipase (PLA2) de C d cascavella.  A ORF está representada em letras 

minúsculas, em negrito,  enquanto a seqüência  de aminácidos deduzida em 

código de uma letra. O peptídeo sinal está evidenciado em cinza. 

 

 A análise comparativa da seqüência da PLA2 deduzida do cDNA clonado 

mostrou alta identidade com fosfolipases da peçonha de serpentes Crotalus 

viridis viridis (84% de homologia); Bothrops atrox (74%) e B. erythromelas 

(64%), que apresentam atividade inibidora de agregação plaquetária e atividade enzimática 

devido a presença de asparagina na posição 49 (Figura 2) (Albuquerque-Modesto et al., 

2006). Essas fosfolipases podem ser classificadas na classe B do grupo das 
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PLA2 com atividade sobre agregação de plaquetas (Kini e Evans, 1997). 

 
Figura 2. Análise comparativa da seqüência da fosfolipase A2  (PLA2) deduzida 

do cDNA clonado. O CDC PLA2 (clone 4.8) foi alinhado com outros membros 

da família das fosfolipases A2. CVVPLA2: Fosfolipase A2 de Crotalus viridis 

viridis (84% de identidade); CAPLA2: Precursor de Fosfolipase A2  de Bothrops 

atrox (74%); BEPLA2: Precursor de Fosfolipase A2 de Bothrops erythromelas 

(64%). Ao final de cada seqüência está inserido o percentual de identidade em 

relação à seqüência deduzida de CDCPLA2. A histidina 48 (H) e a asparagina 

49 (D) estão ressaltadas por estarem envolvidas no sítio ativo e no sítio de 

ligação de cálcio.  

 

 

5.2 Quantificação relativa dos transcritos de PLA 2 em glândulas de 

peçonha de Cdc submetidas aos tratamentos térmicos e estresse a baixa 

temperatura. 

 

 Com base na seqüência conservada da PLA2 clonada, um primer foi 

construído para permitir a avaliação dos níveis de expressão de fosfolipases nas 

Identidade (%) 
- 
84% 
74% 
64% 
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glândulas de peçonha de cascavéis mantidas em diferentes condições 

térmicas: frio, temperatura ambiente (controle) e calor. 

 A figura 3 mostra as curvas de amplificação, do experimento de PCR 

semi-quantitativo em tempo real, para os transcritos da PLA2 de Cdc, utilizando 

os oligos das regiões conservadas dos membros da família das PLA2 de 

serpentes.  

  

 

Figura 3. Curvas amplificadas representativas do tratamento térmico com 

temperatura fria (Ct), para a quantificação relativa da fosfolipase A2 (PLA2) e 

dos transcritos da proteína de choque térmico na glândula de peçonha de C.d. 

cascavella.  Fitas simples de DNAS complementares (cDNAs) das glândulas  

foram utilizadas para análise em sqRT-PCR. Nesta figura são mostradas as 

curvas representativas de cada amostra.  

 

Baseado nos cálculos de deltadelta Ct (∆∆Ct), os valores relativos 

encontrados para os níveis de transcritos que correspondem a PLA2, HSP70, 

HSP90 e HSF1 das glândulas de peçonha de cascavéis submetidas a baixa 

(18°C), alta (40°C) a temperatura ambiente (28°C) p or três dias, são 

apresentados na Tabela 1. 

 



Melo, E.S.L.   Clonagem Molecular de uma Nova Fosfolipase A2 Ácida de Cascavel (Crotalus 
durissus cascavella) e Análise de sua Expressão em Serpentes Submetidas  ... 

 

 45 

 

Tabela 1 . Valores de deltadelta Ct (∆∆Ct) e a expressão relativa de PLA2, 

HSP70, HSP90 e HSF1 

 

 

PLA2 HSP70 HSP90 HSF1 

∆∆Ct Cdc tratamento  baixa 

temperatura em relação a 

TA 

2-[26,30-31,08]-[28,22-

30,61] 

= 5,24 

 

n.v.d*. Ind. n.v.d. 

