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RESUMO
Mailho-Fontana, Pedro Luiz. Estudo morfológico comparativo do mecanismo de
defesa química cutânea em duas espécies de sapos amazônicos (Rhinella marina e
Rhaebo guttatus). 2012. 103 f. Dissertação (Toxinologia). Instituto Butantan, São
Paulo, 2012.

A pele dos anfíbios é caracterizada pela presença de inúmeras glândulas granulosas
(ou de veneno). Tais glândulas podem se distribuir por todo o corpo, ou ainda,
acumular-se em determinadas regiões, estrategicamente posicionadas contra a ação
de predadores. Esse é o caso das macroglândulas parotóides dos sapos (Família
Bufonidae),

localizadas

dorso-lateralmente

na

região

pós-orbital.

Quando

importunados, os sapos inflam o corpo e posicionam as suas parotóides em direção
ao agressor. O envenenamento, entretanto, só ocorre, se o predador morder o sapo
e a secreção das glândulas entrar em contato principalmente com a sua mucosa
oral, configurando a defesa passiva típica dos anfíbios. Contrariando tal passividade,
o sapo amazônico Rhaebo guttatus é capaz de ejetar seu veneno voluntariamente a
grandes distâncias, através de suas parotóides. Com base nessas características, o
principal objetivo desse trabalho foi estudar a morfologia das parotóides de R.
guttatus através de histologia e ultraestrutura, comparando-a com a de Rhinella
marina, espécie simpátrica e de defesa passiva típica. Procurou-se caracterizar as
diferenças estruturais que possibilitam ejeção voluntária de veneno. Adicionalmente,
foram estudados e comparados entre essas duas espécies o comportamento
defensivo, a morfologia das glândulas cutâneas da pele, a bioquímica da secreção
das parotóides (através de SDS-PAGE, HPLC e espectrometria de massas), bem
como as atividades tóxicas (letalidade, edema, nocicepção, hemorragia e necrose)
induzidas por essas secreções em modelos animais. A histologia demonstra que a
morfologia geral das parotóides e o seu conteúdo histoquímico são muito
semelhantes entre as duas espécies. A derme que sustenta as unidades secretoras
formando os alvéolos é composta principalmente por fibras colágenas densas, o que
confere à macroglândula uma aparência de favo de mel. Cada alvéolo é,
basicamente, uma grande glândula sincicial, que se conecta ao exterior por um duto
obstruído por um plug epitelial. Ao contrário do que ocorre em R. marina, a parotóide

de R. guttatus é aderida à escápula. Essa característica anatômica associada ao
comportamento de baixar a cintura escapular e de inflar os pulmões, deve conferir
ao animal a possibilidade de ejetar voluntariamente o veneno. Esse veneno, tanto
em R. marina como em R. guttatus é composto basicamente por proteínas, aminas
biogênicas e esteróides (bufadienolídeos), apresentando, porém, diversas moléculas
exclusivas de cada espécie. Quando comparado com R. marina, o veneno de R.
guttatus é menos letal e capaz de induzir edema e intensa nocicepção. Nenhum dos
dois venenos, no entanto, foi capaz de causar hemorragia ou necrose. R. guttatus foi
descrito há mais de 200 anos e praticamente não existe informações sobre a sua
biologia e história natural. Diante do seu inusitado mecanismo de defesa, é de se
esperar que o arsenal químico utilizado na sua defesa seja diferente dos outros
sapos, com defesa passiva. Como o comportamento de ejeção voluntária de veneno
só está descrito em R. guttatus, seria importante para a complementação desse
trabalho, estudar o mecanismo defensivo de outras espécies do gênero. A ejeção
voluntária de veneno seria, assim, inserida em um contexto mais amplo, abrindo
novas perspectivas de estudo.

Palavras-chave: Venenos, Anura, glândula veneno, toxina, parotóide.

ABSTRACT
Mailho-Fontana, Pedro Luiz. Comparative study of the cutaneous chemical defensive
system in two species of amazonian toads (Rhinella marina and Rhaebo guttatus).
2012. 103 p. Master thesis (Toxinology). Instituto Butantan, São Paulo, 2012.

The skin of amphibians is characterized by the presence of a large number of
granular glands (or poison glands). These glands can be distributed throughout the
whole body, or can accumulate in certain areas, strategically placed against predator
action. This is the case of the parotoid macroglands of toads (Family Bufonidae),
which are located dorso-laterally in the post-orbital region. When disturbed, the toads
inflate the body and position their parotoids toward the aggressor. Poisoning,
however, only occurs if the predator bites the toad and if the gland secretion makes
contact mainly with the oral mucosa, configuring the typical amphibian passive
defense. Contrary to such passivity, the Amazon toad Rhaebo guttatus is able to
voluntarily eject its poison at great distances, through its parotoids. Based on these
characteristics, the main objective of this work was the study of the morphology of R.
guttatus parotoid through histology and ultrastructure, comparing it with that of
Rhinella marina, a sympatric species with typical passive defense. We sought to
characterize the structural differences that make possible the voluntary ejection of
poison. Additionally, we studied and compared these two species in relation to the
defensive behavior, the skin gland morphology, the biochemistry of parotoid
secretion (by SDS-PAGE, HPLC and mass spectrometry) and the toxic activity
(lethality, edema, nociception, hemorrhage and necrosis) induced by the parotoid
secretion in animal models. The histology shows that the parotoid general
morphology and the histochemistry of the parotoid contents are very similar in both
species. The dermis that frames the secretory units and forms the alveoli is mainly
composed of dense collagen fibers, giving to the macrogland a honeycomb
appearance. Each alveolus is basically a large syncytial gland, which is connected to
the exterior by a duct obstructed by an epithelial plug. Contrary to what occurs with
R. marina, the parotoid of R. guttatus is attached to the scapula. This characteristic
behavior associated with the behavior of lowering the girdle and inflating the lungs,
confers to the animal the possibility of voluntary ejection of the poison. The poison in
both R. marina and R. guttatus is composed mainly of proteins, biogenic amines and

steroids (bufadienolids), but several molecules are exclusive to each species. When
compared to R. marina, the venom of R. guttatus is less lethal and capable of
inducing intense edema and nociception. Neither poisons, however, were able to
cause hemorrhage or necrosis. R. guttatus was described more than 200 years and
there is virtually no information about its biology and natural history. In view of his
unusual defense mechanism, it is expected that the chemical arsenal used in its
defense is different from other toads with passive defense. Because the behavior of
voluntary ejection of poison is only described in R. guttatus, in order to complete this
work, it would be important to study the defensive mechanism in other species of this
genus. The voluntary ejection of poison would be placed then in a broader context,
opening new perspectives of study.

Key words: Poisons, Anura, poison gland, toxin, parotoid.
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1. INTRODUÇÃO

Os representantes da classe Amphibia foram os primeiros vertebrados a
conquistar o ambiente terrestre. Os registros mais antigos datam do Paleozóico, no
período Devoniano, há cerca de 390 milhões de anos atrás, com o surgimento dos
labirintodontes (RETALLACK, 2011). Foram abundantes no Carbonífero e Permiano,
entrando em declínio a partir do Triássico, porém alguns grupos sobreviveram até o
Cretáceo, há 145 milhões de anos atrás (DUELLMAN; TRUEB, 1996; GIMENEZ,
2001). Os anfíbios atuais pertencem a Sub-classe Lissamphibia, e é composta por
três ordens: Anura (ou Salientia), representada principamente por sapos, rãs e
pererecas (Figura 1A); Urodela (ou Caudata), compreendendo as salamandras e
tritões (Figura 1B); e Gymnophiona (ou Apoda), representada pelas cecílias ou
cobras-cegas (Figura 1C) (ZARDOYA; MEYER, 2001; POUGH et al., 2002).

A

B

C

Figura 1 - A classe Amphibia é composta por três ordens de anfíbios viventes. Ordem Anura (imagem
A)
representada
por
um
sapo
(Rhinella
schneideri).
Fonte:
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/6742/rhinella_schneideri.jpg?
sequence=1. Salamandra salamandra (Ordem Urodela - imagem B). Fonte:
http://www.yale.edu/ceo/Projects/Faculty/salamander_dist.html. Na imagem C observa-se
um espécime de Siphonops annulatus (Ordem Gymnophiona) um anfíbio ápodo e
fossorial. Fonte: http://www.superstock.com/stock-photos-images/4201-33166.

Os anfíbios são animais ectotérmicos, com pele úmida, permeável,
apresentando basicamente respiração pulmonar, cutânea ou branquial. Apesar de
muitas espécies viverem fora do ambiente aquático, a maioria dos anfíbios depende
de ambiente úmido, pelo menos durante a fase reprodutiva (DUELLMAN; TRUEB,
1996). Geralmente, as espécies possuem duas fases no ciclo de vida. Uma larval,
que é representada pelos girinos que ocupam geralmente o ambiente aquático, e a
terrestre ou aquática, representada pelos adultos. Ainda, existem outras espécies
18

onde a fase larval ocorre totalmente no interior do ovo e os indivíduos eclodem já na
forma de imagos (DUELLMAN; TRUEB, 1996; HADDAD; PRADO, 2005).
Uma das características mais conspícuas dos anfíbios é o tegumento, que
além da proteção física, participa da respiração, no transporte de íons e água, no
controle de temperatura, na recepção sensorial química e mecânica, na reprodução
e na defesa contra microorganismos e predadores (FOX, 1986; TOLEDO; JARED,
1993; ZUG, 1993; STEBBINS; COHEN, 1995; TOLEDO; JARED, 1995; DUELLMAN;
TRUEB, 1996; CLARKE, 1997).
Assim como em todos os vertebrados, a pele dos anfíbios é composta por
uma epiderme e uma derme (DUELLMAN; TRUEB, 1996). A camada mais externa,
a epiderme, possui origem ectodérmica e é formada basicamente por três estratos: o
stratum corneum, que se localiza mais superficialmente e é composto geralmente
por uma única camada de células achatadas e queratinizadas; um estrato
intermediário, localizado logo abaixo do stratum corneum, que é formado por
diversas camadas de células poliédricas e pode ser dividido em stratum granulosum
e stratum spinosum; e o stratum germinativum (ou stratum basale), abaixo dos
outros dois estratos, formado por uma única camada de células, frequentemente
colunares e apoiadas em uma lâmina basal (FARQUHAR; PALADE, 1965; PATT;
PATT, 1969).
A derme é composta basicamente de duas camadas de tecido conjuntivo: o
estrato esponjoso, que contém colágeno, fibras elásticas, nervos, vasos sanguíneos
e glândulas; e o estrato compacto, que contém fibras colágenas frequentemente
dispostas em blocos e paralelas à superfície do corpo. Imediatamente abaixo do
estrato compacto localiza-se a tela subcutânea, composta de tecido conjuntivo
frouxo (ELKAN, 1968; ANDREW; HICKMAN, 1974).
Adicionalmente, Elkan (1968) identificou uma camada adicional em anuros,
localizada entre o estrato esponjoso e compacto da derme, que possui uma grande
concentração de cálcio, a qual denominou camada de Eberth-Katschenko (EK) ou
camada calcificada dérmica. Esta camada pode ser contínua ou interrompida por
colunas de fibras, que se estendem do estrato compacto para o estrato esponjoso. A
camada calcificada dérmica não possui uma estrutura celular, e é basicamente
composta

por

glicosaminoglicanos

e

proteoglicanos

em

associação

com

hidroxiapatita (ELKAN, 1976; KATCHBURIAN et al., 2001). Essa camada não possui
função conhecida e só foi estudada morfologicamente em poucas espécies. Além da
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função de proteção mecânica, ela pode estar relacionada com o balanço hídrico,
afetando a absorção e retenção de água pelo tegumento (ELKAN, 1968; TOLEDO;
JARED, 1995).
A presença de glândulas na pele é uma característica compartilhada por
todos os anfíbios atuais, constituindo-se em uma sinapomorfia da classe
(STEBBINS; COHEN, 1995; DUELLMAN; TRUEB, 1996). Tais glândulas são
classificadas basicamente em dois tipos: as glândulas granulosas (também
conhecidas como glândulas de veneno) e as glândulas mucosas. As mucosas são
acinosas, formadas por uma camada simples de células secretoras, apresentando
uma luz bem definida. Segundo Dapson (1970), a secreção das glândulas mucosas
é composta principalmente por glicosaminoglicanas e proteoglicanas. Por outro lado,
as glândulas granulosas secretam uma variedade de substâncias, geralmente
pertencentes a quatro categorias de compostos: aminas biogênicas, alcalóides,
esteróides e proteínas (TOLEDO; JARED, 1995; CLARKE, 1997), variando de forma
qualitativa e quantitativa entre as espécies. Contrariando a morfologia das glândulas
de secreção de venenos entre os animais, essas glândulas, nos anuros, é formada
por uma massa citoplasmática multinucleada, o que caracteriza a sua natureza
sincicial. Não apresentam lúmen e a secreção é acumulada no interior das
glândulas, sendo liberada através de um ducto epidérmico (DELFINO, 1991;
TERRENI et al., 2003).
A utilização de venenos como defesa química é comum na natureza. Nos
anfíbios em geral, esses venenos são basicamente sintetizados pelo metabolismo
do próprio animal. Entretanto, especificamente no caso de algumas espécies
(principalmente entre os dendrobatídeos), não são elaborados endogenamente.
Existem evidências de que o veneno, de natureza alcaloidal, seja sequestrado de
formigas, besouros ou ácaros, de que esses anfíbios se alimentam. Faltam,
entretanto, estudos para esclarecer como é efetuado o sequestro, bem como a
distribuição dessas substâncias nas rotas celulares envolvidas na defesa química
cutânea (DALY, 1995).
Em algumas espécies, as glândulas de veneno agrupam-se em pequeno
número, formando estruturas denominadas de verrugas, comuns na pele dorsal dos
bufonídeos (sapos). Quando em grande número, formam protuberâncias muito
conspícuas, como as macroglândulas parotóides e paracnêmicas dos sapos
(HOSTETLER; CANNON, 1974; TOLEDO; VILLA, 1987; TOLEDO et al., 1992;
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DUELLMAN; TRUEB, 1996) ou lombares de alguns leptodactilídeos e leiuperídeos
(TOLEDO; JARED ,1989; TOLEDO; JARED, 1995; LENZI-MATTOS et al., 2005).
As parotóides são estruturas multiglandulares dorsais localizadas na região
pós-orbital, encontradas em uma grande variedade de anuros (WILBER; CARROLL,
1940; LUTZ, 1971; TOLEDO et al., 1992; JARED et al., 2009) e salamandras
(BRODIE; SMATRESK, 1990; TOLEDO; JARED, 1995). Histologicamente, as
parotóides dos sapos, podem ser identificadas como grandes acúmulos de bolsas
secretoras (alvéolos) inseridos na derme, dispostos lado a lado, formando estruturas
parecidas com favos de mel (LOBO, 2005; JARED et al., 2009). Cada alvéolo
contém uma glândula sincicial de grandes proporções envolta por uma camada de
células mioepiteliais, provida de um ducto obstruído por um plug de tecido epitelial.
O epitélio que reveste o ducto é muito espesso e praticamente obstrui o lúmen do
ducto, deixando, em geral, somente uma fenda estreita no centro (LOBO, 2005). Ao
redor do ducto encontram-se distribuídas de forma organizada, glândulas mucosas
diferenciadas (glândulas acessórias), que possuem morfologia e conteúdo
histoquímico distintos das glândulas mucosas normais da pele (JARED et al., 2009).
Tanto as parotóides, como as glândulas granulosas comuns da pele estão
envolvidas na defesa química contra predadores e microorganismos (TOLEDO;
JARED, 1995; CLARKE, 1997; TEMPONE et al., 2008; JARED et al., 2009). Estudos
comportamentais nos anuros têm demonstrado que algumas espécies apresentam
comportamentos defensivos estereotipados quando importunadas (TOLEDO et al.,
2011). Os sapos, por exemplo, inflam seus pulmões e assumem variadas posturas
especiais, expondo suas parotóides. Quando as macroglândulas sofrem uma
pressão mecânica externa, tal como a mordida de um predador, os plugs epiteliais
se rompem e o veneno é expelido abruptamente sob a forma de jatos (TOLEDO et
al., 1992; JARED et al., 2009). Portanto, o próprio predador é quem causa seu
envenenamento, o que caracteriza a defesa passiva dos anfíbios.
A defesa contra predadores nos anuros conta com uma ampla gama de
adaptações morfológicas, fisiológicas e comportamentais (DODD, 1976; WILLIAMS
et al., 2000; TOLEDO et al., 2005; TOLEDO et al., 2011). É possível, no entanto,
identificar-se dois tipos básicos de adaptações: as que existem naturalmente nos
indivíduos, e as que são utilizadas somente na presença do predador (EDMUNDS,
1974). No primeiro tipo, por exemplo, situam-se as espécies que apresentam
coloração e aparência do tegumento muito semelhante ao meio em que vivem. Essa
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característica faz com que o animal passe despercebido, evitando a sua predação.
Contrariamente, existem também as espécies que apresentam cores muito visíveis,
que contrastam enormemente com o ambiente. Essas espécies são, geralmente,
evitadas pelos predadores e estão associadas à presença de toxinas, muitas vezes
letais. O segundo tipo básico de defesa consiste numa gama de comportamentos
que, em geral, atuam associados a adaptações morfológicas (EDMUNDS, 1974).
Nesse tipo incluem-se os comportamentos de fuga, fingir-se de morto (tanatose),
induzir medo no predador (comportamento deimático) ou a realização de posturas
que dificultam a ingestão do animal. Por exemplo, os sapos inflam os pulmões e
oferecem as suas parotóides, aumentando as chances de o potencial predador
ingerir secreções tóxicas quando atacado. Jared et al., (2009) ao estudarem a
defesa passiva de Rhinella jimi, relacionaram o comportamento de inflar os pulmões
dos sapos com duas funções principais: assumir uma forma mais volumosa frente ao
predador e manter as macroglândulas parotóides com turgidez máxima. Dessa
maneira, o sapo pode parecer ser maior do que seu tamanho real, desestimulando a
sua ingestão. Além disso, Jared et al., (2009) especularam que a pressão
necessária para disparar o mecanismo de defesa química passiva, possivelmente é
reduzida, já que a macroglândula apresenta-se túrgida, devido a pressão exercida
pelos pulmões sobre os alvéolos.
Nos bufonídeos em geral, a secreção venenosa contém basicamente
esteróides, aminas biogênicas e proteínas (ZELNIK et al., 1964; TOLEDO; JARED,
1989; TOLEDO; JARED, 1995; PERRY, 2000).
Os esteróides (bufadienolídeos) são produzidos através do metabolismo do
colesterol ou de um hidroxicolato (FLIER et al., 1980). São divididos em dois
grandes grupos: bufogeninas e bufotoxinas. As bufogeninas são compostas por um
anel esteroídico anexado a um grupo lactona (bufaginas) (TOLEDO; JARED, 1995),
e as bufotoxinas (ZELNIK, 1965; MEYER; LINDE, 1971), são basicamente formadas
pela conjugação de bufogeninas e suberil-argininas (TOLEDO; JARED, 1995). Os
bufodienolídeos atuam de forma parecida aos extratos de Digitalis (VITAL BRASIL,
1982).

