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A partir do veneno de 500 animais, o projecto europeu
Venomics quer criar um banco de 20.000 moléculas para obter
fármacos. Uma empresa portuguesa participa neste consórcio,
cujos primeiros resultados são apresentados hoje em Lisboa

m veneno é um co-
cktail de pequenas
moléculas rápidas a
actuar e específicas
naquilo que fazem.
O resultado, mui-

vezes, é letal.
Paradoxalmente, es-

tas mesmas caracte-
rísticas podem tornar

algumas destas moléculas em fárma-
cos potentes. É disso que o consórcio

europeu Venomics está à procura.
Oito instituições de cinco países, in-
cluindo uma empresa portuguesa,
querem criar um banco de 20.000
moléculas existentes no veneno de
500 animais para encontrar químicos

que possam ajudar a tratar doenças
como o cancro ou a diabetes. Hoje,
o consórcio faz o ponto de situação
em Lisboa, quando está a meio do

projecto de quatro anos, com finan-
ciamento europeu e conclusão pre-
vista no final de 2015.

O ornitorrinco, a vespa-asiática ou
o escorpião-ibérico são apenas três
dos 173.000 animais venenosos que
se conhecem no mundo. Se o vene-
no de cada um deles for composto
por 200 a 250 moléculas venenosas
diferentes - as toxinas -, então a es-

timativa do Venomics é que existam
na natureza 40 milhões destas mo-
léculas. É um manancial enorme de
substâncias que podem ser estuda-
das, e algumas poderão ser impor-

tantes para a Medicina.
Estas pequenas moléculas são

péptidos e pertencem à mesma
classe de substâncias das proteínas.
Tanto os péptidos como as proteí-
nas são formados por unidades de
aminoácidos, mas os péptidos são
mais pequenos. Estas toxinas que
compõem os venenos têm entre 20 a
200 aminoácidos. A forma final des-

tas moléculas não é um colar linear
de aminoácidos, mas uma estrutu-
ra tridimensional, que, consoante
a função de cada péptido, permite
as mais variadas funções: paralisar
os músculos, bloquear funções ner-
vosas, causar dor, diminuir a tensão
arterial, desfazer os tecidos ou cau-
sar hemorragias.

Com um cocktail desta enverga-
dura, os animais venenosos conse-

guem proteger-se e, principalmente,
atacar. As cerca de duas centenas de
toxinas presentes em cada veneno
produzem uma combinação de efei-
tos que torna difícil uma resposta da
vítima e nos faz querer ficar distan-
tes até da mais plácida das abelhas.

"Cada um destes venenos tem
uma actividade muito específica.
Em termos evolutivos, vêm de
moléculas dos próprios organis-
mos com pequenas modificações
que se transformam em venenos",
diz ao PÚBLICO Luís Ferreira, fun-
dador, juntamente com Carlos
Fontes, da empresa portuguesa

NZYTech, que integra o consór-
cio da Venomics, liderado pela
empresa francesa VenomeTech.

"Em conjunto, estes venenos são
muito tóxicos e letais. Mas quando
são isolados um a um, alguns po-
dem ser medicamentos", diz o in-

vestigador, que é professor na Fa-
culdade de Medicina Veterinária da
Universidade de Lisboa. Há já alguns
exemplos destes: o captopril é um
composto desenvolvido a partir de
uma molécula descoberta no veneno
da Bothrops jararaca, uma serpen-
te que vive no Brasil e é conhecida
como jararaca, cuja mordida pode
ser fatal.

Um dos efeitos do veneno da ja-
raraca é baixar a tensão arterial da
vítima até um nível mortal. Na dé-
cada de 1970, identificou-se a mo-
lécula que causa este efeito e hoje
o captopril, usado para controlar
a hipertensão, é um dos chamados
blockbusters - medicamentos cuja
venda faz pelo menos mil milhões
de dólares por ano.

O Venomics está à espera de en-
contrar novos compostos que po-
dem ser importantes para a dor, a
diabetes, as doenças cardiovascu-
lares ou o cancro. Estes problemas
de saúde têm causas intrínsecas - ao
contrário das doenças causadas por
bactérias ou vírus - e a solução para
estes males pode estar no meio da
artilharia de compostos que a evo-



lução foi inventando nos venenos
destes milhares de animais.

A especificidade destas moléculas
é uma mais-valia para a Medicina, já
que só actuam sobre um determi-
nado substrato e não sobre vários,
diminuindo as probabilidades de te-
rem efeitos secundários, uma carac-
terística comum dos medicamentos
artificiais que são sintetizados pela
indústria farmacêutica.

Até agora, estudar estes venenos
era um processo complicado e de-
morado. Muitas vezes, algum efeito
de um veneno chamava a atenção
aos investigadores, que iam depois
à procura da substância que estava
na origem de um fenómeno: no caso
do veneno da jararaca, ojackpot foi
descobrir a molécula responsável
pela redução da tensão arterial.

Para isso, era preciso ir buscar
muitos animais de uma espécie,
dissecá-los para retirar as glându-

las que produzem o veneno, estudar
este veneno, descobrir o péptido,
purificá-10, investigar a sua estrutu-
ra. Entre o início e o fim deste pro-
cesso, passavam-se vários anos, com

apenas uma molécula estudada. Até

agora, menos de um milhar de mo-
léculas de veneno foi minimamente
analisado, um fragmento mínimo
de tudo o que a natureza tem para
oferecer.