∆∆Ct Cdc tratamento alta 

temperatura em relação a 

TA 

2-[26,30-31,08]-[27,24-

32,84] 

= 0,57 

 

n.v.d. Ind. n.v.d. 

*n.v.d.= nenhuma variação detectada usando a técnica de PCR em tempo real 

semi-quantitiativo. Ind. = indeterminado pelos valores de Ct obtidos. 

Os resultados mostram um aumento significativo dos transcritos de PLA2 

apenas nas glândulas de peçonha da cascavel mantida no frio. Este trabalho 

mostra, pela primeira vez, o aumento de expressão gênica em serpentes, em 

resposta a mudanças ambientais. A maioria dos estudos relacionados a 

expressão de genes dependente de temperatura foram realizados em peixes 

(Deane & Woo, 2005; Lund, et al., 2006; Gracey, 2007). Estudos mais recentes 

tem identificado proteínas superexpressas em anfíbios (Zimmerman et al., 

2007), aves (Hangalapura et al., 2006) e mamíferos (Horváth, 2008). Nos 

répteis, foram identificadas proteínas superexpressas em quelônios submetidos 

a temperaturas próximas de congelamento (Storey, 2006), lacertílios em 

hipotermia (c) e crocodilianos mantidos a diferentes temperaturas, identificando 

o aumento da expressão de proteínas mitocondriais (“unclopling 

proteins”) (Schwartz et al ., 2008) e da expressão dos canais 

iônicos sensível  a temperatura (TRPs – transiente receptor  

potential) (Seebacher & Murray, 2007). Esses estudos têm 

detectado o aumento de expressão de genes induzido por 

acl imatação ou choque térmico, especialmente no cérebro, coração, 

fígado e músculos. Cabe ressaltar que este é o primeiro trabalho que 
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analisou e identificou significativa expressão gênica em glândulas de peçonha 

dependente de temperatura.  

A ausência de superexpressão de HSPs e HSF1 não implica 

necessariamente que as serpentes não possuam sistema de defesa de 

expressão de proteínas de choque térmico, uma vez que os experimentos 

foram realizados apenas em um período. As HSP70 e HSP90 têm sido super 

expressas no frio, em níveis diferentes dependendo do tecido, do período 

avaliado e da espécie (Ali et al., 2003; Hofmann, 2005; Lund et al.,2006).  

Outros experimentos analisando a cinética de expressão de HSPs  poderão 

fornecer dados mais conclusivos.     

Há  suposições de que o aumento da expressão de fosfolipase A2  na 

glândula de peçonha de cascavel mantida no frio, não esteja relacionada com a 

resposta  de choque térmico, em razão disso, novos estudos deverão ser 

realizados para avaliar também  a participação de receptores TRPs, óxido 

nítrico (NO), óxido nítrico sintetase (NOS), ciclooxigenase (COX), fator de 

necrose tumoral (TNF-α) e interleucina (IL-α/β) (Seebacher & Franklin, 2005; 

Adibhata & Hatcher, 2007). 
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6.0 CONCLUSÃO 

 

Uma nova fosfolipase A2 ácida do tipo II foi clonada a partir da glândula 

de peçonha de Crotalus durissus cascavella. 

Pela primeira vez, foi possível provar a influência da baixa temperatura 

na expressão de uma toxina (fosfolipase A2) na glândula de peçonha de C. d. 

cascavella, sugerindo que essas serpentes podem adaptar a composição da 

peçonha à condição de estresse térmico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ADIBHATLA, Rao Muralikrishna; HATCHER, J.F. Secretory phospholipase A2 IIA 
is up-regulated by TNF-[alpha] and IL-1[alpha]/[beta] after transient focal cerebral 
ischemia in rat. Brain Research , v. 1134, n. 23 , p. 199-205, fev. 2007. 
 