São

cardiotóxicos,

apresentando

propriedades

cardioaceleratórias,

aumentando a força de contração do coração (HABERMEHL, 1981) pela inibição da
enzima Na+-K+-ATPase (FLIER et al., 1980).
As aminas biogênicas são produzidas através da descarboxilação de
aminoácidos

e

são

geralmente

derivados

triptamínicos

e

feniletilamínicos
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(DEULOFEU; RUVEDA, 1971; SCHWARTZ et al., 2007). São classificadas nos
seguintes grupos: as indolalquilaminas (serotonina e seus N-metilados como a
bufotenina); as imidazolalquilaminas (histamina, seus derivados n-metilados, nacetilados

e

formas

ciclizadas

de

n-metilhistaminas);

as

monohidroxi-

fenilalquilaminas (L-tirosina, candicina e leptodactilina); e as catecolaminas
(epinefrina, norepinefrina, dopamina e epinina) (ERSPAMER, 1994; SCHWARTZ et
al., 2007). No geral, esses compostos possuem ação estimulante da musculatura
lisa e são capazes de irritar as mucosas (TOLEDO; JARED, 1989; SEBBEN et al.,
1993). Outras atividades farmacológicas são descritas como ação convulsiva,
vasoconstritora, alucinógena e colinérgica (HABERMEHL, 1981; TOLEDO; JARED,
1995).
Estudos adicionais têm demonstrado que as proteínas representam de 25 a
35% do peso seco da secreção das macroglândulas parotóides (PERRY, 2000). Tais
proteínas devem atuar principalmente na defesa química contra predadores
(PERRY, 2000). Tem-se sugerido também que enzimas podem, de maneira indireta,
estar envolvidas na conversão de bufotoxinas em bufogeninas livres, através da
hidrólise de ésteres (MEYER; LINDE, 1971).
Em relação aos peptídeos, Clarke (1997) especulou que eles estariam
ausentes ou ocorreriam em baixas quantidades na secreção cutânea dos
bufonídeos, entretanto, nenhum estudo havia confirmado essa especulação. Um
trabalho recentemente desenvolvido por Rash e colaboradores (2010), confirmou
experimentalmente, que a quantidade de peptídeos na secreção venenosa das
parotóides é realmente muito reduzida. Essa característica do veneno dos sapos
torna-se ainda mais evidente quando comparada à riqueza de peptídeos
encontrados no veneno das pererecas (Hylidae) e rãs (Ranidae) (PUKALA et al.,
2006). Nas pererecas filomedusas, por exemplo, existe uma infinidade desses
componentes, o que levou Erspamer e colaboradores (1986) a chamá-las de
“enormes armazéns de peptídeos bioativos”. RASH et al., (2010) levantam a
suspeita de que os escassos peptídeos do veneno dos bufonídeos sejam produtos
de degradação de proteínas, envolvidas principalmente no processo de manutenção
celular das próprias glândulas de veneno. Concluem, portanto, que esses
componentes não devem contribuir para a toxicidade do seu veneno.
Dados

da

literatura

relatam

que

cães

e

serpentes

envenenados

acidentalmente por sapos apresentam sintomas cardiotóxicos, como fibrilação
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ventricular, arritmia e edema pulmonar, na maioria das vezes levando a óbito (VITAL
BRAZIL; VELLARD, 1925; LICHT; LOW, 1968; GARRETT; BOYER, 1993; PINEAU;
ROMANOFF, 1995; SAKATE; LUCAS DE OLIVEIRA, 2000). Assim, não existem
estudos farmacológicos experimentais recentes que caracterizem as atividades
bioativas das toxinas dos sapos. Estudos deste tipo podem ajudar a entender a
dinâmica do envenenamento e, consequentemente, o papel dessas toxinas no
mecanismo de defesa química do animal (FRY et al., 2006).

1.1. A família Bufonidae

A família Bufonidae (FROST, 2011), contém cerca de 50 gêneros e 550
espécies (AMPHIBIAWEB, 2012) originalmente distribuídas por quase todo o globo
terrestre, exceto Austrália, Madagascar, regiões oceânicas, Ártico e Antártico
(PRAMUK, 2006; FROST, 2011). Os táxons desta família são claramente
monofiléticos. As principais sinapomorfias são definidas através da presença do
órgão de Bidder, que consiste em ovários rudimentares presentes em machos
utilizados para inversão sexual, exceto em algumas espécies do gênero
Dendrophryniscus; a presença de macroglândulas parotóides; e maxila e pré-maxila
edentadas (FROST et al., 2006; PRAMUK, 2006).
As relações filogenéticas da família Bufonidae recentemente foram revisadas
por vários autores (FROST et al., 2006; PRAMUK, 2006; CHAPARRO et al., 2007).
Essas revisões modificaram a nomenclatura de vários táxons, dentre eles, o gênero
Bufo (FROST et al., 2006; CHAPARRO et al., 2007) considerado, até então, o mais
numeroso entre os anfíbios (PRAMUK, 2006). Por não possuírem uma sinapormofia
definida, as espécies de Bufo passaram a ser questionada acerca da monofilia do
gênero (PRAMUK, 2006). Analisando caracteres moleculares, morfológicos e
biogeográficos das espécies de Bufo da América do Sul, Pramuk (2006), chegou a
conclusão que as espécies de Bufo sul-americanas compõem um grupo monofilético
irmão das espécies de Bufo da América Central e América do Norte. Ainda no
mesmo ano Frost et al., (2006) sugeriram que a maioria das espécies de Bufo
tropicais passassem a ser reconhecidas como Chaunus. Posteriormente Chaparro et
al., (2007) propuseram, baseados em dados moleculares, que a maior parte das
espécies de Bufo da América do Sul fossem alocadas no gênero Rhinella.
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No Brasil, a família Bufonidae é representada por sete gêneros, sendo
Rhinella o mais representativo, contando com 40 espécies. São conhecidos
vulgarmente pelo nome genérico de "sapo-cururu" (do tupi "kuru'ru" - sapo grande) e
abrangem variados hábitats. Uma das espécies mais estudadas é a amazônica
Rhinella marina (Figura 2A), antigo Bufo marinus. Distribui-se naturalmente do
extremo sul do Texas e noroeste do México até o Brasil central (Figura 2B). As
fêmeas da espécie são maiores que os machos e podem atingir comprimento rostrocloacal de mais de 225 mm, sendo que a maioria dos adultos possui de 85 a 150
mm (EASTEAL, 1963).

A

B

C

D

Figura 2 - Rhinella marina (imagem A) e a distribuição geográfica da espécie, incluindo os locais
onde
foi
introduzida
(imagem
B).
Fonte:
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/41065/0. Na imagem C, observa-se um
indivíduo da espécie R. marina direcionando a macroglândula parotóide para um predador.
Foto: Michael e Patricia Fogden. A imagem D mimetiza a pressão exercida pela mordida
de um predador sobre a parotóide (retirado de Jared et al., 2009).

Rhinella marina é uma espécie noturna, oportunista e de ambientes abertos.
Alimenta-se de caracóis terrestres, lacraias, baratas, besouros, gafanhotos, formigas
e roedores de pequeno porte. Amostras de conteúdo estomacal da espécie
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revelaram que gastrópodes terrestres representam mais de 40% da dieta
(HINCKLEY, 1963; BAILEY, 1976; GRANT, 1996). Com a sua introdução na
Austrália, Fiji e Hawaii, a espécie tem impactado significativamente as populações
de animais nativos (LEVER, 2001). Na Austrália, por exemplo, a invasão dessa
espécie, tem provocado a morte de uma ampla gama de predadores residentes,
como mamíferos marsupiais, crocodilos, serpentes, lagartos e anuros que são
envenenados ao tentarem se alimentar desses sapos (BURNETT, 1997; DOODY et
al., 2006; GRIFFITHS; MCKAY, 2007; CROSSLAND et al., 2008; LETNIC et al.,
2008).
Outro sapo comumente encontrado na Amazônia Brasileira é o Rhaebo
guttatus (antigo Bufo guttatus - Figura 3A). A distribuição geográfica da espécie se
estende desde a região amazônica do Equador, Colômbia, Venezuela, Peru e
Bolívia para as Guianas, chegando até a Amazônia central do Brasil (Figura 3B).

A

B

C

D

Figura 3 - O sapo Rhaebo guttatus (imagem A) e a distribuição geográfica conhecida da espécie
(imagem B). Fonte: http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/54658/0. As imagens C e
D, mostram o comportamento de defesa de R. guttatus. As setas apontam os jatos de
veneno provenientes da parotóide.
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Rhaebo guttatus pertencente a um grupo de espécies considerado como um
dos mais basais encontrados na América do sul (PRAMUK, 2006). Possui hábitos
noturnos, sendo encontrada na serrapilheira, associada a áreas florestadas e matas
de galeria (AMPHIBIAWEB, 2012). Informações sobre a biologia e história natural da
espécie são extremamente escassas. Machado e Bernarde (2011), registraram
recentemente, cópulas heteroespecíficas e multiamplexo entre R. guttatus e Rhinella
marina. Além disso, foi constatado que o comportamento de defesa de R. guttatus é
totalmente diferente daquele encontrado em outros bufonídeos (JARED et al., 2011),
contrariando a passividade característica observada na defesa desse grupo contra
predadores. A mesma passividade foi largamente observada pelo nosso grupo de
pesquisa em R. marina (Figuras 2C e 2D). Em direção contrária a essa passividade,
R. guttatus quando importunado apresenta uma série de posturas que culminam na
expulsão voluntária de veneno de suas parotóides (JARED et al., 2011) (Figuras 3C
e 3D).
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2. OBJETIVOS

Em vista do relato de que o sapo amazônico Rhaebo guttatus é capaz de
ejetar o veneno de suas parotóides de forma voluntária, o objetivo principal do
trabalho foi o estudo da morfologia dessas macroglândulas, comparando-as com as
de Rhinella marina, espécie simpátrica que apresenta defesa tipicamente passiva.
Adicionalmente, investindo na multidisciplinaridade do trabalho, objetivou-se
também estudar nas duas espécies:
• O comportamento de defesa;
• A morfologia do tegumento dorsal e ventral, com ênfase nas glândulas de
veneno e mucosas;
• A bioquímica da secreção de ambas as parotóides;
• As atividades tóxicas do veneno das parotóides, induzidas em modelos
animais.
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. Estudo morfológico do tegumento de Rhinella marina e Rhaebo guttatus

3.1.1. Animais

Oito espécimes de Rhinella marina (comprimento rostro-cloacal (CRC) 114,91
± 2,67 mm) e de Rhaebo guttatus (CRC 115,52 ± 11,3 mm) foram coletados no
município de Santarém e Jacareacanga, respectivamente, no estado do Pará
(Licença IBAMA nº 17242-2). Os animais foram eutanasiados com uma dose letal de
Tionenbutal e fixados em Bouin a 4% ou formaldeído a 10% (projeto aprovado pelo
Comitê de Ética no Uso de Animais do Instituto Butantan, protocolo nº 837/11).

3.1.2. Estudo comportamental de defesa

As observações foram realizadas nos animais em atividade no seu ambiente
natural. Utilizando-se um graveto ou o dedo indicador, os animais foram estimulados
gentilmente. Esse procedimento, já foi aplicado em outros estudos comportamentais
(TOLEDO et al., 2011) e não causa qualquer injúria aos sapos. O repertório
comportamental foi avaliado qualitativamente.