A abordagem do Venomics é com-
pletamente diferente e vive da tec-

nologia usada na Biologia Molecu-
lar que foi desenvolvida nos últimos
anos. Além da empresa portuguesa e
da francesa, o projecto conta ainda
com investigadores da Comissão de

Energia Atómica, da Universidade
do Mediterrâneo e da empresa Vita-
mib, as três na França, bem como da
Universidade de Liège, na Bélgica, da

empresa farmacêutica Zealand Phar-

ma, na Dinamarca, e da empresa es-

panhola Sistemas Genómicos.
"Este é o maior consórcio a nível

mundial a estudar venenos", diz Luís
Ferreira. Com estas oito instituições,
o consórcio conseguiu reunir o co-
nhecimento e a capacidade tecno-
lógica para acelerar o processo de
identificação, análise e descoberta
de compostos naturais.

Tal como as proteínas produzidas
nas células do nosso corpo, os pép-
tidos dos venenos são fabricados a
partir de genes. As células das glân-
dulas de venenos são responsáveis
por esta produção. Para cada pépti-
do, há um gene - um pedaço de ADN

que compõe os cromossomas. Este

pedaço de ADN é transcrito para o

ARN-mensageiro no núcleo das célu-

las, que, por sua vez, é traduzido na
cadeia de aminoácidos que compõe
cada péptido.

Uma tarântula e, em baixo,
a recolha do veneno de um
escorpião; ao lado, uma jararaca



120 espécies venenosas
O consórcio começa por recolher o

veneno e as glândulas de um animal
venenoso. Com o veneno, utiliza a
técnica de electroforese para sepa-
rar e isolar os péptidos. Depois, com
um espectrómetro de massa de úl-
tima geração, é possível partir cada

péptido e pesar todas as suas partes.
Como cada aminoácido tem um nú-
mero de átomos diferente, o peso
de cada um vai ser único. E o espec-
trómetro é tão preciso que pesa ca-
da aminoácido, conseguindo assim
obter a sequência de aminoácidos

específica de cada toxina.
Por outro lado, os cientistas iden-

tificam as moléculas do ARN-mensa-

geiro produzidas nas glândulas que
fabricam o veneno. Como se conhe-
ce o "dicionário" que traduz o ARN-

mensageiro para os aminoácidos e
como já se sabe a sequência de ami-
noácidos dos péptidos que compõem
o veneno, a equipa pode associar as

moléculas desse ARN aos péptidos,
confirmando assim quais são as toxi-

nas importantes dos venenos.
O passo seguinte é fazer um es-

tudo destes péptidos, para se esco-
lher aqueles que têm um interesse

potencial a nível farmacológico.
Uma toxina pode ser interessante

quando pertence a uma classe de
moléculas que já têm importância
na Medicina ou quando é de uma
classe completamente nova. Com
esta selecção feita, passa-se para a

clonagem dos genes. E é aqui que
entra a NZYTech, cuja sede é em
Lisboa, no Lumiar.

A empresa nasceu em 2008 e
vende proteínas enzimáticas que
degradam polissacarídeos vegetais
como a celulose. Para isso, usa enge-
nharia genética para fabricar genes
destas proteínas que são inseridos
dentro de plasmídeos - pequenos
cromossomas circulares - que de-

pois são introduzidos nas bactérias.
Por sua vez, estas bactérias sinteti-
zam as proteínas a partir dos genes
que estão nos plasmídeos. "Escravi-
zamos as bactérias que produzem
aquilo que queremos", resume Luís
Ferreira. "Temos a capacidade de
sintetizar e clonar entre 100 e 800
genes por semana."

A empresa recebe a informação

sobre a sequência de aminoácidos
de cada toxina e, a partir daqui,
constrói o gene e põe as bactérias
a produzir o péptido. Até agora, a

equipa esteve a testar este proces-
so, primeiro com péptidos de vene-
nos já conhecidos, para confirmar
se a técnica funciona, e depois com
novos péptidos descobertos neste

projecto. O passo seguinte é a sín-
tese em massa destes péptidos e o
teste em diferentes linhas celulares

para se tentar descobrir, finalmen-
te, novos fármacos.

Esta nova abordagem traz uma
capacidade sem precedentes na
identificação de novas substân-
cias. 0 projecto, iniciado no final
de 2011, conta com 9,1 milhões
de euros, incluindo seis milhões
que vieram do sétimo programa-
quadro da União Europeia para a

ciência. Já se recolheram 120 espé-
cies venenosas: aranhas, formigas,
escorpiões, vespas, gastrópodes
marinhos do género Conus e ser-

pentes. Destas, já foi analisado o

ARN-mensageiro das glândulas de
veneno de 90 espécies e já foram
estudados os péptidos do veneno
de 30 espécies. A NZYTech clonou
os genes de 200 toxinas conhecidas
e 100 novas toxinas.

"Esperamos obter um banco de
20.000 sequências no final do pro-
jecto, que vai representar a maior
base de dados de toxinas construí-
da até agora", diz Nicolas Gilles, lí-
der de uma das duas equipas que
integram o consórcio da Comissão
de Energia Atómica, num comuni-
cado. Ainda assim, tendo em conta
os milhões de moléculas naturais
existentes em animais venenosos
de todo o mundo, este banco será
ainda uma gota de água num mar
de possibilidades. Luís Ferreira
gostaria que o projecto continuas-
se depois de 2015: "Não continuar
o projecto seria um desperdício
enorme de conhecimento e de ca-

pacidades instaladas."

"Em conjunto, estes
venenos são multo
tóxicos e letais.
Mas quando são
isolados um a um,
alguns podem ser
medicamentos",
diz Luís Ferreira