 
ALBUQUERQUE MODESTO, Jeanne Claine  et al.   BE-I-PLA2, a novel acidic 
phospholipase A2 from Bothrops erythromelas venom: isolation, cloning and 
characterization as  potent anti-platelet and inductor of prostaglandin I2 release by  
endothelial cells.  J.  Biochem. Pharmacol ., v. 72, n. 3, p. 377-384, jul. 2006. 
 

ALI, Canbay  et al.   Apoptotic Body Engulfment by a Human Stellate Cell Line Is 
Profibrogenic. Lab Invest , n.83, p. 655–663, 2003. 

 

ALTSCHUL, Stephen F.  et al.   GAPPED BLAST and PSI-BLAST: a new 
generation of protein database search programs. Nucl. Ac. Res ., Oxford,  v.25, 
p.3389-3402, 1997. Disponível em: 
<http://nar.oxfordjournals.org/cgi/content/full/25/17/3389>Acesso em:15 maio 
2007. 

 

ARRIGO, André-Patrick  .  Investigation of the function of the heat shock proteins 
in Drosophila melanogaster tissue culture cells. Molecular and General Genetics  
MGG,  Springer Berlin / Heidelberg,  v. 178, n.3, p. 517-524, jul. 1980.                

 

ARRIGO, Andre-Patrick; TANAKA, Keiji; GOLDBERG, Alfrel; WELCH, William J.      
Identity of the 19S 'prosome' particle with the large multifunctional protease 
complex of mammalian cells  (the proteasome).  Nature , n. 331, p.192 – 194, 
1988. 

 

BARDWELL, James.C. A.;  CRAIG, Elizabeth, .A.   Major heat shock gene of 
Drosophila and the Escherichia coli heat-inducible dnaK gene are homologous. 
Proceedings of the National  Academy of Sciences of  the United State of 
America. PNAS, vol. 81 no. 3 848-852. 1984. Disponível em: 
<http://www.pnas.org/content/81/3/848.full.pdf+html.> Acesso em: 10 maio 2008. 
 



BARNETT, Thomas  et al.   Heat shock induced proteins in plant cells. Dev. 
Genet ., v.1, p. 331-340, 1980. 
 
 
BARRIO, A.    Gyroxin, a new neurotoxin of Crotalus durissus terrificus venons. 
Acta Physiol Lat  Am ., n.11, p.224, 1961. 
 
 
BEGHINI, Daniela Gois  et al.   Enzymatic Characterization of a Novel 
Phospholipase A2 from Crotalus durissus cascavella Rattlesnake (Maracambóia) 
Venom. Journal of Protein Chemistry, Biomedical and Life S ciences, v. 19, n. 
7,  2000. 
 
 
BON, Cassian  et al.   Postsynaptic effects of crotoxin and its isolated subunits. 
Eur. J. Biochem ., n. 99, p. 471-481, 1979. Disponível em:  
<http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/119598492/PDFSTART. 
>Acesso em: 10 maio 2008.  
 
 
BON, Cassian  et al.  CROTOXIN: A biochemical analysis of its mode of action. J. 
Toxicol-Toxin Reviews , n. 5, p. 125-128, 1986. 

 
 

BRASIL, Vital; PESTANA, Bruno Rangel.  Nova contribuição ao estudo do 
envenenamento ophídico. V. Ação physiológica,  Collect. Trabs. Inst.Butantan 
(1901-1917), p. 160, Typ. “Diário Official ”, São Paulo. 1909. 
 
 
BRYAN, G. Fry  et al.  Early evolution of the venom system in lizards and snakes.  
Nature , v.439, p.584-588, 2006. 
 
BURKE, John .E.; DENNIS, Edward A. Phospholipase A2 Structure/Function, 
Mechanism Signaling. ASBMB . 2008. Disponível em: 
< http://www.jlr.org/cgi/reprint/R800033-JLR200v1.pdf.> Acesso em: 15 jul 2008.  
 