3.1.3. Estudo histológico

Fragmentos de pele dorsal, ventral e das parotóides das duas espécies foram
incluídos transversalmente e longitudinalmente em parafina e/ou historresina. Além
disso, a cintura escapular de um espécime de Rhaebo guttatus foi processada em
parafina. A metodologia aplicada seguiu os seguintes protocolos (descrito em
detalhe nos anexos):

3.1.3.1. Processamento do material para inclusão em parafina

I.

Fixação em solução de formaldeído 10% ou Bouin 4%, durante 24 horas;
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II.

Desidratação em série etanólica crescente até etanol absoluto;

III.

Diafanização em xilol;

IV.

Pré-embebição em parafina líquida a 60ºC durante 12 horas;

V.

Inclusão em parafina.

3.1.3.2. Processamento do material para inclusão em historresina (glicol metacrilato)

I.

Fixação em solução de formaldeído a 10% durante 24 horas;

II.

Desidratação em série etanólica crescente até etanol absoluto;

III.

Pré-inclusão em álcool absoluto com resina Leica® sem polimerizador
(Solução A);

IV.

Inclusão em resina Leica® com polimerizador (Solução B).

3.1.3.3. Processamento do material calcificado

Para avaliar a relação dos ossos e músculos com a macroglândula parotóide
foi necessário descalcificar a cintura escapular de Rhaebo guttatus de acordo com
as seguintes etapas:

I.

Manutenção da peça já fixada em solução de EDTA a 4% com agitador
magnético, durante três meses, realizando trocas semanais da solução;

II.

Inclusão em parafina.

3.1.4. Microtomia

As amostras foram seccionadas em micrótomo semiautomático Microm® HM
340, com espessura entre 4 e 7 µm, dependendo da consistência do material,
utilizando-se navalhas descartáveis (Leica® 818, para parafina) ou de vidro (para
historresina).

3.1.5. Histologia e histoquímica

Após a obtenção dos cortes, as lâminas foram submetidas aos métodos
histológicos e histoquímicos descritos em detalhes nos anexos (GRIMELIUS, 1968;
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BARBOSA et al., 1984; PEARSE, 1985; BANCROFT; STEVENS, 1990; KIERNAN,
2001; BEHMER, 2003):

3.1.5.1. Método de coloração Hematoxilina-Eosina

I.

Desparafinação dos cortes em xilol;

II.

Hidratação em série alcoólica de concentrações decrescentes;

III.

Lavagem em água destilada;

IV.

Coloração por 30 segundos pela Hematoxilina de Harris;

V.

Lavagem em água corrente;

VI.

Coloração pela Eosina por 5 segundos;

VII.

Lavagem em água corrente;

VIII.

Desidratação em série alcoólica de concentrações crescentes e diafanização
em xilol;

IX.

Montagem da lâmina com Entellan®.

Resultado: O corante é utilizado para visualizações morfológicas gerais de tecidos
incluídos em parafina. A hematoxilina se liga aos componentes basofílicos que se
coram em violeta. Já a Eosina liga-se principalmente com estruturas acidófilas e
eosinófilas corando o citoplasma em rosa.

3.1.5.2. Método de coloração de azul de Toluidina-Fucsina

I.

Coloração dos cortes em historresina com o azul de Toluidina por 30
segundos;

II.

Lavagem dos cortes com água destilada;

III.

Coloração pela Fucsina por 5 segundos;

IV.

Lavagem em água corrente;

V.

Secagem da lâmina em chapa aquecida ou naturalmente;

VI.

Montagem da lâmina com Entellan®.

Resultado: O corante é utilizado para visualizações morfológicas gerais dos tecidos
incluídos em historresina. O azul de Toluidina cora os componentes basofílicos em
azul e a Fucsina cora o citoplasma em magenta.
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3.1.5.3. Método de Tricrômio de Mallory

I.

Desparafinação dos cortes em xilol;

II.

Hidratação em série alcoólica de concentrações decrescentes;

III.

Coloração pela solução A durante 2 minutos;

IV.

Passagem direta para a solução B, corando de 5 a 10 minutos;

V.

Lavagem em água corrente até tirar o excesso de corante;

VI.

Banho em álcool 80% por 10 segundos;

VII.

Desidratação em série alcoólica de concentrações crescentes e diafanização
em xilol;

VIII.

Montagem da lâmina com Entellan®.

Resultado: Cora as fibras de colágeno em azul, fibroglia, neuroglia, e fibras
musculares em vermelho e elastina de rosa ou amarelo.

3.1.5.4. Método Picrosirius

I.

Desparafinação dos cortes em xilol;

II.

Hidratação em série alcoólica de concentrações decrescentes;

III.

Coloração pela solução Picrosirius por 30 minutos;

IV.

Lavagem em água destilada;

V.

Contra-coloração pela Hematoxilina de Harris por 1 minuto;

VI.

Desidratação em série alcoólica de concentrações crescentes e diafanização
em xilol;

VII.

Montagem da lâmina com Entellan®.

Resultado: Quando observados com filtros polarizadores os cortes evidenciam
especificamente as fibras de colágeno e permitem, ainda, a diferenciação destas
fibras principalmente em tipo II (em vermelho ou amarelo) e III (verde ou azul).

3.1.5.5. Método do Ácido Periódico de Schiff (PAS)

I.

Desparafinação dos cortes em xilol;

II.

Hidratação em série alcoólica de concentrações decrescentes;
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III.

Imersão em solução aquosa de ácido periódico 1% por 10 minutos;

IV.

Lavagem rápida com água destilada;

V.

Imersão no reativo de Schiff por 30 minutos;

VI.

Lavagem em água sulforosa por três vezes durante 3 minutos cada;

VII.

Lavagem por 30 minutos em água corrente;

VIII.

Desidratação em série alcoólica de concentrações crescentes e diafanização
em xilol;

IX.

Montagem da lâmina com Entellan®.

Resultado: Mucopolissacarídeos neutros, glicoproteínas e glicogênio se coram em
vermelho magenta.

3.1.5.6. Método do Alcian Blue pH 2,5

I.

Desparafinação dos cortes em xilol;

II.

Hidratação em série alcoólica de concentrações decrescentes;

III.

Coloração com a solução de Alcian Blue a 1% em ácido acético a 3% com pH
2,5 por 20 minutos;

IV.

Lavagem das lâminas em ácido acético a 3% durante 2 minutos;

V.

Contra-coloração com Hematoxilina de Harris por 15 segundos;

VI.

Desidratação em série alcoólica de concentrações crescentes e diafanização
em xilol;

VII.

Montagem da lâmina com Entellan®.

Resultado: Mucopolissacarídeos ácidos e glicosaminoglicanos coram-se em azul.

3.1.5.7. Método do von Kossa

I.

Desparafinação dos cortes em xilol;

II.

Hidratação em série alcoólica de concentrações decrescentes;

III.

Imersão dos cortes em solução de nitrato de prata a 5% sob luz forte por 40
minutos;

IV.

Lavagem das lâminas em água destilada por 2 minutos;
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V.

Redução da prata, através da imersão dos cortes em solução de hidroquinona
a 0,5%, durante 2 minutos, agitando sempre;

VI.

Banho em solução aquosa de hipossulfito de sódio a 5% por dois minutos;

VII.

Lavagem em água destilada;

VIII.

Contra-coloração com Safranina a 0,5% durante 20 segundos;

IX.

Desidratação das lâminas em série alcoólicas de concentrações crescentes e
diafanização em xilol;

X.

Montagem da lâmina com Entellan®.

Resultado: Locais ricos em cálcio coram-se em preto.

3.1.5.8. Método do Azul de Bromofenol

I.

Desparafinação dos cortes em xilol;

II.

Hidratação em série alcoólica de concentrações decrescentes;

III.

Imersão dos cortes na solução de Azul de Bromofenol por 15 minutos;

IV.

Banho em solução de ácido acético a 0,5% por três vezes (1 minuto cada);

V.

Lavagem em água destilada e em seguida em tampão PBS pH 7,2;

VI.

Desidratação em série alcoólica de concentrações crescentes e diafanização
em xilol;

VII.

Montagem da lâmina com Entellan®.

Resultado: Proteínas coram-se em azul.

3.1.5.9. Método Masson-Fontana modificado (Reação argentafim)

I.

Desparafinação dos cortes em xilol;

II.

Hidratação em série alcoólica de concentrações decrescentes;

III.

Imersão das lâminas na solução de prata amoniacal a 60ºC por 60 minutos;

IV.

Lavagem em água destilada;

V.

Desidratação em série alcoólica de concentrações crescentes e diafanizar em
xilol;

VI.

Montagem da lâmina com Entellan®.
34

Resultado: Aminas biogênicas coradas desde tons amarelados até preto.

3.1.5.10. Método de Grimelius (Reação argirófila)

I.

Desparafinação dos cortes em xilol;

II.

Hidratação em série alcoólica de concentrações decrescentes;

III.

Imersão das lâminas na solução de AgNO3 por duas horas;

IV.

Imersão das lâminas em solução reveladora por um minuto;

V.

Lavagem em água destilada;

VI.

Desidratação em série alcoólica de concentrações crescentes e diafanização
em xilol;

VII.

Montagem da lâmina com Entellan®.

Resultado: Aminas biogênicas coradas desde o amarelo até preto.

3.1.5.11. Digestão com amilase salivar

1. Desparafinação dos cortes em xilol;
2. Hidratação em série alcoólica de concentrações decrescentes;
3. Imersão das lâminas em solução saliva (4%) com tampão PBS pH 7,4 por
uma hora a 37°C;
4. Lâminas controles devem ser incubadas somente em tampão PBS pH 7,4 a
37°C por uma hora;
5. Submissão das lâminas ao teste do PAS.

Resultado: Locais positivos ao PAS na lâmina que diminuem ou perdem a
positividade na lâmina digerida, em comparação com o controle, indicam a presença
de glicogênio.
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3.1.6. Estudo morfométrico e de distribuição das glândulas granulosas da pele dorsal

Para avaliar o investimento de cada espécie em relação ao número de
glândulas de veneno e à sua distribuição espacial no tegumento, fragmentos de 1
cm² de regiões correspondentes da pele dorsal de seis indivíduos de cada espécie,
foram divididos em quatro partes iguais. Os fragmentos foram incluídos
longitudinalmente em parafina ou historresina e corados com Hematoxinila-Eosina
ou Azul de Toluidina-Fucsina. O número de glândulas granulosas foi calculado
através de sua contagem absoluta nos cortes seriados de todo os fragmentos do
tegumento de cada indivíduo. Além disso, a espessura da camada mioepitelial das
glândulas granulosas foi tomada. Para tanto, mensurou-se três glândulas de veneno
por animal. A partir desses valores, uma média foi calculada e o valor foi utilizado
como representativo de cada indivíduo.

3.1.7. Estudo anatômico e morfométrico das parotóides

As parotóides de Rhinella marina (n= 6) e de Rhaebo guttatus (n= 8) foram
fotografadas para a contagem de poros e, posteriormente, seccionadas em duas
partes no seu eixo longitudinal. Depois da remoção cuidadosa do veneno de cada
alvéolo a anatomia interna das parotóides foi fotografa com sistema de
macrofotografia. As parotóides vazias foram preenchidas com alginato odontológico.
Após a polimerização, 10 alvéolos do centro da parotóide, com a forma exatamente
igual à que o veneno ocupava, foram submetidos à técnica de pletismografia (7141
Plethysmometer – Ugo Basile, IT) e seu volume estimado através do deslocamento
de volume (µL). A partir daí foi calculada uma média com esses valores que foram
usadas como representativas para cada espécie.

3.1.8. Fotomicrografias

As imagens foram obtidas no microscópio Olympus BX51 acoplado a uma
câmera digital e capturadas através do software Image-Pro da MediaCybernetics.
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3.1.9. Microscopia eletrônica de varredura

Fragmentos de pele dorsal e da macroglândula parotóide de Rhinella marina
e Rhaebo guttatus foram extraídos dos animais e fixados com formaldeído 10% ou
Bouin 4%. Depois de desidratados naturalmente, os fragmentos foram analisados
em baixo vácuo (60 Pa) ao microscópio eletrônico de varredura FEI Quanta 250.

3.1.10. Microscopia eletrônica de transmissão

Fragmentos das parotóides de Rhinella marina e Rhaebo guttatus foram
extraídos e submetidos ao protocolo:

I.

Fixação segundo Karnowsky: glutaraldeído a 5% e paraformoldeído a 4% em
tampão cacodilato 0,1 M, pH 7,2;

II.

Pós-fixação em tetróxido de ósmio a 1% em tampão cacodilato 0,1 M;

III.

Contrastação em uranila aquosa a 0,5% com sacarose a 13,3%;

IV.

Desidratação em série etenólica crescente até etanol absoluto;

V.

Pré-embebição em óxido de propileno e resina, na diluição 1:1;

VI.

Pré-embebição em resina pura;

VII.

Inclusão em resina Epon.

Para um exame prévio do material ao microscópio de luz, cortes semifinos
foram obtidos com navalhas de vidro de 6 mm no ultramicrótomo Leica EM UC7 e
corados com azul de toluidina a 1%. Os cortes ultrafinos foram processados no
mesmo aparelho, porém, utilizando-se navalha de diamante. Após a coleta em telas
de cobre, foi realizada a contrastação em uranila a 2% e citrato de chumbo. Os
cortes foram examinados ao microscópio eletrônico de transmissão LEO 906E.

3.1.11. Análise estatística

O número de glândulas granulosas da pele dorsal e o número de poros das
parotóides foram comparados interespecificamente através do Teste T não pareado.
A espessura da camada mioepitelial das glândulas de veneno foi comparada através
de Teste ANOVA de um fator, com teste conseguinte de Tukey. Os resultados foram
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expressos em média ± erro padrão da média. Os valores foram considerados
significantes quando p≤ 0,05. Os dados foram analisados ou plotados com os
softwares Excel 2003, SigmaStat 3.5 e SigmaPlot 11.0.

3.2. Estudo bioquímico dos venenos das macroglândulas parotóides de
Rhinella marina e Rhaebo guttatus

3.2.1. Obtenção e diluição dos venenos

Amostras de veneno das macroglândulas parotóides de Rhinella marina e
Rhaebo guttatus, foram extraídas de oito animais, ainda no campo, através de
compressão manual das macroglândulas em um plástico estéril. Esse procedimento,
não invasivo, não necessita da eutanásia dos animais, que foram libertados assim
que a secreção foi coletada (protocolo experimental aprovado pelo Comitê do Uso
de Animais do Instituto Butantan, protocolo nº 837/11). Após os venenos secarem
em temperatura ambiente, o conteúdo foi colocado em tubos plásticos e conservado
em freezer a -20ºC. Depois de descongelados, parte de cada veneno foi diluída em
uma solução de água ultrapura contendo 0,1% ácido trifluoroacético (TFA) e 5% de
acetonitrila (ACN), gerando uma solução de veneno de aproximadamente 5 mg/mL.
O extrato foi centrifugado e o sobrenadante utilizado para as análises subsequentes.
Para análises por espectrometria de massas, as amostras foram ressuspendidas em
água ultrapura contendo 5% acetonitrila e 0,5% ácido fórmico.

