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Perereca produz secreção 
rica em compostos capazes 
de eliminar bactérias 
e reduzir a pressão arterial 

IRACEMA CORSO 

Uma perereca verde com listras negras 
e alaranjadas ao lado do corpo produz 
uma secreção cutânea que mantém sua 
pele úmida mesmo sob o sol intenso da 
Caatinga do Rio Grande do Norte, onde 
vive a maior população dessa espécie na 
América Latina. É uma gelatina visco- 

sa e transparente que protege a Phyllomedusa hi- 
pocondrialis da desidratação e a torna uma re- 
feição indigesta para seus predadores por con- 
ter uma mistura de proteínas tóxicas. Analisan- 
do sua composição, biólogos de São Paulo e Mi- 
nas Gerais descobriram que ela pode ser útil 
também para os seres humanos. Eles identifica- 
ram na secreção da Phyllomedusa hipocondria- 
/íspeptídeos (fragmentos de proteína) capazes 
de eliminar bactérias causadoras de diarréias ou 
infecções hospitalares e até mesmo de reduzir 
a pressão arterial. 

A equipe coordenada por Daniel Pimenta, do 
Instituto Butantan, em São Paulo, coletou amos- 
tras de secreção de 12 exemplares da Phyllome- 
dusa capturados em Angicos, no Rio Grande do 
Norte. Ao düuí-la em diferentes solventes, os pes- 
quisadores conseguiram separar três peptídeos 
que ainda não haviam sido identificados. Tes- 
tes em laboratório mostraram que dois deles — a 
filosseptina-7 e a dermasseptina-1- são potentes 
bactericidas, capazes de eliminar quatro espé- 
cies de bactérias ligadas a problemas de saúde 
que afetam os seres humanos: a Micrococcus lu- 
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Influência ambiental: veneno de uma perereca que .< 

teus, que provoca lesões de pele conhe- 
cidas como impetigo; a Staphylococcus 
aureus, causadora de infecção hospita- 
lar; a Escherichia coli, associada à diar- 
réia; e a Pseudomonas aeruginosa, co- 
mum nas infecções respiratórias. 

Tanto a filosseptina-7 como a der- 
masseptina-1 atuam da mesma forma. 
Abrem pequenos poros na parede ce- 
lular das bactérias, matando-as, como 
descreveu a equipe de Pimenta, forma- 
da por pesquisadores da Universidade 
de São Paulo (USP) e da Fundação Eze- 
quiel Dias, em Minas Gerais, em um ar- 
tigo na Peptides de dezembro de 2006. 
Outra descoberta amplia o interesse so- 
bre o potencial farmacológico dessas 
moléculas. Misturadas ao sangue huma- 
no, a filosseptina-7 e a dermasseptina- 
1 não danificam as hemácias, respon- 
sáveis pelo transporte de oxigênio. "Es- 
sa é uma indicação de que provavelmen- 
te essas moléculas não sejam tóxicas para 
os seres humanos", explica Pimenta, que 
há cinco anos investiga as propriedades 
medicinais de compostos encontrados 
na secreção de anfíbios. 

Mas o que mais chamou a atenção do 
grupo do Butantan foi o terceiro peptí- 
deo: o Phypo Xa, abreviação do nome da 
perereca somada à indicação do tama- 

O PROJETO 

Centro de Toxinologia Aplicada 

MODALIDADE 
Centro de Pesquisa, Inovação 
e Difusão (Cepid) 

COORDENADOR 
ANTôNIO CARLOS MARTINS DE CAMARGO • 
Instituto Butantan 

INVESTIMENTO 
R$ 16.674.509,82 (FAPESP) 

^^ vive debaixo das pedras pode conter 

^ ^^\M      substâncias diferentes do produzido 

por outra que se esconde sob folhas, ainda 

que ambas sejam da mesma espécie 

^ 

nho desse peptídeo, formado por dez 
aminoácidos. Pimenta e a bióloga Ká- 
tia Conceição descobriram que o Phypo 
Xa prolonga a ação de outro peptídeo: a 
bradicinina, que relaxa a musculatura 
dos vasos sangüíneos e diminui a pres- 
são arterial. "É a primeira vez que se 
identifica no veneno de um anfíbio uma 
molécula com essa função", diz Kátia. 
Antes só se conheciam peptídeos com 
efeito semelhante no veneno de serpen- 
tes. O primeiro deles, descoberto em 
1965 no veneno da jararaca pelo farma- 
cologista Sérgio Henrique Ferreira, da 
USP em Ribeirão Preto, inspirou a cria- 
ção do captoprU, um dos medicamentos 
anti-hipertensivos mais vendidos no 
mundo. Em um artigo na edição de mar- 
ço da Peptides, Pimenta e Kátia relatam 
que nos testes com ratos o Phypo Xa 
mostrou efeitos apenas um pouco me- 
nos intensos que o captopril. 

Sopa de peptídeos - Apesar dos resul- 
tados promissores com os peptídeos da 
Phyllomedusa, a equipe do Butantan 
mostra-se cautelosa. Afinal, ainda serão 
necessários anos de pesquisa até que se 
consiga produzir algum medicamento 
a partir deles. Isso, claro, se alguma in- 
dústria farmacêutica se interessar pela 
produção de uma forma sintética des- 
sas moléculas ou se até lá se descobrir 
uma forma mais eficiente de separá-las 
dessa sopa de peptídeos que é o veneno. 

"Há uma grande variedade de moléculas 
na secreção cutânea da Phyllomedusa, ra- 
zão por que se estuda tanto essa perere- 
ca", diz Pimenta. "Os anfíbios, muitas ve- 
zes, são quase como boticários, pois en- 
tre os compostos que produzem há até 
medicamentos", conta o biólogo Carlos 
Jared, que participou da pesquisa de Ká- 
tia e Pimenta. 

Além da variedade, outro fator com- 
plica a extração dos componentes do ve- 
neno. "O veneno de uma perereca que 
vive debaixo de pedras pode conter subs- 
tâncias diferentes do produzido por ou- 
tra que se esconde sob folhas, ainda que 
ambas sejam da mesma espécie e vivam 
em um ambiente semelhante", explica Ja- 
red, do Butantan, que há mais de 20 anos 
investiga a relação entre as peculiarida- 
des da pele dos anfíbios e a capacidade 
de adaptação a ambientes hostis. E não 
é só o ambiente que influencia essa va- 
riedade de componentes do veneno, des- 
cobriu recentemente o biólogo Daniel 
Nadaleto, da Universidade Estadual Pau- 
lista (Unesp) em Botucatu. Ele criou em 
laboratório, em ambientes idênticos, 
duas espécies de sapo {Bufo ictericuse 
Bufo schneideri) e constatou que os ani- 
mais de uma mesma desova - ou seja, 
sapos-irmãos, não necessariamente eram 
idênticos do ponto de vista genético - 
produziam venenos com composições 
diferentes. "Provavelmente há uma in- 
fluência genética", diz Nadaleto. ■ 
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