 
CARDOSO, João Luiz Costa et al.   Animais Peçonhentos o Brasil. Biologia, 
Clínica e Terapêutica dos Acidentes . São Paulo: SAVIER. 468p., 2003. 
 
 
CHIPPAUX, J.P.; WILLIAMS, V.;  WHITE, J.  Snake venom variability: methods of 
study, results and interpretation. Toxicon  v. 29, p. 1279–1303, 1991. Disponível 
em: 
<http://horizon.documentation.ird.fr/exldoc/pleins_textes/pleins_textes_5/b_fdi_31-
32/35346.pdf.>  
Acesso em:13 fev 2007 



COBORN, John.  The atlas of snakes of the world . TFH Public., Inc.,USA, 1991. 
 
 
DEANE, Eddie E.; WOO, Norman Y.S. Cloning and characterization of the Hsp70 
multigene family from silver sea bream: Modulated gene expression between warm 
and cold temperature acclimation. Bioch. and Bioph. Res. Com.,  v.330, p. 776-
783, 2005. 
 

 
DUARTE, Marcos.Túlio.  Influência do manejo de serpentes Crotalus durissus 
cascavella mantidas em cativeiro na produção de peçonha (VIPE RIDAE, 
CROTALINAE).  Dissertação (Mestrado em Biologia Animal), Universidade Federal 
de Pernambuco, Recife. 2002. 
 
 
EDINGTON, Brent V; WHELAN, Sandra A.;  HIGHTOWER, Lawrence E.  Inhibition 
of heat shock (stress) protein induction by deuterium oxide and glycerol; additiomal 
support for the abnormal protein hypothesis of induction.  
J Cell Physiol , n. 139, p. 219-228, 1989. 
 

 
FAURE, Grazyna; BON, Cassian.  Crotoxin, a phospholipase A2 neurotoxin from 
the South American Rattlesnake Crotalus durissus terrificus: Purification of several 
isoforms and comparation of their molecular structure and of their biological 
activities. Biochemistry , n. 27, p. 730-738. 1988. 
 
 
FRAENKEL-CONRAT, H.; SINGER, B.   Fractionation and composition of crotoxin.  
Arch. Biochem. Biophys ., n.60, p. 64-73, 1956. 

 
 

GANS, Carl. Reptilian venoms: some evolutionary consideration. In: Gans, C. 
Biology of the Reptilia . v. 8. Academic Press, New York.  1978. 
GENBANK - NCBI (National Center for Biotechnology Information). 
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/index.html >. Acesso em: 10 maio 2008. 
 

 

GOFF, Stephen  A.;  GOLDBERG, Alfred L.  Production of abnormal proteins in E. 
coli stimulates transcription of ion and other heat shock genes. Cell , v. 41, p. 587-
595, 1985. 

 

GOLDSTEIN, Joel; POLLITT, N. Stephen; INOUYE, Masayori.  Major cold shock 
protein of Escherichia coli. Proc Natl Acad Scie USA , n. 87, p. 283-287,  
1990.  
 



GRACEY, Andrew Y. Interpreting physiological responses to environmental 
change through gene expression profiling. Journal of Experimental Biology , v. 
210, p. 1584-1592, 2007.  Disponível em: 
<http://jeb.biologists.org/cgi/reprint/210/9/1584.> Acesso em: 10 maio 2008. 

 
 
 

GUSTAVSSON, Maria H.; SOMMARIN, Marianne  Characterisation of a plasma 
membrane-associated phospholipase A2 activity increased in response to cold 
acclimation. Journal of Plant Physiology , v. 159, n. 11, p. 1219-1227, 2002. 
 
 
HANGALAPURA  Basavarajappa N. et al.  Cold stress equally enhances in vivo 
pro-inflammatory cytokine gene expression in chicken lines divergently selected for 
antibody responses Dev Comp Immunol.,  v. 30, n. 5, p.503-11, 2006. 
 