3.2.2. SDS-PAGE

Os venenos (30 µL) foram aplicados em um gel de poliacrilamida (PAGE) a
12% contendo dodecil sulfato de sódio (SDS), em condições redutoras com βmercaptoetanol, de acordo com o método descrito por Laemmli (1970). Depois da
separação das proteínas por eletroforese, os géis foram corados com Coomassie
Brilliant Blue R-250. Juntamente com as amostras, foi corrido um padrão de massa
molecular broad range, com proteínas de 6,5 a 205 kDa (Amersham Biosciences,
UK). Essa análise foi realizada no Laboratório de Bioquímica e Biofísica do Instituto
Butantan.
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3.2.3. RP-HPLC

Para a obtenção do perfil cromatográfico e purificação das secreções das
parotóides de Rhinella marina e Rhaebo guttatus foi utilizado um sistema de
cromatografia líquida de alta eficiência em fase reversa RP-HPLC, (20A Prominence,
Shimadzu Co., Japan) com uma coluna C18 (ACE C18, 5 µm, 100 Å, 250 mm x 4,6
mm). Essa análise foi realizada no Laboratório de Bioquímica e Biofísica do Instituto
Butantan. A cromatografia foi realizada com a injeção de 10 µL de veneno, eluído
em um gradiente de 0 a 100% de B em 20 minutos, sendo o solvente A TFA / água
(1:1000) e solvente B TFA / ACN / água (1:900:100), em fluxo constante de 1
mL/min, a 38°C. O conteúdo eluído foi monitorado por um detector Shimadzu SPDM20A PDA, na faixa de 200 a 500 nm.

3.2.4. Espectrometria de massas
Análises por espectrometria de massas MS e MSn foram feitas off-line, com os
picos obtidos pela cromatografia por RP-HPLC, e on-line, em um sistema nanoHPLC
(UltiMate HPLC System, LC Packings, Dionex, USA) acoplado ao espectrômetro de
massas (LC-MS/MS). Essas análises foram realizadas no Departamento de
Parasitologia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Foi
utilizado um espectrômetro ESI (LCQDuoTM, ThermoFinnigan, USA), com uma fonte
nanospray. As amostras foram introduzidas no espectrômetro a um fluxo de 1
µL/min. A voltagem utilizada no spray foi 1,8 kV e a voltagem do capilar foi 46 V,
com temperatura de 180°C. Os espectros foram obtidos na faixa de 50 a 2000 m/z.
A aquisição e o processamento dos dados foram feitos pelo Xcalibur.

3.3. Estudo das atividades tóxicas induzidas pelo veneno das macroglândulas
parotóides de Rhinella marina e Rhaebo guttatus em modelo murino

3.3.1. Animais

Foram utilizados nos experimentos camundongos machos da linhagem Swiss,
pesando entre 18 a 20 gramas provenientes do Biotério Central do Instituto
Butantan. Os animais foram mantidos no biotério do Laboratório de Imunopatologia
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com água e ração ad libitum em ciclo claro/escuro de 12 horas. O projeto foi
submetido e aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais do Instituto
Butantan (protocolo n° 837/11, Anexo).

3.3.2. Preparação dos venenos utilizados na determinação das atividades tóxicas

As amostras dos venenos de Rhinella marina e Rhaebo guttatus (item 3.2.1)
foram diluídas em tampão PBS pH 7,4 e a concentração protéica quantificada
através do método do ácido bicinconínico (SMITH et al., 1985) e curva padrão de
soro albumina bovina (BSA) (Sigma-Aldrich Chemical CO., St. Louis, MO, U.S.A.).
Os cálculos para estimar a concentração foram determinados com o auxílio do
Software Curve Expert. Os venenos foram então aliquotados em diversos tubos e
congelados novamente em freezer a -20ºC.

3.3.3. Atividade letal

A atividade letal via intraperitonial dos venenos de Rhinella marina e Rhaebo
guttatus foi determinada pelo método de Probitos (FINNEY, 1971). Para isto, grupo
de camundongos (6 animais/grupo) foram contidos manualmente sem auxílio de
anestésicos. Os animais foram injetados com 300 µL de PBS pH 7,4 contendo cinco
diferentes doses de venenos de R. marina ou R. guttatus (13,5 mg, 9,0 mg, 6,0 mg,
4,0 mg ou 2,7 mg). Animais injetados somente com PBS foram utilizados como
controle. A mortalidade foi determinada 48 horas após a injeção do veneno.
A atividade letal via oral também foi estimada pelo método de Probitos
(FINNEY, 1971). Para isso, cinco diferentes doses de veneno de Rhinella marina ou
Rhaebo guttatus (28 mg, 20 mg, 14 mg, 10 mg ou 7 mg) foram diluídas em 200 µL
de PBS pH 7,4 e introduzidas por meio de uma agulha de 4 cm, com ponta
arredondada, na boca de grupos de camundongos (6 animais/grupo). A agulha foi
então empurrada do esôfago até o estômago e a solução, contendo as diferentes
doses de veneno ou PBS (controle) injetada. A mortalidade foi determinada 96 horas
após a injeção do veneno.
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3.3.4. Atividade edematogênica

Para determinar a atividade edematogênica, grupos de camundongos (6
animais/grupo) tiveram a pata posterior direita mensurada no pletismômetro (7141
Plethysmometer – Ugo Basile, IT) antes da injeção das amostras. Foi inoculado no
coxim plantar da pata posterior direita dos animais cinco diferentes doses dos
venenos de Rhinella marina ou Rhaebo guttatus (1620 µg, 540 µg, 180 µg, 60 µg ou
20 µg) diluídas em 30 µL PBS, sendo o grupo controle injetado apenas com PBS pH
7,4. Os resultados foram expressos como a diferença entre a medida do volume
deslocado (µL) pela pata experimental em diferentes intervalos de tempos (0,5, 1, 2,
4, 24, 48 e 72 horas) com o volume deslocado desta pata no tempo inicial.

3.3.5. Atividade nociceptiva

Para avaliar a capacidade dos venenos das parotóides de Rhinella marina e
Rhaebo guttatus em induzir nocicepção, cinco ou seis camundongos tiveram a pata
posterior direita injetada com 30 µL de PBS contendo cinco diferentes doses dos
venenos (320 µg, 160 µg, 80 µg, 40 µg ou 20 µg). Os animais foram mantidos em
uma superfície refletora sob um funil de vidro (10 minutos antes das injeções para
ambientação) com a finalidade de facilitar a visualização dos mesmos. A reatividade
positiva, quando os animais lambiam a pata injetada, foi mensurada em segundos,
durante 30 minutos de avaliação experimental (HUNSKAAR et al., 1985). Animais
injetados somente com PBS foram utilizados como controle negativo.

3.3.6. Atividade hemorrágica

Para determinar a dose mínima hemorrágica (DMH - responsável por causar
uma área hemorrágica de 1 cm2), três diferentes doses dos venenos de Rhinella
marina ou Rhaebo guttatus (1000 µg, 200 µg ou 20 µg) foram diluídas em 100 µL de
PBS pH 7,2 e injetados intradermicamente no dorso depilado de camundongos (n=
3). Após duas horas os animais foram sacrificados em câmara de CO2 e a pele do
dorso retirada para a mensuração da área hemorrágica (KONDO, et al., 1960).
Animais injetados somente com PBS foram utilizados como controle negativo
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3.3.7. Atividade necrótica

Para determinar a atividade necrótica dos venenos de Rhinella marina e
Rhaebo guttatus, foram injetados intradermicamente no dorso dos camundongos (n=
3) previamente depilados três diferentes doses dos venenos (1000 µg, 200 µg ou 20
µg) diluídas em 100 µL de PBS. Os animais após 72 horas da injeção foram
sacrificados em câmara de CO2 e a pele do dorso retirada para a mensuração da
área necrótica. Animais injetados somente com PBS foram utilizados como controle
negativo

3.3.8. Análise estatística

A análise dos dados foi feita por análise de variância (ANOVA) de duas
variáveis, seguida pelo teste de Tukey ou de Bonferroni. As diferenças foram
consideradas significativas quando p≤ 0,05. Os resultados foram apresentados como
média ± erro padrão da média. Os dados foram analisados ou plotados com os
softwares SigmaStat 3.5 e SigmaPlot 11.0.
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4. RESULTADOS

4.1. Estudo comportamental de defesa

Quando estimuladas no ambiente natural, as duas espécies desenvolveram o
comportamento estereotipado típico dos sapos, inflando os pulmões, emitindo sons
abafados característicos e inclinando o corpo em direção ao estímulo, de forma a
oferecer as parotóides. Adicionalmente a esse comportamento, Rhaebo guttatus
(Figura 4A), quando se sente em perigo, abre e fecha a boca e os olhos
rapidamente. Após direcionar uma de suas parotóides e mover a cabeça em direção
ao agressor, os animais baixam a cintura escapular e, com a boca e os olhos
fechados, ejetam veneno de suas parotóides (Figura 4B).
A maioria dos jatos de veneno parece ser decorrente do ato do animal apoiar
o peso do corpo em um dos membros anteriores, o que indiretamente comprime a
parotóide (Figuras 4C e 4D). Os jatos, que chegam a alcançar a distância de até
dois metros, atingem muitas vezes o pesquisador na altura do peito. Embora o rosto
pareça ser o alvo do veneno, muitos dos jatos não atingem o agressor. Quando o
veneno, viscoso e bastante amarelado, é ejetado, sente-se um odor característico,
muito semelhante ao cheiro liberado por plantas. Quando contidos manualmente, os
animais permanecem com os pulmões inflados e podem continuar a esguichar
veneno, como também, apenas secretá-lo na superfície da parotóide. Curiosamente,
os espécimes parecem ter o controle de qual macroglândula o veneno será ejetado
e qual a direção que o jato de veneno será projetado a fim de atingir o agressor em
questão.
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Figura 4 - Comportamento defensivo do sapo amazônico Rhaebo guttatus. A seta indica a
macroglândula parotóide de onde o veneno é ejetado (imagem A). Momento exato em
que o veneno é ejetado através da parotóide (imagem B). Note os pulmões inflados e a
boca e os olhos do animal fechados. Muitos dos jatos de veneno são liberados quando o
sapo apóia o peso do corpo em um dos membros anteriores (imagens C e D).

4.2. Estudo morfológico do tegumento de Rhinella marina e Rhaebo guttatus

4.2.1. Anatomia, histologia e histoquímica da pele dorsal e ventral

Externamente a pele dorsal de Rhinella marina, é uma estrutura irregular
abundante em verrugas (Figura 5A). São observadas muitas espículas córneas,
principalmente nos machos, dispersas principalmente sobre essas estruturas, que
dão à pele um aspecto espinhoso e áspero. Histologicamente constata-se que as
verrugas são compostas por acúmulos de glândulas granulosas de tamanho
bastante variável (Figura 5B). Somente poucas glândulas de veneno, ainda de
tamanho reduzido, são encontradas nos vales (região aqui denominada para se
referir ao espaço entre duas verrugas, onde a pele é menos espessa). Apesar da
pele dorsal de Rhaebo guttatus ser regular e desprovida de verrugas e espículas
córneas (Figura 5C), constata-se que as glândulas de veneno na espécie também se
distribuem de maneira a formar aglomerados (Figura 5D).
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Figura 5 - Anatomia e histologia da pele dorsal de Rhinella marina (imagens A e B) e Rhaebo
guttatus (imagens C e D). Macrofotografia da pele dorsal de R. marina (imagem A) e da
pele dorsal de R. guttatus (imagem C). Cortes longitudinais de pele corados com
Hematoxilina-Eosina (imagem B) ou azul de Toluidina-Fucsina (imagem D). Legendas:
Derme (D); Glândula granulosa (G); Camada calcificada dérmica (CC).

A epiderme do tegumento dorsal de Rhinella marina é formada por cerca de
sete camadas celulares. A derme é dividida em estrato esponjoso, onde são
observadas glândulas mucosas e granulosas (Figura 6A), e estrato compacto,
composto principalmente por fibras colágenas do tipo II dispostas longitudinalmente
(Figura 6B em vermelho ou laranja). As glândulas mucosas estão dispostas logo
abaixo da epiderme, são menores que as granulosas e possuem um formato acinar
típico, com lúmen (Figura 6A). As glândulas granulosas não possuem lúmen e são
sinciciais (Figura 6A, inserto). Ambos os tipos glandulares se conectam com o
exterior através de dutos epidérmicos por onde a secreção é liberada na superfície
corporal e são envolvidos por uma monocamada de células mioepiteliais, que é mais
desenvolvida nas glândulas granulosas. Uma espessa camada calcificada é
encontrada, ocupando praticamente, todo o estrato esponjoso da derme (Figura 6A,
porção basofílica da derme), tornando-se esparsa apenas nas verrugas (Figura 6B).
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Figura 6 - Histologia da pele dorsal de Rhinella marina e Rhaebo guttatus. Morfologia geral da pele
de R. marina (imagem A). No inserto, é possível diferenciar a camada mioepitelial (seta) do
sincício secretor (cabeça de seta). A pele de R. marina é composta principalmente por
fibras colágenas do tipo II (imagem B). Morfologia da pele de R. guttatus (imagem C). O
tegumento de R. guttatus também é composto por fibras colágenas do tipo II (imagem D).
Legendas: Epiderme (E); Estrato esponjoso (EE); Glândulas mucosas (*); Glândulas
granulosas (G);Camada calcificada (CC); Estrato compacto (EC). Cortes transversais de
pele corados com Hematoxilina-Eosina (imagens A e C), Tricrômio de Mallory (inserto da
imagem A) ou Picrosirius fotografado sob luz polarizada (imagens B e D).

A pele dorsal de Rhaebo guttatus é pouco pigmentada e a epiderme também
possui cerca de sete camadas celulares. A derme também é composta pelo estrato
esponjoso, onde estão inseridas as glândulas, e pelo estrato compacto, que é
composto por feixes de fibras colágenas do tipo II, dispostas em blocos longitudinais
(Figuras 6C e 6D). Apesar de pouco desenvolvida, a camada calcificada é presente
e restrita à interface dos estratos da derme (Figura 6C). As glândulas mucosas são
menores que as granulosas, possuem lúmen, não são sinciciais e se distribuem por
toda a pele, situando-se logo abaixo da epiderme (Figura 6C). Dois tipos de
glândulas de veneno, aqui denominados tipo 1 e tipo 2, são encontrados no
tegumento de Rhaebo guttatus (Figura 7). Ambas as glândulas são sinciciais, não
apresentam lúmen, sendo o primeiro tipo, geralmente menor que o segundo (Figura
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7A). Outra diferença morfológica entre os dois tipos é a camada mioepitelial das
glândulas granulosas do tipo 2 (Figura 7B) bastante desenvolvida. Através de dutos
epiteliais, o conteúdo dessas glândulas é liberado ao exterior.
Através da técnica histoquímica do von Kossa confirmou-se a presença de
sais de cálcio na derme, constituindo a camada calcificada, tanto em Rhinella marina
(Figura 8A) quanto em Rhaebo guttatus (Figura 8B). Entretanto, observa-se que
essa camada apresenta um grau de desenvolvimento muito maior em R. marina.

A

B

G

G2

Figura 7 - Glândulas granulosas do tipo 1 (imagem A) e tipo 2 (imagem B) de Rhaebo guttatus em
grande aumento. A seta e a barra indicam a camada de células mioepiteliais das
glândulas. Legendas: Glândula de veneno do tipo 1 (G); Glândula de veneno do tipo 2
(G2). Cortes longitudinais de pele dorsal corados com Hematoxilina-Eosina (imagem A) ou
azul de Toluidina-Fucsina (imagem B).