 
HENDON, R.  A.;   FRAENKEL-CONRAT , H.  Biological Roles of the Two 
Components of Crotoxin. Proc Natl Acad Scie USA .,  v. 68, n. 7, p. 1560-1563, 
1971. 
 

 
HICKMAN JR., Cleveland P.  et al.  Princípios integrados de zoologia . 11: ed. 
Guanabara-Koogan, Rio de Janeiro, 827p.,  2004. 
 
 
HOFMANN, Gretchen E.   Patterns of Hsp gene expression. In: ectothermic marine 
organisms on small to large biogeographic scales.  Integrative  and Comparative 
Biology , v.45, n. 2, p. 247-255, 2005.  Disponivel em:  
<http://icb.oxfordjournals.org/cgi/reprint/45/2/247. >. Acesso em: 08 agosto 2007. 
 
 
HOGE, A. R.; ROMANO-ROGE, S. Sinopse das Serpentes Peçonhentas do Brasil. 
SARWL Mem. Inst. Butantan . 2: ed., v. 42-43, p. 373-497, 1978/79. 
 
 
HOLLAND, Diana B. et al.  Cold Shock Induces the Synthesis of Stress Proteins in 
Human Keratinocytes. J. Invest  Dermatol ,, n. 101, p. 196-199, 1993. Disponível 
em:< http://www.nature.com/jid/journal/v101/n2/pdf/5611539a.pdf.> Acesso em: 14 
agosto 2008. 
 

 
HORVÁTH, I. et al.  Membrane-associated stress proteins: more than simply 
chaperones. Biochim Biophys Acta.,  v. 1778, n. 7-8, p.1653-64, 2008. 
 

 



HUANG, M. Z; GOPALAKRISHNAKONE, P; KINI, R. Manjunatha.  Role of  
enzymatic  activity  in  the  antiplatelet  effects  of  a  phospholipase  A2 from  
Ophiophagushannah  snakevenom.   Life  sciences , v.61, n. 22, p. :2211-7, 1997. 
 
 
HUEY Raymond B.; BENNETT Albert F.  Phylogenetic studies of coadaptation: 
preferred temperatures versus optimal performance temperatures of lizards. 
Evolution , v. 41, n. 55, p. 1098-1115, 1987. 
 

 HUNT, Clayton.;   MORIMOTO, Richard I.  Conserved features of eukaryotic 
hsp70 genes revealed by comparison with the nucleotide sequence of human 
hsp70. Proc. Natl. Acad. Sci .  v. 82, n. 19, p. 6455-6459, 1985. 
 
INGOLIA, Thomas D.; CRAIG, Elizabeth A.  Four small Drosophila heat shock 
proteins are related to each other and to mammalian α-cristalin.  Proc. Natl. Acad. 
Sci ., n. 79, p. 2360-2364, 1982. 
 
 
JOPLIN, K.H.; YOCUM, G.D.; DENLINGER, D.L..  Cold shock elicits expression of 
heat shock proteins in the flesh fly, Sarcophaga crassipalpis. J Insect Physiol , 
n.36, 825-834, p.  
 
 
KAUFMANN, S.H.E.  1990. Heat shock proteins and immune response. Immunol 
Today , n. 11,p. 129-136. 
 

 
KATTAH, L.R. Estudo do mecanismo de ação da crotoxina em duas 
diferentes preparações nervosas.  Tese de doutorado/capes, Instituto de 
Ciências Biológicas Departamento de Bioquímica e Imunologia da UFMG, 2000. 
 
 
KINI, R.M.; EVANS, H.J.. Effects of phospholipase A2 enzymes on platelet 
aggregation. In: R.M. Kini  Venom Phospholipase A 2 Enzymes: Structure, 
Function and Mechanism , Chichester, Wiley & Sons, p. 369-387, p. 369–387, 
1997.  
 
 
KONDO, K.; INOUYE, M.  TIP 1 a cold shock inducible gene of Saccaromyces 
cereviciae. J Biol Chem ., n. 266, p. 17537-17544, 1991. 
 
 
LEROUX, M.R.; HARTL, F.U.  Mechanism of protein folding . In: Frontiers in 
Molecular Biology. 2: ed., Oxford University Press Ic., New York, USA, p. 1-33, 
1994. 
 



 
LI, G.C.; LASZLO, A.  Thermotolerance in mammalian cells: A possible role for the 
heat shock proteins. In: Changes in eukaryotic gene expression in response t o 
environmemtal stress.  Ed. B.C. Atkinson and D.B. Walden, Academic Press, 
Orlando, USA, p. 349-371, 1985. 
 
 
LINDQUIST, Susan   Varying patterns of protein synthesis in Drosophila during 
heat shock: implications for regulation. Developmental Biology,  v. 77, n. 2, p.463-
479, 1980. 
 
 
LINDQUIST, S.  The heat shock response. Ann Rev Biochem , n. 55, p.1151-
1191, 1986. 
 
 
LINDQUIST, Susan; CRAIG, Elizabeth A.  The Heat-Shock Proteins.  Annual 
Review of Genetics . v. 22, p. 631-677, 1988. 
 

 
LUETH, F.X.  Effects of temperatura on snakes. COPEIA. n. 3, 1941. 
 
 
LUND, S.G.; Ruberté, M.R.; Hofmann, G.E. Turning up the heat: The effects of 
thermal acclimation on the kinetics of hsp70 gene expression in the eurythermal 
goby, Gillichthys mirabilis. Comp. Bioch. and Phys.- Part A: Molecular & Int. 
Phys ., v. 143, n. 4, p. 435-446, 2006. 
 
 
LUTTERSCHMIDT Deborah I.  et al.   Behavioral Thermoregulation and the Role 
of Melatonin in a Nocturnal Snake. Hormone and Behavior .v.41,p.41-50, 2002.      
         

MANJUNATHA   KINI,   R.  Excitement ahead: structure, function and mechanism 
of snake venom phospholipase A2 enzymes . j. toxicon  ,  v.11, n.2, 2003. 

 

MORIMOTO, Richard I.; TISSIERES, Alfred ; GEORGOPOULOS, Costa.  The 
stress response, function of proteins and perspectives. In: Morimoto, R.I.;  
Tissieres, A.; Georgopoulos, C. (eds.). Stress Proteins in Biology and Medicine . 
Cold Spring Harbor, Cold Spring Harbor Press, p. 1-36, 1990. 
 
 
 
 
 



NEAS,  N. P. ; HAZEL, Jeffrey R.  Partial purification and kinetic characterization of 
the microsomal phospholipase A2 from thermally acclimated rainbow trout (Salmo 
garidneri).  Journal of Comparative Physiology B: Biochemical, S ystemic, and 
Environmental Physiology .  Springer Berlin / Heidelberg, v. 155, n. 4, 1985 
 
 
O’CONNOR,  M.P.  Physiological and ecologicol implications of a simple model of 
heating and cooling  in reptiles. J. Therm. Biol ., v.24, p.113-136, 1999. 
 

 
PALLEROS, Daniel R.; WELCH, William J.; FINK, Anthony L.   Interaction of hsp70 
with unfolded proteins: effects of temperature and nucleotides on the kinetics of 
binding. Proc. Natl. Acad. Sci . USA, v. 88, p. 5719-5723, 1991. Disponível em: 
<http://www.pnas.org/content/88/13/5719.full.pdf+html.> Acesso em: 01 jan 2008. 
 
  
 
PARSELL,  D A.;  LINDQUIST,  S.  The Function of Heat-Shock Proteins in Stress 
Tolerance: Degradation and Reactivation of Damaged Proteins. Annual Review of 
Genetics ,  v. 27, p. 437-496, 1993. 
 