O epitélio secretor das glândulas mucosas de Rhinella marina e Rhaebo
guttatus reage positivamente ao Alcian Blue e ao PAS (Figuras 8C a 8H). As
glândulas granulosas de R. marina possuem conteúdo reativo ao Alcian Blue (Figura
8C), ao Azul de Bromofenol (Figura 9A), e às técnicas de detecção de aminas
biogênicas (Figuras 9D e 9F). Além disso, a camada calcificada nas duas espécies
também reage positivamente ao método do Alcian Blue pH 2,5.
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Figura 8 - Comparação histoquímica da pele dorsal de Rhinella marina (imagens com bordas em
preto) e Rhaebo guttatus (imagens com bordas em cinza). Positividade aos sais de cálcio
na derme em preto - imagens A e B). Presença (em azul ciano) ou ausência de
mucopolissacarídeos ácidos nas glândulas (imagens C, D e F). Somente células das
glândulas mucosas produzem mucopolissacarídeos neutros (em magenta - imagens F, G
e H). Legendas: Camada calcificada (CC ou seta); Glândula mucosa (*); Glândula
granulosa (G); Glândula granulosa tipo 2 de R. guttatus (G2). Cortes transversais corados
com von Kossa (imagens A e B), Alcian Blue pH 2,5 (imagens C,D e E) ou PAS (imagens
F, G e H).

A secreção da glândula granulosa do tipo 1 de Rhaebo guttatus é reativa ao
Alcian Blue pH 2,5 (Figura 8D) e ao Azul de Bromofenol (Figura 9B). A glândula de
veneno do tipo 2, reage somente ao método do Azul de Bromofenol (Figura 9C).
Apesar das diferenças morfológicas e histoquímicas entre os dois tipos de glândulas
granulosas de R. guttatus, nenhum deles reage avidamente aos métodos de
coloração para aminas biogênicas (Figura 9E).
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Figura 9 - Comparação histoquímica da pele dorsal de Rhinella marina (imagens com bordas em
preto) e Rhaebo guttatus (imagens com bordas em cinza). As glândulas granulosas
possuem conteúdo proteico (imagens A, B e C). O conteúdo das glândulas de veneno de
R. marina reage avidamente aos métodos de detecção de aminas biogênicas (compare
as imagens D, E com F e G). Legendas: Glândula mucosa (*); Glândula granulosa (G);
Glândula granulosa tipo 2 de R. guttatus (G2). Cortes transversais corados com Azul de
Bromofenol (A, B e C), Masson-Fontana modificado (imagens D e E) ou Grimelius
(imagens F e G).

A pele ventral de Rhinella marina e Rhaebo guttatus é regular e menos
espessa, quando comparada à pele dorsal (compare as figuras 6A e 10A).
Comumente, são visualizadas células pilares, compostas por fibras colágenas que
partem do estrato compacto e invadem o estrato esponjoso da derme (Figura 10B).
O tipo de colágeno que compõe a pele ventral também é muito semelhante a pele
dorsal. Ambos os tipos de glândulas de veneno foram encontrados na pele ventral
de R. guttatus.
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Figura 10 - Histologia da pele ventral de Rhinella marina (imagens A e B) e Rhaebo guttatus
(imagens C e D). Ambas as peles são menos espessas quando comparadas a região
dorsal. Além disso, a composição de fibras colágenas também é muito semelhante.
Legendas: Epiderme (E); Estrato esponjoso (EE); Camada calcificada (CC); Célula pilar
(seta); Estrato compacto (EC); Glândula mucosa (*); Glândula granulosa (G); Glândula
granulosa do tipo 2 (G2). Cortes transversais corados com Hematoxilina-Eosina
(imagens A e C) ou Picrosirius (imagens B e D).
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Todas

as

glândulas

da

pele

ventral,

independentemente

do

tipo,

apresentaram os mesmos resultados histoquímicos das glândulas da pele dorsal
(Figura 11).
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Figura 11 - Comparação histoquímica da pele ventral de Rhinella marina (imagens com bordas em
preto) e Rhaebo guttatus (imagens com bordas em cinza). Legendas: Glândula granulosa
(G); Glândula granulosa tipo 2 (G2); Glândula mucosa (*); Camada calcificada (CC); Vaso
sanguíneo (V). Cortes transversais corados com von Kossa (imagens A e B), Azul de
Bromofenol (imagens C e D), Alcian Blue pH 2,5 (imagens E e F), Masson-Fontana
modificado (G e H), PAS (imagens I e J) ou Grimelius (imagem K).
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4.2.2. Morfometria das glândulas da pele

O tegumento dorsal de Rhinella marina mostrou uma média de 147 ± 12
glândulas de veneno por cm² de pele, comparada às 320 ± 11 de Rhaebo guttatus.
Foi, portanto, constatada diferença estatística (p< 0,001) no número de glândulas de
veneno entre as espécies.
Ao analisar essas glândulas em Rhaebo guttatus, foi possível observar, em
alguns espécimes (n= 2), glândulas granulosas colapsadas (Figura 12), sem
qualquer sinal de injúria ao tecido.
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D

G2

D
G2
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Figura 12 - Aglomerado de glândulas granulosas colapsadas (imagem A). Em maior aumento
visualiza-se o sincício colapsado no centro da glândula (imagem B). Legendas: Glândula
granulosa do tipo 2 (G2); Camada calcificada dérmica (CC); Derme (D). Cortes
longitudinais de pele dorsal corados com Azul de Toluidina-Fucsina.
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Em Rhaebo guttatus, a espessura da camada mioepitelial das glândulas de
veneno do tipo 2 é bem maior que as do tipo 1 (p< 0,001) (Figura 13). Essa
característica se mantém quando a comparação é feita com as glândulas de veneno
de Rhinella marina.

Espessura da camada mioepitelial
#

20

*

µm

15
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0

Tipo 1
R. marina

Tipo 2
R. guttatus

B

A

C

G
G

G2

Figura 13 - A espessura da camada mioepitelial das glândulas de veneno do tipo 2 de Rhaebo
guttatus (n= 6) difere estatisticamente (p< 0,001) de suas glândulas granulosas do tipo 1
(*) e das glândulas granulosas de Rhinella marina (#). Legendas: Camada de células
mioepiteliais (seta); Glândula granulosa (G); Glândula granulosa do tipo 2 (G2). Cortes
longitudinais de pele dorsal corados com Hematoxilina-Eosina (imagens A e B) ou Azul
de Toluidina-Fucsina (imagem C). Os resultados foram expressos como média ± erro
padrão da média.

4.2.3. Anatomia, histologia e morfometria das parotóides

A pele das macroglândulas parotóides é semelhante à do resto do corpo,
exceto pelo grande número de poros bem definidos (Figura 14).
As parotóides de Rhinella marina podem ser removidas com facilidade, ao
contrário das de Rhaebo guttatus, que se encontram aderidas à escápula, em sua
porção dorsal (Figura 15).
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A

B

Figura 14 - Aparência externa das macroglândulas parotóides de Rhinella marina (imagem A) e
Rhaebo guttatus (imagem B). As setas indicam os poros por onde o veneno é liberado.
Cada poro comunica-se exclusivamente com uma unidade secretora. Repare que a pele
que recobre a parotóide de R. marina é repleta de espículas córneas.

Figura 15 - Esquema anatômico dos músculos e da parotóide (P) de Rhaebo guttatus. A
macroglândula é fortemente fixada principalmente à escápula por uma pequena área
de aderência (aa). A maior parte da parotóide apóia-se sobre o músculo dorsalis
scapulae (ds). É possível observar que a porção interna da macroglândula relaciona-se
com outros músculos como o latissimus dorsi (ld) e o músculo depressor mandibulae
(dm).
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Ao seccionar as parotóides em seu maior eixo, observa-se que a estrutura
macroscópica das macroglândulas é muito semelhante nas duas espécies. Quando
a secreção é removida, uma estrutura característica na forma de favo de mel é
revelada. As unidades secretoras (alvéolos) dispostas na região central são mais
alongados, tornando-se menores na região marginal (Figuras 16A e 16C). O formato
de cada alvéolo varia tanto individualmente quanto interespecificamente.
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Al
Al
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1 mm

Figura 16 - Anatomia e histologia das parotóides de Rhinella marina (imagens A e B) e de Rhaebo
guttatus (imagens C e D). Cada parotóide é composta de muitas unidades secretoras
(alvéolos) dispostas lado a lado formando uma estrutura muito parecida a favos de mel.
Os alvéolos são maiores no centro e tornam-se menores nas laterais da macroglândula.
Esse design acaba por conferir a macroglândula um formato convexo peculiar. Legenda:
Alvéolo (Al). Cortes longitudinais das macroglândulas parotóides sem secreção (imagens
A e C) e cortes transversais da parotóide corados com Hematoxilina-Eosina.

Os resultados da histologia da cintura escapular de Rhaebo guttatus
mostraram que o tecido que adere a parotóide à escápula é composto por um
arranjo complexo e diferenciado de fibras (Figuras 17A e 17B). Nessa área, a derme
que envolve os alvéolos da parotóide conecta-se a um feixe de fibras colágenas do
tipo II, dispostas longitudinalmente em relação á escápula (Figura 17C). Esse feixe
de fibras relaciona-se a outro feixe, localizado acima da escápula, composto por
tecido conjuntivo frouxo (colágeno do tipo III - Figura 17D). Fica claro que apesar de
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estarem sobrepostos, não existe ligação entre a macroglândula e os músculos
adjacentes.
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Figura 17 - Histologia da cintura escapular de Rhaebo guttatus. A escápula do animal encontra-se
ligada a uma região específica na macroglândula (imagens A e B). O tecido que realiza a
ligação das duas estruturas é composto principalmente por fibras colágenas do tipo II
(em laranja ou vermelho – imagem C) e tipo III (em verde – imagem D). Legendas:
Alvéolo (Al); Escápula (Es); Ligação entre a escápula e parotóide (*). Cortes transversais
corados com Hematoxilina-Eosina (imagens A e B) ou Picrosirius (imagens C e D).

A morfologia da epiderme que recobre as parotóides é comum à da pele do
resto do corpo. Abaixo dela, observa-se o estrato esponjoso dérmico, contendo
células pigmentares e glândulas mucosas e granulosas com dimensões e morfologia
muito semelhante as demais glândulas da pele do corpo. Apesar dessas
semelhanças, o estrato compacto da derme na parotóide não se diferencia tão
evidentemente quanto na pele dorsal e ventral.
Cada unidade secretora da parotóide possui um duto que comunica o corpo
glandular com o exterior. Esse duto é revestido internamente por células epiteliais do
próprio duto, constituindo um plug (Figura 18). Esses plugs de Rhaebo guttatus
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possuem uma grande fenda no centro que se afunila na sua porção mais interna.
Dessa maneira, somente uma pequena camada de células epiteliais (com espessura
de cerca de 80 µm) separa o veneno da luz do ducto, por onde ele é ejetado
voluntariamente (Figura 18). Já em Rhinella marina, o plug é responsável pela
obstrução total do duto (Figura 18).
Circundando o duto, são encontradas glândulas mucosas diferenciadas (aqui
denominadas glândulas acessórias - Figura 18), com tamanho intermediário entre as
mucosas e as granulosas. Em Rhinella marina as glândulas acessórias são
compostas por células secretoras em forma de prisma, com conteúdo hialino no seu
citoplasma. Já em Rhaebo guttatus essas glândulas, apesar de serem maiores,
possuem morfologia semelhante à das glândulas mucosas, que estão distribuídas
por toda a pele (Figura 18).
Em ambas as espécies, cada alvéolo macroglandular corresponde a uma
glândula sincicial de grandes dimensões, com aparência similar à das glândulas
granulosas da pele. Os alvéolos não apresentam lúmen pois os grânulos são
produzidos no citoplasma sincicial e armazenados diretamente no interior do ácino.
A forma dos grânulos de secreção, no entanto, não é como a das glândulas de
veneno comuns encontradas na pele. Os grânulos das parotóides parecem formar
um tipo de rede emaranhada não se apresentando como estruturas esféricas (Figura
19). Envolvendo o sincício secretor, existe uma camada de células mioepiteliais que
é mais espessa em Rhaebo guttatus (Figura 19).
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Figura 18 - Cortes seriados das macroglândulas parotóides de Rhinella marina (à esquerda) e
Rhaebo guttatus (à direita) evidenciando as diferenças morfológicas dos plugs epiteliais
que obstruem a saída do veneno do interior do alvéolo. Note ao redor dos poros as
glândulas acessórias. Legendas: Camada calcificada (CC); Plug epitelial (Pl); Alvéolo
(Al); Glândulas acessórias (*). Cortes transversais corados com Hematoxilina-Eosina.
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Figura 19 - Morfologia das macroglândulas parotóides de Rhinella marina (imagens A e B) e Rhaebo
guttatus (imagens C e D). Legendas: Derme (D); Camada calcificada (CC); Glândula
granulosa (G); Glândula acessória (*); Plug epitelial (Pl); Alvéolo (Al); Camada de células
mioepiteliais (#); Sincício secretor (setas). Cortes transversais corados com HematoxilinaEosina.

Existem dois tipos de tecido conjuntivo encontrado nas parotóides de ambas
as espécies. O tecido conjuntivo denso, que forma os septos entre cada alvéolo e
que também constitui as paredes e o assoalho das macroglândulas, e o tecido
conjuntivo frouxo, que preenche os espaços entre as paredes densas de cada
alvéolo e o mioepitélio da unidade secretora. Ao examinar os cortes corados com
Picrosirius sob luz polarizada, foi constatado que esses tecidos conjuntivos são ricos
em fibras colágenas, principalmente do tipo II (vermelho) e tipo III (verde),
correspondente a tecido conjuntivo denso e frouxo, respectivamente (Figura 20).
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Figura 20 - Composição de fibras colágenas das macroglândulas parotóides de Rhinella marina
(imagem A) e Rhaebo guttatus (imagem B). Entre as espessas paredes de tecido
conjuntivo denso (em vermelho) e a camada de células mioepiteliais dos alvéolos,
visualiza-se fibras de colágeno do tipo III (em verde). Legendas: Alvéolo (Al); Tecido
conjuntivo denso (TcD); Tecido conjuntivo frouxo (TcF).

Na macroglândula parotóide de Rhinella marina, foi constatada a presença de
uma espessa camada calcificada dérmica (Figura 21A). A camada situa-se no
estrato esponjoso, aproximadamente entre a epiderme e as glândulas diferenciadas,
com espessura de cerca de 300 µm, sendo interrompida na região do ducto de cada
alvéolo. Quando submetida ao método do Picrosirius e visualizada com filtros
polarizadores, a camada calcificada da parotóide, assim como da pele, parece não
ser composta por material celular, apesar de algumas fibras colágenas de tecido
conjuntivo serem visualizadas em meio à deposição do cálcio (Figura 21B). Essa
camada não foi observada na parotóide de R. guttatus. Parece ocorrer em todo o
tegumento dorsal, com exceção da região das parotóides (Figuras 21C e 21D).
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Figura 21 - Uma espessa camada calcificada dérmica é encontrada na parotóide de Rhinella marina
(imagens A e B). Em Rhaebo guttatus (imagens C e D) ocorre o inverso: essa camada só
chega às bordas das parotóides. Legendas: Camada calcificada dérmica (CC ou seta);
Plug epitelial (Pl); Alvéolo (Al). Cortes transversais corados com von Kossa (imagens A, C
e D) ou Picrosirius (imagem B).