PETERSEN, Nancy S.; YOUNG, Patricia.; BURTON, Vicky  Heat shock mRNA 
accumulation during recovery from cold shock in Drosophila melanogaster . Insect 
Biochem , n.20, p. 679-684, 1990. 
 
 
PINHO, Fábia O.; VIDAL, Edivaldo C.;  BURDMANN, Emmanuel A.  Atualização 
em Insuficiência Renal Aguda: Insuficiência renal aguda após acidente crotálico. J 
Bras Nefrol  . v. 22, n.3, p. 162-8, 2000.  
 
 
POLGÁR, János  et al.  Platelet Activation and Signal Transduction by Convulxin, a 
C-type Lectin from Crotalus durissus terrificus (Tropical Rattlesnake) Venom via 
the p62/GPVI Collagen Receptor. The American Society for Biochemistry and 
Molecular Biology , v. 272, n.21,p.13576-13583, 1997. 
<http://www.jbc.org/cgi/content/abstract/272/21/ - OO15> Acesso em:  10 fev 2207. 
 
 
POUGH,  F. Harvey; HEISER . John B.; MCFARLAND,  William  N.   A vida dos 
vertebrados . 2: ed.São Paulo:  Ateneu,1999. 
 
 
RÁDIS-BAPTISTA Gandhi.; MORENO, Frederico Bruno Mendes Batista;   
NOGUEIRA, Lucas de Lima et al.  Crotacetin, a novel snake venom c-type lectin 
homolog of convulxin, exhibits an unpredictable antimicrobial activity. Cell 
Biochem. Biophys.   v.44, n.3, p.412-423, 2006. 
 



RÁDIS-BAPTISTA Gandhi  et al.   Nucleotide sequence of crotamine isoform 
precursors from a single South American rattlesnake (Crotalus durissus terrificus). 
Toxicon . v.37, p. 973-984, 1999. 
 
RÜBSAMEN, Klaus ; BREITHAUPT, Henning ;  HABERMANN, Ernst.  
Biochemistry and pharmacology of the crotoxin complex.  Naunyn-
Schmiedeberg's Archives of Pharmacology, v. 270, n. 3, 1971. 
 
 
SALOMÃO, M.G. Estrutura e secreção das glândulas de Duvernoy de 
Sibynomorphus mikanii (Colubridae, Didsadinae) e Ph ilodryas olfersii 
(Colubridae, Xenodontidae), e das glândulas de vene no de Bothrops jararaca 
(Viperidae, Crotalinae) e Micrurus frontalis (Elapi dae, Elapinae) e a influência 
dos estados de alimentação e jejum . (Tese de Doutorado). Departamento de 
Fisiologia do Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, 122 p.1991. 
 
 
SCHWARTZ, T.; MURRAY, S. ; SEEBACHER, F. Novel reptilian uncoupling 
proteins: molecular evolution and gene expression during cold acclimation. 
Proceedings of the Royal Society B: Biological Scie nces  v. 275, n. 1637,  
p.979-985,  2008. 
 
 
SEEBACHER, F.; FRANKLIN, C.F.  Physiological mechanisms of thermoregulation 
in reptiles: a review. Journal of Comparative Physiology B 
Biochemical, Systemic, and Environmental Physiology ,  v. 175, n. 8,   2005. 
 
 
SEEBACHER, F.; MURRAY, S. A.  Transient Receptor Potential Ion Channels 
Control Thermoregulatory Behaviour in Reptiles. PLoS ONE , v. 2, n. 3, 2007. 
 
 
SLOTTA, C.H.; FRAENKEL-CONRAT, T.    Purificação e cristalização do veneno 
da cobra cascavel. Mem. Inst. Butantan ., n. 12, p.505-513, 1938. 
 
 
SB SORGER, HEDRICK, Stephen M.;  PJ FINK, et al.   Generation of diversity in T 
cell receptor repertoire specific for pigeon cytochrome c. Journal of Experimental 
Medicine , v. 165, p. 279-301,  1987 
 

SORGER, Peter K.  Heat shock factor and the heat shock response. Cell, n. 65, p. 
363-366, 1991. 

 
 
STOREY,  Kenneth B.  Reptile freeze tolerance: Metabolism and gene expression. 
Cryobioloy . REVIEW  v. 52, p. 1-16, 2006. 
 



STRAUS, David B. ;. WALTER, William A;   GROSS,  Carol A.  The heat shock 
response of E. coli is regulated by changes in the concentration of 32. Nature           
n. 329, p. 348 – 351, 1987. 

 

SUBJECK, John R  et al.   Association between the mammalian 110,000-dalton 
heat-shock protein and nucleoli. The Journal of Cell Biology , v. 97, p.1389-1395, 
1983. Disponível em:  <http://jcb.rupress.org/cgi/reprint/97/5/1389.> Acesso em: 11 
nov 2007. 

 

TOYAMA, M. H et al.  Isolation of a new l-amino acid oxidase from Crotalus 
durissus cascavella venom. Toxicon , v. 47, n. 1,  p. 47-57, 2006.  

 
 

TU, Jiangling.;  SONG, Wenjie;  CARLSON, Marian.   Protein phosphatase type 1 
interacts with proteins required for meiosis and other cellular processes in 
Saccharomyces cerevisiae. Mol. Cell. Biol., v. 16, n.8, p.4199-4206, 1996. 
Disponível em: <http://mcb.asm.org/cgi/reprint/16/8/4199. > Acesso em: 10 nov 
2007. 
 
 
VARGAFTIG B. Boris  et al.   Platelet-tissue interaction: Role of platelet-activating 
factor (PAF-acether). Inflammation Research ., v. 10, n.6, 1980. 
 

 
VITAL-BRAZIL, O,  Pharmacology of crystaline crotoxin. II Neuromuscular blocking 
action. Mem. Inst. Butantan , n. 33, p. 991-992, 1966.  
 
 
  
ZEUTHEN, E.  Rate of living as related to body size in organisms. Poliske 
Archiwum Hydrobiologi i, n. 17, p. 21-30, 1971. 
 
 
  
ZIMMERMAN, Sarah L. et al.  Excretion and conservation of glycerol, and 
expression of aquaporins and glyceroporins, during cold acclimation in Cope's gray 
tree frog Hyla chrysoscelis. Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol ., v. 
292, p. 544-R555,  2007. 
 
 
 



WELCH,  WJ; SUHAN, JP  Morphological study of the mammalian stress 
response: characterization of changes in cytoplasmic organelles, cytoskeleton, and 
nucleoli, and appearance of intranuclear actin filaments in rat fibroblasts after heat-
shock treatment. The Journal of Cell Biology , v. 101, p. 1198-1211, 1985.   

 
 
WESTWOOD, J. Timothy , STEINHARDT, Richard A.  Effects of heat and other 
inducers of the stress response on protein degradation in Chinese hamster and 
Drosophila cells. J Cell Physiol. , n. 139, v.1, p. 196-209, 1989. 
 
 
WITTIG Stephanie  et al.  Heat shock gene expression is regulated during 
teratocarcinoma cell differentiation and early embryonic development. Dev Biol.  
v..96, n.2, p.507-14, 1983. 
 
 
WORKSHOP em técnicas de biologia molecular aplicada ao estudo de toxinas 
animais. Recife:UFPE/CNPq,  Agosto de 2006 
 
 
WÜSTER, Wolfgan G  et al.   Tracing an invasion: landbridges, refugia, and the 
phylogeography of the Neotropical rattlesnake (Serpentes: Viperidae: Crotalus 
durissus). Molecular Ecology ,  v. 14, n. 4, p.1095 - 1108, 2005. 
 