O resultado histoquímico das glândulas acessórias é em parte compartilhado
por Rhinella marina e Rhaebo guttatus (Figura 22 e Tabela 1). Em ambas as
espécies, essas glândulas possuem células com grânulos reativos ao Alcian Blue,
PAS, Masson-Fontana modificado e Grimelius. Contudo, somente em R. marina as
glândulas acessórias apresentam composição proteica (Figura 22I). A observação
microscópica de cortes em variadas orientações da pele da parotóide mostra que
cada uma dessas glândulas diferenciadas possui um duto próprio. Na espécie R.
marina, esses dutos podem desembocar tanto no poro do alvéolo, quanto ao redor
dele (Figura 22A). Em R. guttatus, os dutos parecem se abrir exclusivamente na
superfície do pele, ao redor dos poros.
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Figura 22 - Comparação histoquímica das macroglândulas parotóides de Rhinella marina (imagens
com bordas em preta) e Rhaebo guttatus (imagens com bordas em cinza). Legendas:
Camada calcificada dérmica (CC); Glândula acessória (*); Derme (D); Plug epitelial (Pl);
Alvéolo (Al). Cortes corados com Alcian Blue pH 2,5 (imagens A e B), PAS (imagem C),
PAS + Alcian Blue pH 2,5 (imagem D), Masson-Fontana modificado (imagens E e F),
Grimelius (imagens G e H) ou Azul de Bromofenol (imagens I e J).

A análise histoquímica revela que a secreção dos alvéolos das parotóides é
composta, nas duas espécies, por uma gama de substâncias (Figura 22 e Tabela 1).
O conteúdo alveolar apresentou forte reatividade ao método do Alcian Blue (pH 2,5),
evidenciando a presença de mucopolissacarídeos ácidos (Figuras 22A e 22B).
Ainda, na camada calcificada de Rhinella marina, é observada reatividade ao
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mesmo método (Figura 22A). Não houve reatividade da secreção dos alvéolos ao
método PAS. Através da técnica de digestão por amilase salivar, foi confirmado que
a reatividade da camada mioepitelial ao PAS (Figura 23) é decorrente da presença
de glicogênio. As reações de Masson-Fontana modificada e Grimelius, ambas para
aminas biogênicas, foram positivas para a secreção venenosa das parotóides das
duas espécies (Figuras 22G e 22H). Apenas uma reação média ao Azul de
Bromofenol da secreção alveolar das espécies foi constatada (Figuras 22I e 22J).
Tabela 1 - Resultados das reações histoquímicas utilizadas para a detecção de substâncias
presentes nas glândulas acessórias e na secreção alveolar das parotóides de Rhinella
marina e Rhaebo guttatus.

Rhinella marina

Rhaebo guttatus

Histoquímica
GA

Al

GA

Al

AB pH 2,5

+

+

+

+

PAS

+

-

-

-

AzBr

+

+-

-

+-

MFm

+

+

+

+

Gri

+

+

-

+

Cortes das macroglândulas parotóides foram submetidos a diversas reações histoquímicas e
classificadas de acordo com o grau de reatividade: positividade forte (+), positividade média (+ -) ou
negatividade (-). Histoquímicas: AB pH 2,5 (Alcian Blue pH 2,5); PAS (Ácido periódico Schiff); AzBr
(Azul de Bromofenol); Masson-Fontana modificado (MFm); Grimelius (Gri). Glândula acessória (GA);
Alvéolo (Al).

Diversas alterações morfológicas podem ser observadas nos alvéolos das
parotóides de Rhaebo guttatus que ejetaram veneno voluntariamente. Depois da
ejeção, somente uma pequena quantidade de veneno foi encontrada no interior do
alvéolo (Figura 23). O sincício secretor no centro da unidade secretora, apresenta-se
colapsado. O plug epitelial na maioria das vezes não é visualizado, sugerindo que o
mesmo seja lançado junto aos jatos de veneno. No entanto, quando presente
encontrava-se rompido em sua porção mais interna. Entre as paredes de tecido
conjuntivo denso e o alvéolo colapsado pode-se observar intensa hemorragia e
angiogênese (Figuras 23C e 23D). Além disso, a reatividade das células observada
nos alvéolos não colapsados deixa de existir (Figura 23D).
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Figura 23 - Alterações morfológicas ocorridas na macroglândula parotóide de Rhaebo guttatus após
a ejeção voluntária de veneno. Observe a positividade da camada de células mioepiteliais
ao PAS dos alvéolos intactos e a negatividade de outros colapsados. Legendas: Alvéolo
com veneno (Al); Alvéolo colapsado (Alc); Hemorragia (He); Camada de células
mioepiteliais dos alvéolos colapsados (Mio); Camada de células mioepiteliais positivas ao
PAS (seta); Vasos sanguíneos (*). Cortes longitudinais corados com PAS + Alcian Blue
pH 2,5 (imagens A, B e C) ou PAS (imagem D).

Quanto aos resultados morfométricos, não foi constatada diferença estatística
(p= 0,542) no número de poros da parotóide entre as espécies (Figura 24). Além
disso, o indivíduo amostrado de Rhinella marina possui volume médio alveolar maior
que o de Rhaebo guttatus, com 13 ± 3 µL e 10 ± 3 µL, respectivamente.

64

Número de poros da parotóide
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Rhinella marina

Rhaebo guttatus

Figura 24 - Número médio de alvéolos das macroglândulas parotóides de Rhinella marina e Rhaebo
guttatus (n= 6 a 10). Não foi constatada diferença estatística entre as espécies. As barras
representam o erro padrão da média.

4.2.4. Microscopia eletrônica de varredura

A ultraestrutura revelou que a morfologia da pele que recobre a parotóide, e a
morfologia dos poros que liberam a secreção, é bastante diferente entre as duas
espécies.
Em Rhinella marina, a pele da parotóide é rugosa e adornada com espículas
córneas (Figura 25A). Os são estruturas em forma de fenda, localizados em
depressões da pele, que são obstruídos em sua porção mais interna, por um tecido
que corresponde ao plug epitelial. Ao redor dos poros, na superfície da pele são
observados pequenos orifícios, também em forma de fenda, que representam os
poros das glândulas acessórias (Figura 25B). Ao analisar um fragmento da parotóide
de R. marina em orientação transversal, observa-se que a camada calcificada
dérmica da macroglândula confere ao estrato esponjoso uma estrutura robusta e
densa, que pode ser facilmente diferenciada do restante da derme (Figura 25C).
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Figura 25 - Microscopia eletrônica de varredura das parotóides de Rhinella marina (imagens A, B e
C) e Rhaebo guttatus (imagens D e E). Legendas: Poros dos alvéolos (setas); Espículas
córneas (cabeças de seta); Poros das glândulas acessórias (*); Camada calcificada
dérmica (CC); Plug epitelial (Pl).

Em Rhaebo guttatus, a pele da macroglândula é bastante lisa e os poros
apresentam-se como estruturas arredondadas (Figura 25D), localizadas muito mais
superficialmente do que os de Rhinella marina. O plug epitelial, não obstrui o duto
completamente, indicando não estar totalmente aderido à derme. Os pequenos
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poros das glândulas acessórias se apresentam circundando o poro de cada alvéolo
(Figura 25E).

4.2.5. Microscopia eletrônica de transmissão

As parotóides foram fixadas com alvéolos cheios e vazios, apresentando
sempre uma monocamada de células mioepiteliais envolvendo o sincício (Figuras 26
e 27). Essas células são caracterizadas por núcleos alongados e citoplasma repleto
de feixes filamentosos, à semelhança das células musculares lisas (Figuras 26 e
27). No seu lado externo, em contato com a derme, estão apoiadas sobre uma
lâmina basal bem definida (Figuras 26 e 27). Em cortes transversais, observa-se que
as células conectam-se entre si através de interdigitações, desmossomos e zonula
adherens, na região mais apical (Figuras 26 e 27). No seu lado interno e mais apical,
em contato com o sincício secretor, também apresentam um grande número de
interdigitações. Tanto no lado externo como no interno, observa-se um grande
número de vesículas de pinocitose no citoplasma. Ocorrem, ainda, muitas células
nervosas com terminações livres localizadas entre as células da camada
mioepitelial, em contato direto com o sincício ou imersas diretamente no epitélio
secretor (sincício). Esses nervos não são mielinizados e podem ser ou não
vesiculados.
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Figura 26 - Microscopia eletrônica de transmissão da área de contato entre a derme, camada de
células mioepiteliais e o sincício secretor de Rhinella marina. Note o citoplasma do
mioepitélio repleto de filamentos de actina. Legendas: Derme (D); Camada de células
mioepiteliais (Mio); Sincício secretor (Sin); Vesículas de pinocitose (setas); Lâmina basal
(cabeças de seta); Interdigitações (*); Mitocôndria (M); Terminações nervosas (NE);
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Figura 27 - Microscopia eletrônica de transmissão da área de contato entre a derme, camada de
células mioepiteliais e o sincício secretor de Rhaebo guttatus. Legendas: Núcleo (Nu);
Derme (D); Camada de células mioepiteliais (Mio); Sincício secretor (Sin); Lâmina basal
(cabeças de seta); Terminações nervosas (Ne); Desmossomos (setas brancas); Zonula
adherens (setas pretas) e glicossomos (*).
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4.3. Estudo bioquímico da secreção das parotóides de Rhinella marina e
Rhaebo guttatus

4.3.1. Perfil eletroforético unidimensional dos venenos

Os

venenos

apresentaram

perfil

eletroforético

muito

semelhante,

principalmente nas proteínas majoritárias: ~116 kDa, ~55 kDa e ~30 kDa (Figura 28).
Há uma abundância de proteínas na faixa de 30 a 55 kDa, sendo poucas bandas
exclusivas para cada veneno. Bandas de baixa massa molecular também foram
observadas, principalmente no veneno de R. guttatus, em que há uma banda de
aproximadamente14 kDa, ausente no veneno de R. marina.

Rm

Rg
116

55

30

14
6,5

Figura 28 - Perfil eletroforético das secreções das macroglândulas parotóides de Rhinella marina
(Rm) e Rhaebo guttatus (Rg) em condições redutoras. Eletroforese unidimensional em
gel de poliacrilamida a 12% na presença de SDS corado com Coomassie Briliant Blue R250. Os números à direta correspondem aos marcadores de massa molecular.
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4.3.2. RP-HPLC e identificação por espectrometria de massas

O perfil cromatográfico obtido a partir da análise da secreção das parotóides
de Rhinella marina e Rhaebo guttatus são semelhantes. Ambos são compostos
claramente de dois grupos de componentes: um de aminas biogênicas (eluídas entre
15 e 18 minutos no cromatograma) e outro grupo de esteróides bufadienolídeos,
eluídos entre 22 e 27 minutos (Figura 29).
De acordo com análises por espectrometria de massas off-line, foram
identificados no veneno de Rhinella marina e Rhaebo guttatus a serotonina e seus
derivados (dehidrobufotenina e N-metil-serotonina) (Figura 29). Adicionalmente, no
veneno

de

R.

marina,

foram

identificados

os

esteróides

marinobufagina,

telocinobufagina e bufalina. Nenhum desses esteróides bufadienolídeos foram
encontrados no veneno de R. guttatus, que teve somente o esteróide resinobufagina
identificado. Em relação a abundância, as aminas biogênicas compõem o grupo de
substâncias que representam os maiores picos tanto no veneno de R. marina quanto
o de R. guttatus. A dehidrobufotenina é a amina mais abundante no veneno de R.
marina. Já na secreção de R. guttatus a serotonina é o componente com pico de
maior intensidade.
Por meio de análises por espectrometria de massas on-line (LC-MS/MS),
foram identificadas as aminas dehidrobufotenina, bufotenina, serotonina e N-metilserotonina e os esteróides helebregenina, telocinobufagina, marinobufagina,
resinobufagina e bufalina. O perfil cromatográfico gerado com detector de massas foi
semelhante para os dois venenos (Figura 30), assim como o cromatograma gerado
pela análise por RP-HPLC. Foram ainda observadas algumas massas moleculares
que não correspondem a nenhuma molécula já descrita. A tabela 2 sumariza os
componentes encontrados na secreção de Rhinella marina e Rhaebo guttatus.
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Figura 29 - Perfil cromatográfico dos venenos das macroglândulas parotóides de Rhinella marina
(imagem A) e Rhaebo guttatus (imagem B) obtidos através de uma coluna de fase
reversa C18 identificados através de espectrometria de massas off-line. Legendas:
Serotonina (1); Dehidrobufotenina (2); N-metil-serotonina (3); Marinobufagina (4);
Telocinobufagina (5); Bufalina (6); Resinobufagina (7).
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Marinobufagina
Telocinobufagina
Dehidrobufotenina/Bufotenina
Helebregenina
Serotonina

Bufalina

A

N-metil-serotonina

Dehidrobufotenina
N-metil-serotonina

B

Resinobufagina

Serotonina

Figura 30 - Perfil cromatográfico gerado com detector de massas on-line (LC-MS/MS) dos venenos
de Rhinella marina (A) e Rhaebo guttatus (B).

Tabela 2 - Esteróides (bufadienolídeos) e aminas biogênicas identificados na secreção das
macroglândulas parotóides de Rhinella marina e Rhaebo guttatus através de
espectrometria de massas.

Componentes

Espécie

Esteróides

Rhinella marina

Rhaebo guttatus

Bufalina

X

Helebregenina

X

Marinobufagina

X

Resinobufagina

X

Telocinobufagina

X

Aminas biogênicas

Rhinella marina

Bufotenina

X

Dehidrobufotenina

X

X

N-metil-serotonina

X

X

Serotonina

X

X

X

Rhaebo guttatus

Componentes identificados através da espectrometria de massas on-line e off-line
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4.4. Estudo das atividades tóxicas induzidas pelo veneno das parotóides de
Rhinella marina e Rhaebo guttatus em modelo murino

4.4.1. Atividade letal

Ambos os venenos quando injetados intraperitonealmente em altas doses
foram letais. No entanto, o veneno de Rhinella marina mostrou-se ser um pouco
mais tóxico do que o de Rhaebo guttatus (tabela 4). Em relação aos sintomas, os
animais injetados com os dois venenos desenvolveram basicamente o mesmo
quadro, apresentando taquipneia, prostração, convulsão e morte. O veneno de R.
marina mostrou-se mais eficiente na produção desses sintomas, que se instalaram
mais rapidamente. Além disso, o quadro de intensa prostração dos camundongos,
causado por esse veneno, mostrava picos de atividade alternados e constantes.
Tabela 4 - Avaliação da letalidade via intraperitoneal induzida pelos venenos das macroglândulas
parotóides de Rhinella marina e Rhaebo guttatus

Dose (mg)

Rhinella marina
(mortos/injetados)

Rhaebo guttatus
(mortos/injetados)

13,5

6/6

5/6

9

6/6

5/6

6

5/6

4/6

4

2/6

2/6

2,7

1/6

0/6

DL50 (µg/animal)

4,35

5,55

DL50 (mg/Kg)

217,5

277,5

Dose letal 50% (DL50) estimada através do método de Probitos (Finney, 1971).

Através das doses utilizadas no experimento de letalidade via oral (28, 20, 14,
10 ou 7 mg), não foi possível obter resultados que permitissem o cálculo da DL50
(dose letal 50%), já que somente um animal injetado com a maior dose de veneno
de Rhinella marina veio a óbito. Aproximadamente três minutos após a injeção os
animais começaram a apresentar sinais de prostração, taquipnea, salivação, enjoo e
dificuldade de locomoção, dentre outros. Após 30 minutos, os animais injetados com
as maiores doses de veneno convulsionaram por diversas vezes.
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4.4.2. Atividade edematogênica

O veneno das parotóides de Rhinella marina não induziu edema em nenhuma
das doses testadas, sendo os valores semelhantes aos do grupo injetado somente
com PBS (Figura 31).
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Figura 31 - Atividade edematogênica induzida pela secreção venenosa das macroglândulas
parotóides de Rhinella marina em diferentes doses (1620, 540, 180, 60 ou 20 µg)
diluídas em 30 µL de PBS. Edema calculado pela diferença do volume deslocado (µL)
pelas patas dos animais (n= 6) antes e depois da injeção das amostras. O PBS foi
utilizado como controle negativo. Os resultados estão expressos com média ± e.p.m.
Os valores foram considerados significativos quando p≤ 0,05.
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Por outro lado, o veneno das macroglândulas de Rhaebo guttatus foi capaz
de induzir edema em todas as doses testadas, alcançando na maior dose utilizada
(1620 µg) o valor máximo, visualizado em 4 horas (Figura 32). Ainda nessa mesma
dose o edema perdurou até 72 horas após a injeção, tanto nos animais em que
foram injetados o veneno de Rhinella marina (Figura 31), quanto nos utilizados como
controle.
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Figura 32 - Atividade edematogênica induzida pela secreção venenosa das macroglândulas
parotóides de Rhaebo guttatus em diferentes doses (1620, 540, 180, 60 ou 20 µg)
diluídas em 30 µL de PBS. Edema calculado pela diferença do volume deslocado (µL)
pelas patas dos animais (n= 6) antes e depois da injeção das amostras. O PBS foi
utilizado como controle negativo. Legendas: Diferença estatística significativa entre o
edema induzido pelas doses de veneno quando comparadas ao controle (*); Diferença
estatística significativa entre o edema induzido pelas doses de veneno quando
comparadas ao veneno de Rhinella marina (#). Os resultados estão expressos com
média ± e.p.m. Os valores foram considerados significativos quando p≤ 0,05.
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4.4.3. Atividade nociceptiva

Tanto o veneno das macroglândulas parotóides de Rhinella marina quanto o
de Rhaebo guttatus são capazes de induzir nocicepção. Entretanto, quando
comparadas entre si, fica claro que a secreção de R. guttatus induz muito mais
nocicepção,

causando

praticamente

quatro

vezes

mais

reatividade

nos

camundongos (Figura 33).
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Figura 33 - Atividade nociceptiva induzida pela secreção venenosa das macroglândulas parotóides
de Rhinella marina (Rm) e Rhaebo guttatus (Rg) em diferentes doses (320, 160, 80, 40
ou 20 µg) diluídas em 30 µL de PBS. Nocicepção calculada pelo tempo gasto que os
animais lambem a pata injetada (n= 5 ou 6). O PBS foi utilizado como controle negativo.
Legendas: Diferença estatística significativa entre a nocicepção induzida pelas doses de
veneno quando comparadas ao controle (*); Diferença estatística significativa entre a
nocicepção induzida pelas doses de veneno quando comparadas ao veneno de Rhinella
marina (#). Os resultados estão expressos com média ± e.p.m. Os valores foram
considerados significativos quando p≤ 0,05.

77

4.4.4. Atividade hemorrágica

Os venenos de Rhinella marina e Rhaebo guttatus não causaram hemorragia
nas

doses

utilizadas

(1000

µg,

200

µg

ou

20

µg)

quando

injetados

intradermicamente na pele do dorso dos camundongos e analisadas após duas
horas. Entretanto, passado esse intervalo de tempo, observou-se que na maior
dose, parte do veneno ainda não havia sido absorvida. Além disso, foi constatado
um leve edema e vasodilatação local onde os venenos foram injetados (Figura 34).

B

A

Figura 34 - Peles de camundongos injetados com 1000 µg de veneno de Rhaebo guttatus (A) ou
Rhinella marina (B) e rebatidas após duas horas. Note a vasodilatação ao redor da
secreção que não foi totalmente absorvida.

4.4.5. Atividade necrótica

Os venenos de Rhinella marina e Rhaebo guttatus não capazes de induzir
necrose nas doses utilizadas (1000 µg, 200 µg ou 20 µg) quando injetados
intradermicamente na pele do dorso dos camundongos, sendo analisadas após 72
horas. Somente uma leve vasodilatação foi constatada na região em que os venenos
foram injetados.
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5. DISCUSSÃO

As parotóides são protuberâncias glandulares dorsais, em posição pós-orbital,
encontradas principalmente em anuros (WILBER; CARROLL, 1940; TRONCHET,
1952; LUTZ, 1971) e, particularmente, nos bufonídeos. Para evitar confusão com as
outras glândulas cutâneas, utilizou-se o termo "macroglândula parotóide", ao invés
de "glândula parotóide" (TOLEDO; JARED, 1995), já que essas estruturas são
claramente órgãos multiglandulares. Além disso, seguindo a correta etimologia
(CANNON; PALKUTI, 1976; TYLER et al., 2001), optou-se pelo termo "parotóide", ao
invés de "paratóide" ou "parótide".
O mecanismo de ação das macroglândulas parotóides na defesa passiva dos
bufonídeos foi estudado por Jared et al., (2009), tomando como exemplo o sapo
Rhinella jimi, espécie endêmica do semiárido brasileiro (Caatinga) pertencente ao
mesmo grupo de espécies que Rhinella marina. Nesse estudo, os autores mostram
que a espécie é incapaz de ejetar o seu veneno de maneira voluntária. Sugerem, a
partir das semelhanças estruturais das parotóides dos bufonídeos, que tal
incapacidade seja uma característica de todo o grupo, relacionada diretamente à
passividade defensiva. O envenenamento só ocorre então, quando o predador ataca
o sapo e morde as suas parotóides. Os nossos dados mostram que o
comportamento de R. marina segue esse mesmo padrão, desenvolvendo posturas
que facilitam o envenenamento do predador.
Assim como registrado para Rhinella (TOLEDO; JARED, 1995; JARED et al.,
2009; TOLEDO et al., 2011) os indivíduos da espécie Rhaebo guttatus, quando se
sentem ameaçados, inflam seus pulmões e direcionam suas parotóides para o
agressor. Contrariando frontalmente a defesa passiva dos anfíbios, R. guttatus
consegue ejetar veneno dessas macroglândulas, a grandes distâncias, de maneira
voluntária. Esse veneno é orientado a atingir a face do agressor, atuando na mucosa
ocular ou oral (JARED et al., 2011). A quantidade de veneno que o agressor recebe
na boca no momento em que morde uma Rhinela marina (sapo-cururu) deve ser
bem maior do que aquela que o atingiria na face, no caso de um disparo voluntario
realizado por R. guttatus. No caso do sapo-cururu, o agressor recebe praticamente
todo o conteúdo venenoso da macroglândula, enquanto que, no caso do R. guttatus,
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somente uma pequena parte do veneno é capaz de atingi-lo. Dessa forma, é bem
mais provável que os acidentes com R. marina sejam mais letais que os com R.
guttatus.
Muitos outros animais, incluindo artrópodes (EDMUNDS, 1974; EISNER,
1970), uma salamandra (BRODIE; SMATRESK, 1990), algumas serpentes (najas),
lagartos (ROSENBERG; RUSSELL, 1980) e gambás, usam esguichos de
componentes químicos como defesa, direcionando-os aos predadores. Segundo
Brodie e Smatresk (1990) a vantagem óbvia dessa estratégia é que a presa com a
habilidade de espirrar algum componente pode repelir o predador antes de um
ataque físico ou injúria. O comportamento de esguicho de Rhaebo guttatus, quando
comparado ao sistema defensivo, "via mordida", de Rhinella marina, parece ter
vantagens imediatas. O agressor toma contato com o veneno, mesmo à distância.
Assim, o mecanismo de defesa de R. guttatus mostra-se eficiente para atuar no
aprendizado por parte do predador, desestimulando ataques subsequentes. A
secreção venenosa, com as suas características odoríferas, ejetada da parotóide de
R. guttatus, poderia atuar também como um alarme químico, indicando que o animal
é tóxico e/ou impalatável.
Além dos componentes comportamentais, os anuros utilizam uma grande
diversidade de estratégias defensivas, que podem atuar sozinhas ou sinergicamente
(TOLEDO, JARED, 1995). A estrutura do tegumento da região dorsal, mais exposta
a ação de predadores, mostra diversas peculiaridades. Rhinella marina possui a pele
repleta de espículas córneas, como outros bufonídeos (DUELLMAN; TRUEB, 1996)
associadas às verrugas dorsais, que são acúmulos de glândulas de veneno (ou
granulosas), possivelmente utilizados na defesa contra predadores. A presença
dessas espículas na pele dos machos deve estar relacionada à procura ativa por
fêmeas. Devido à grande concentração de indivíduos nos sítios reprodutivos, é
comum esses sapos acabarem abraçando outros machos. A rugosidade da pele
deve prevenir amplexos entre esses machos por longos períodos de tempo. Em
função da atividade, tanto vocal quanto locomotora, os machos provavelmente
devem ficar mais expostos à ação de predadores do que as fêmeas. Assim as
espículas córneas associadas aos acúmulos de glândulas de veneno poderiam
servir também para a defesa. Ao serem mordidas, podem ocasionar microlesões na
mucosa bucal do predador, facilitando o seu envenenamento. Contrariamente, o
tegumento dorsal de R. guttatus é desprovido de verrugas dorsais e espículas
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córneas. Mesmo assim, as glândulas de veneno nessa espécie também ocorrem em
aglomerados, mesmo que discretos.
O número de glândulas de veneno da pele dorsal entre ambas as espécies,
diferiu estatisticamente. Surpreendentemente, Rhaebo guttatus, comparado a
Rhinella marina, apresenta uma maior quantidade de glândulas. Esse resultado
contradisse o que era esperado. Partia-se do pressuposto de que o comportamento
de espirrar veneno seria fator de diminuição da concentração glandular, já que
evitaria naturalmente o contato físico. Contudo, é possível que a maior concentração
de glândulas no R. guttatus não seja somente ligado à sua defesa contra
predadores, como também a fatores filogenéticos, defesa contra microrganismos e
provavelmente às próprias características qualitativas do veneno.
As parotóides de Rhaebo guttatus são muito semelhantes às de Rhinella
marina. Por outro, essas macroglândulas mostram muitas semelhanças estruturais
às dos outros bufonídeos estudadas por Lobo (2005). Todas elas são compostas por
alvéolos secretores justapostos, que conferem às macroglândulas uma estrutura
característica em forma de favos de mel. Além disso, a histologia mostra que os
dutos das parotóides são sempre obstruídos por plugs epiteliais, formados por várias
camadas de células epidérmicas, o que não ocorre com as glândulas do restante do
corpo. Esses plugs são estruturas especializadas, típicas das parotóides, que devem
atuar no processo de expulsão do veneno, uma vez que funcionam como rolhas,
mantendo a pressão interna dos alvéolos (LOBO, 2005; JARED et al., 2009).
A microscopia eletrônica de varredura e de luz revelou que os plugs epiteliais
das macroglândulas possuem morfologia distinta entre as duas espécies. Em
Rhaebo guttatus, o plug localiza-se quase que no mesmo plano da pele. É possível
que essa localização superficial favoreça o mecanismo de ejeção voluntária do
veneno, necessitando de uma menor pressão alveolar para romper os plugs e,
consequentemente, espirrar o veneno. Por outro lado, em Rhinella marina, os plugs
que obstruem totalmente os poros, mostram-se muito maiores e mais profundos.
Essa obstrução deve estar associada à liberação em forma de jatos de veneno, já
que o plug mais profundo oferece maior resistência ao seu rompimento no momento
da mordida, como mostrado por Jared et al., (2009), trabalhando com Rhinella jimi.
Os dutos das parotóides mostram-se sempre circundados por glândulas
mucosas diferenciadas, denominadas "glândulas acessórias" por Jared et al., (2009).
Rhinella

marina

e

Rhaebo

guttatus,

secretam,

nessas

glândulas
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mucopolissacarídeos ácidos e neutros, glicoproteínas, proteínas e aminas
biogênicas. Devido à localização e complexidade dos componentes identificados,
especula-se que essas glândulas devam ser acionadas no mesmo instante em que o
veneno é liberado (tanto voluntariamente, quanto "via mordida"). Dessa forma, a sua
secreção pode fazer parte do veneno total, ou ainda, ativar algum outro componente
presente nos alvéolos.
Além do Rhaebo guttatus, outros bufonídeos apresentam dois tipos de
glândulas granulosas, caracterizadas por diferenças histoquímicas e morfológicas
(DELFINO et al., 1990; DELFINO et al., 1998). Por possuírem em seu citoplasma
uma grande concentração de miofilamentos (TOLEDO; JARED, 1995), as células
mioepiteliais, que envolvem totalmente as glândulas de veneno, têm sido associadas
com o processo de extrusão da secreção glandular (HOLMES; BALLS, 1978;
DELFINO, 1991). Muitos estudos (BENSON; HADLEY, 1969; MCAFEE, 1970;
DELFINO et al., 1982; NOSI, 2002) têm demonstrado que as catecolaminas
(principalmente a noradrenalina), podem induzir a descarga rápida do conteúdo das
glândulas granulosas na superfície da pele. Segundo Hoffman e Dent (1977) isso
ocorre através da contração da camada de células mioepiteliais, pela estimulação αadrenérgica. Assim, em R. guttatus, uma situação de stress causado pela
aproximação de um eventual predador, pode estimular a liberação de noradrenalina
(FINK, 2000), favorecendo a ejeção voluntária do veneno. A presença de grande
quantidade de glicogênio na camada mioepitelial das parotóides dessa espécie pode
servir como fonte de energia rápida para a contração da camada mioepitelial.
Apoiando essa hipótese, foi constatado que logo em seguida à ejeção voluntária de
veneno, a positividade ao PAS deixa de existir.
Os resultados ultraestruturais mostram que a camada mioepitelial alveolar é
bem semelhante nos dois anuros estudados. É de se notar o fato de muitas
vesículas de pinocitose serem encontradas nas regiões de contato da camada
mioepitelial do alvéolo, tanto com a derme quanto com o sincício. Isso pode indicar
um provável mecanismo de transcitose, semelhante ao encontrado nas células
endoteliais (TOLEDO; JARED, 1995). O grau de inervação da camada mioepitelial
de R. marina e R. guttatus parecem não diferir entre si, e estão de acordo com o que
é descrito na literatura, em relação à sua morfologia e distribuição glandular
(SJÖBERG; FLOCK, 1976; TOLEDO; JARED, 1995).
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A camada calcificada dérmica dos anuros, comumente relacionada à
economia hídrica (ELKAN, 1968; TOLEDO; JARED, 1995), confere ao tegumento
características próprias. Nos bufonídeos, por exemplo, é bastante desenvolvida
criando uma verdadeira armadura, o que deve dificultar a perda d'água nos
ambientes terrestres, em que comumente vivem. Essa camada, em toda a pele do
corpo, localiza-se na derme, principalmente abaixo das glândulas cutâneas.
Entretanto, na pele das parotóides (incluindo as de Rhinella marina), a camada é
bastante desenvolvida e alocada acima dos alvéolos, bem próxima da epiderme
(TOLEDO et al., 1992, JARED et al., 2009). Em Rhaebo guttatus, essa camada está
ausente na parotóide, contrastando com o que foi observado em outros bufonídeos
em que essa macroglândula é ativada "via mordida" (LOBO, 2005). Segundo
Baldwin e Bentley (1981) a camada calcificada deve atuar como uma barreira
mecânica na pele, exercendo uma função protetiva e, consequentemente,
endurecendo todo o tegumento. A histologia e microscopia eletrônica de varredura
da parotóide de R. marina mostram que essa camada é extremamente densa o que,
por conseguinte, deve tornar a pele pouco maleável. Dessa forma a ausência da
camada na parotóide de R. guttatus parece ser muito conveniente, já que necessita
de maleabilidade glandular para a ejeção do seu veneno.
Outro fator que deve contribuir para a ejeção do veneno em Rhaebo guttatus
é a ligação da parotóide com a escápula através de um arranjo diferenciado de
fibras colágenas. Assim, o comportamento de baixar a cintura escapular, deve
contribuir para aumentar a pressão alveolar. Essa pressão, somada àquela exercida
pelos pulmões, devem ser suficientes para que o veneno seja espirrado.
A secreção das glândulas granulosas da pele do corpo dos bufonídeos difere
(tanto morfológica quanto histoquimicamente) da secreção das parotóides (JARED
et al., 2009). Assim, as substâncias produzidas nesses dois tipos glandulares
parecem ser direcionadas a diferentes funções defensivas, contra agressores e/ou
microrganismos. Seguindo as necessidades ecológicas, as glândulas da pele devem
ter tendido a se aglomerar em resposta a pressões seletivas, aumentando
enormemente as suas proporções e tornando-se macroglândulas parotóides. Além
disso, levando-se em consideração as diferenças das glândulas granulosas da pele
e dos alvéolos das parotóides, nota-se que essas macroglândulas não são simples
acúmulos de glândulas granulosas comuns. Podem ser considerados órgãos,
contando, inclusive, com as glândulas acessórias (JARED et al., 2009).
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O número de alvéolos da parotóide na estrutura em "favos de mel" é
semelhante entre os dois bufonídeos estudados. Assim, não houve relação entre a
quantidade de "favos de mel" e a habilidade de espirrar o veneno. O mesmo volume
de veneno por alvéolo foi encontrado nas duas espécies, a despeito das mesmas se
utilizarem dos distintos métodos de defesa (passivo e ativo).
Os grupos de substâncias que compõem o veneno das parotóides é
histoquimicamente e bioquimicamente muito semelhante ao das glândulas
granulosas do corpo (JARED et al., 2009). Essa semelhança também foi observada
entre as espécies Rhinella marina e Rhaebo guttatus. Por esse ponto de vista, a
diferença entre os venenos das parotóides e das granulosas da pele do corpo
parece ser apenas quantitativa, já que ambos são compostos, em maior ou menor
grau, por mucopolissacarídeos ácidos, aminas biogênicas, esteróides e proteínas.
Pelo ponto de vista evolutivo, essa semelhança corrobora a suposição de que os
alvéolos das parotóides têm origem nas glândulas granulosas da pele. Entretanto, R.
guttatus, apresenta compostos totalmente desconhecidos, possivelmente esteróides
bufadienolídicos. Essas diferenças entre os compostos devem refletir diretamente na
sintomatologia desencadeado por cada envenenamento. Ainda, podem ser úteis em
estudos taxonômicos e evolutivos, como já efetuado em dendrobatídeos por Myers e
Daly (1976) e em bufonídeos por Maciel et al., (2003).
Relacionando o comportamento defensivo das duas espécies à composição
química dos venenos e às atividades tóxicas induzidas por eles, ficou claro que a
secreção da parotóide de Rhinella marina é mais letal. No entanto, somente o
veneno de Rhaebo guttatus é capaz de induzir intensa inflamação. Adicionalmente,
esse veneno mostrou-se muito mais hábil em induzir nocicepção. Esse veneno, no
entanto, deve causar tais sintomas a distância, no momento em que os jatos de
veneno atingem a mucosa do agressor. O comportamento deimático, exclusivo de R.
guttatus, provavelmente ajuda o predador a diferenciar a espécie, aprendendo a
evitá-lo em encontros subsequentes.
Recentemente Peredero e colaboradores (2012) relataram o envenenamento
de um cão doméstico causado por Rhaebo guttatus. Com a sua aproximação, o cão
recebeu esguichos de veneno que atingiram o seu olho e orelha. Edema, eritema,
aparentemente dor e congestão ocular foram observados logo em seguida. Os sinais
de envenenamento persistiram por quase uma hora, mesmo com a região afetada
lavada abundantemente. Entretanto, nenhum sinal de envenenamento sistêmico foi
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constatado. Os autores discutem que se o olho do animal não tivesse sido lavado,
provavelmente o quadro clínico se complicaria. Esse relato confirma os resultados
aqui apresentados e demonstra que os experimentos farmacológicos estão
condizentes com a dinâmica natural da defesa desse sapo.
Segundo Daly et al., (1993) a amina dehidrobufotenina possui atividade
convulsiva. Por ocorrer em grande quantidade na secreção das parotóides de
Rhinella marina e Rhaebo guttatus, as convulsões aqui observadas nos
camundongos provavelmente devam ser decorrentes da ação dessa amina
biogênica. De acordo com Forsström et al., (2001), a bufotenina de R. marina possui
ação alucinógena, tendo sido detectada, inclusive, na urina de pacientes
esquizofrênicos (FORSSTRÖM et al., 2001). Tal atividade explicaria a alternância de
prostração com períodos de intensa agitação dos camundongos injetados com o
veneno da espécie. Já a serotonina encontrada em ambos os venenos, é
vasoconstritora, altera a função motora do trato gastrointestinal e termorregulação
(SCHWARTZ et al., 2007), sintomas comuns nos envenenamentos por sapos
(PINEAU; ROMANOFF, 1995; SAKATE; LUCAS DE OLIVEIRA, 2000).
Cunha Filho e colaboradores (2005) identificaram e isolaram os esteróides
marinobufagina e telocinobufagina da secreção da parotóide de Rhinella rubescens
(citada com Bufo rubescens) demonstrando a sua função antimicrobiana. Assim
esses componentes, igualmente encontrados em R. marina, devem também atuar
na defesa química contra microrganismos, a despeito do conteúdo das glândulas de
veneno serem primordialmente associado à defesa contra predadores.
Uma das crenças mais enraizadas e difundidas na cultura popular, tanto
americana quanto européia, é que os sapos espirram veneno voluntariamente,
atingindo os olhos das pessoas (JARED; ANTONIAZZI 2009; JARED et al., 2011).
Esse folclore, talvez tenha se estabelecido em função dos esguichos das parotóides
dos sapos, quando acionadas manualmente. Porém com as informações agora
coligidas sobre o comportamento de Rhaebo guttatus, essa lenda deve ser
reavaliada, pelo menos na Amazônia brasileira.
É bem possível que o mecanismo da ejeção voluntária possa ter-se
desenvolvido em resposta à invasão da área de distribuição do Rhaebo por
uma fauna, que não estava acostumada com esses animais. A grande troca de
fauna na união da América do Norte com a América do Sul (WEBB, 1991),
ocorrida há mais ou menos, modificou toda a fauna da época em um período
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de tempo curto. Pressão seletiva semelhante deve estar surgindo na Austrália,
onde dezenas de espécies de mamíferos e serpentes morrem constantemente
tentando predar Rhinella marina, após a sua bem sucedida introdução nesse
país, a partir de 1935 (LEVER, 2001). A situação chegou a tal ponto que se
tenta, inclusive, treinar mamíferos ameaçados de extinção a evitar esse tipo de
predação (O’DONNELL et al., 2010). Esguichadas voluntárias de veneno,
como as de R. guttatus, talvez fosse um dos mecanismos que seria favorecido
pela seleção natural para acelerar o aprendizado.
O sapo Rhaebo guttatus foi descrito há mais de 200 anos e praticamente não
existe informações sobre a sua biologia e história natural. Diante do seu inusitado
mecanismo de defesa, é de se esperar que o arsenal químico utilizado na sua
defesa seja diferente dos outros sapos, com defesa passiva. Como o
comportamento de ejeção voluntária de veneno só está descrito em R. guttatus,
seria importante para a complementação desse trabalho, estudar as outras nove
espécies do gênero.
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6. CONCLUSÕES

• O comportamento defensivo de Rhinella marina e Rhaebo guttatus deve ser
direcionado a diferentes tipos de predadores.
• As macroglândulas parotóides estão intimamente relacionadas com o
mecanismo de defesa química dos sapos;
• O ato de espirrar veneno deve conceder ao Rhaebo guttatus uma maior
eficiência defensiva quando comparado com anfíbios de defesa passiva
típica;
• A sinergia de fatores comportamentais e adaptações morfológicas possibilita
a espécie Rhaebo guttatus ejetar seu veneno de maneira voluntária;
• Os venenos das macroglândulas parotóides de Rhinella marina e de Rhaebo
guttatus são bioquimicamente muito semelhantes quanto às classes de
compostos, sendo compostos por proteínas, aminas biogênicas e esteróides;
• O veneno de Rhinella marina e de Rhaebo guttatus parece se manter dentro
do padrão dos bufonídeos em geral, sendo composto basicamente por
proteínas, aminas biogênica e esteróides;
• Os venenos de Rhinella marina e Rhaebo gutattus possuem diferentes graus
de toxicidade;

• A característica inflamatória do veneno ejetado pelo Rhaebo guttatus pode ser
um importante fator no aprendizado do predador.
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ANEXOS

Encontram-se abaixo relacionadas a composição dos corantes e soluções
utilizadas nos métodos:

Solução de EDTA 4%
EDTA.........................................................................................................41,3 g
NaOH...........................................................................................................4,5 g

Diluir o EDTA e o NaOH em 1000 mL de água destilada.

Fixador Bouin 4%
Solução saturada de ácido pícrico.............................................................75 mL
Formol puro neutro....................................................................................25 mL
Ácido acético glacial....................................................................................5 mL

Solução saturada de ácido pícrico: Dissolver 1,5 g de ácido pícrico em 100 mL
de água destilada quente. Agitar e filtrar no dia seguinte.

Solução de Karnovsky em tampão cacodilato de sódio 0,1 M, pH 7,2
Solução A - Glutaraldeído 10% em cacodilato de sódio 0,2 M pH 7,2:
Glutaraldeído 50% .........................................................................10 mL
Cacodilato de sódio 0,2M pH 7,2....................................................40 mL
Solução B - Paraformoldeído 8%:
Paraformoldeído...................................................................................4 g
Água destilada................................................................................50 mL
Acrescentar de 2 a 4 gotas de NaOH para clarear a solução.

Misturar a solução A (glutaraldeído 5%) com a solução B (paraformaldeído
4%).
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Inclusão em historresina
Solução A (pré-inclusão em historresina):
Peróxido de benzoíla.................................................................................0,15 g
Hidroxietil

metacrilato.................................................................................15

mL

Dissolver o peróxido de benzoíla (1%) em hidroxietil metacrilato, agitando de
10 a 15 minutos.

Solução B (inclusão em historresina)
Solução

A.....................................................................................................5

mL
Polimerizador..........................................................................................0,33 mL

Misturar em agitador magnético por quatro minutos.

Azul de Toluidina 0,1% + Bórax 1%
Azul de toluidina..........................................................................................0,1 g
Borato de sódio...............................................................................................1 g
Água destilada...........................................................................................10 mL

5. Fucsina Básica 0,05%
Fucsina básica...........................................................................................0,05 g
Água destilada...........................................................................................10 mL

Hematoxilina de Harris
Hematoxilina...................................................................................................1 g
Alumen de potássio......................................................................................20 g
Dióxido de mercúrio.....................................................................................0,5 g
Água destilada.........................................................................................200 mL

Dissolver a Hematoxilina em 10 mL de álcool absoluto e separadamente,
dissolver o alumen de potássio em água destilada quente. Misturar as duas soluções
e ferver. Adicionar o dióxido de mercúrio.
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Eosina Y
Eosina Y.......................................................................................................0,5 g
Etanol 96%..............................................................................................100 mL
Ácido acético glacial............................................................................... 3 gotas

Picrosirius
Sirius red.........................................................................................................1 g
Solução saturada de ácido pícrico.............................................................10 mL

Reativo de Schiff
Fucsina básica................................................................................................1 g
Água destilada........................................................................................ 400 mL
Metabussulfito de potássio............................................................................ 9 g
HCl.............................................................................................................10 mL

Levar ao Bico de Bunsen a fucsina com a água destilada. Retirar antes de
ferver e filtrar. Levar ao agitador magnético e colocar aos poucos o metabissulfito.
Em seguida, adicionar o HCl puro. Adicionar uma colher de café de carvão ativado.
Ativar por 3-5 minutos e filtrar.

Água sulforosa
HCl 1N.......................................................................................................10 mL
Metabissulfito de sódio 10%......................................................................10 mL
Água destilada.........................................................................................180 mL

HCl 0,5 M
HCl..........................................................................................................4,25 mL
Água destilada......................................................................................95,75 mL

Alcian Blue pH 2,5
Alcian Blue......................................................................................................1 g
Ácido acético 3%.....................................................................................100 mL
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Tricrômio de Mallory
Solução A - Fucsina ácida.....................................................................................0,5 g
Água destilada..............................................................................100 mL
Solução B – Azul de metila ou azul de anilina........................................................0,5 g
Orange G.............................................................................................2 g
Ácido Fosfotúngstico ou ácido fosfomolibídico 1%..............................1 g

Azul de Bromofenol
Bicloreto de mercúrio....................................................................................10 g
Azul de Bromofenol.................................................................................100 mg
Etanol 95%..............................................................................................100 mL

Acetato de uranila 0,5% + sacarose a 13,3%
Água destilada.........................................................................................100 mL
Acetato de uranila........................................................................................0,5 g
Sacarose....................................................................................................13,3 g

Resina Epon
Polybed 812...............................................................................................21 mL
DDSA.........................................................................................................13 mL
NMA...........................................................................................................11 mL
DMP-30.....................................................................................................0,7 mL

Misturar com agitador magnético os três primeiros componentes e por último
adicionar o catalisador (DMP-30).

Citrato de chumbo
Nitrato de chumbo.....................................................................................1,33 g
Citrato de sódio.........................................................................................1, 76 g
Água destilada fervida (fria).......................................................................30 mL

Misturar em balão volumétrico de 50 mL, agitando vigorosamente por cinco
minutos. Continuar agitando de vez em quando por mais 30 minutos, até a solução
tornar-se leitosa. Acrescentar 8 mL de NaOH 1 N (4%), recentemente preparada
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com água destilada fervida. Completar o volume até 50 mL com água destilada
fervida.

Técnica Masson-Fontana modificada
Nitrato de prata........................................................................................500 mg
Água destilada.........................................................................................100 mL
Hidróxido de amônio....................................................................algumas gotas

Dissolver o nitrato de prata em 100 mL de água destilada. Separar 10 mL
desta solução. Adicionar hidróxido de amônio gota a gota até que o precipitado
marrom torne-se claro. Adicionar gota a gota, a solução de nitrato de prata separada
até que a solução fique ligeiramente túrbida.

Técnica do Grimelius
AgNO3........................................................................................................80 mg
Hidroquinona..................................................................................................1 g
Sulfito de sódio anidro....................................................................................5 g
Tampão acetato 0,2 M, pH 5,6................................................................100 mL
Solução reveladora: Hidroquinona............................................................................1 g
Sulfito de sódio anidro...............................................................5 g
Água destilada....................................................................100 mL
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