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RESUMO

REIS, M.B. Investigação sobre alterações cardíacas que ocorrem no
envenenamento pela peçonha do escorpião Tityus serrulatus. 2019. 100 fls.
Tese (Doutorado). Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São
Paulo.

O envenenamento por Tityus serrulatus induz sintomas locais ou sistêmicos, como dor
intensa e inflamação. No envenenamento severo, reações sistêmicas culminam em edema
agudo de pulmão e choque cardiogênico, que potencialmente pode levar à morte. Nosso
grupo demonstrou que os receptores de reconhecimento padrão, como TLR2 e TLR4 em
macrófagos, reconhecem a peçonha de T. serrulatus (TsV) resultando na produção de
mediadores pró-inflamatórios, como citocinas e eicosanoides. Além disso, a inoculação de
camundongos com TsV induz edema pulmonar e morte mediados pela ativação do
inflamassoma NLRP3 e liberação de IL-1β, por um processo regulado por mediadores
lipídicos. No entanto, os mecanismos responsáveis pelas manifestações cardíacas durante
o escorpionismo são pouco conhecidos. Assim, neste projeto, empregando animais
selvagens (C57Bl/6 ou WT) ou deficientes do receptor para IL-1β (Il1r1-/-) inoculados com
dose letal de TsV (180 µg.kg-1), avaliamos a função cardíaca, por meio da técnica de
ecocardiograma e canulação da carótida, e determinamos a pressão arterial, função
cardíaca, a produção de mediadores inflamatórios no tecido cardíaco e a liberação de
neurotransmissores sistemicamente. Observamos que ocorre aumento da produção de IL1β e PGE2 no tecido cardíaco somente em camundongos C57Bl/6, e que a sinalização
mediada por IL-1β é essencial para as alterações da frequência cardíaca e a da pressão
arterial, uma vez que em camundongos Il1r1-/- ou animais WT tratados com dexametasona
não ocorre queda na pressão arterial, batimentos cardíacos e nem alterações no
ecocardiograma, além de sobreviverem ao envenenamento. Além disso, demonstramos que
sinalização dependente do receptor IL-1R é essencial para a produção de PGE2, que por
sua vez, via receptores EP2/EP4, controla a liberação de acetilcolina, mas não de
adrenalina ou noradrenalina. Além disso, determinamos que fibroblastos cardíacos, mas não
os cardiomiócitos, produzem IL-1β após estimulação com o veneno in vitro. Esses dados
comprovam que no envenenamento por escorpião, ocorre ativação do eixo IL-1β/IL1R/PGE2/EP2-EP4/ACh responsável pela liberação de acetilcolina que leva à disfunção
cardíaca e mortalidade. Com base nos nossos resultados, estamos propondo que além da
administração do soro antiescorpiônico, seja feita terapia adicional com alta dose de
corticoide logo após a picada pelo escorpião, para prevenir a liberação dos mediadores
inflamatórios e de acetilcolina, e assim minimizar o risco de morte no escorpionismo.
PALAVRAS-CHAVE: Tityus serrulatus, PGE2, acetilcolina, disfunção cardíaca, inflamação,
ativação neuroimune.

ii

ABSTRACT
REIS, M.B. Investigation of cardiac alterations that occur in poisoning by Tityus
serrulatus scorpion venom. 2019. 100 fls. Tese (Doutorado). Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo.

Tityus serrulatus envenomation induces local or systemic symptoms such as severe pain
and inflammation. In severe manifestations, systemic reaction culminates in acute lung
edema and cardiogenic shock, which can potentially lead to death. Our group demonstrated
that pattern recognition receptors such as TLR2 and TLR4 in macrophages recognize T.
serrulatus (TsV) venom resulting in the production of pro-inflammatory mediators such as
cytokines and eicosanoids. In addition, mouse inoculation with TsV induces pulmonary
edema and death mediated by activation of the NLRP3 inflammasome and IL-1β release by
a process regulated by lipid mediators. However, the mechanisms responsible for cardiac
manifestations during scorpionism are poorly understood. Thus, in this project employing
wild-type animals (C57Bl / 6 or WT) or IL-1β receptor-deficient animals (Il1r1-/-) inoculated
with a lethal dose of TsV (180 µg.kg-1), we evaluated cardiac function by echocardiogram
and carotid cannulation technique, and we determined blood pressure, the production of
inflammatory mediators in heart tissue and neurotransmitters release systemically. We
observed that IL-1β and PGE2 production increased in cardiac tissue only in C57Bl/6 mice,
and that IL-1β-mediated signaling is essential for changes in heart rate and blood pressure.
Il1r1-/- or dexamethasone-treated WT animals do not experience a drop in blood pressure,
heartbeat or echocardiographic changes, as well as in survival rate. In addition, we have
shown that IL-1R receptor-dependent signaling is essential for PGE2 production, which in
turn, via EP2/EP4 receptors, controls the release of acetylcholine, but not adrenaline or
noradrenaline. In addition, we determined that cardiac fibroblasts, but not cardiomyocytes,
produce IL-1β after venom stimulation in vitro. These data show that scorpion poisoning
activates the IL-1β/IL-1R/PGE2/ACh axis and is responsible for acetylcholine release leading
to cardiac dysfunction and mortality. Based on our results, we are proposing that in addition
to the administration of anti-scorpion serum, additional high-dose corticosteroid therapy
should be given soon after scorpion bite to prevent the release of inflammatory mediators
and acetylcholine, thereby minimizing the risk of death in scorpionism.

KEYWORDS: Tityus serrulatus, PGE2, acetylcholine, cardiac dysfunction, inflammation,
neuroimmune activation.
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1. Introdução
Aspectos gerais do escorpionismo, resposta imune e alterações
cardíacas induzidas pelo envenenamento
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1.1 Aspectos gerais do escorpionismo
Os escorpiões são artrópodes pertencentes à classe Arachnida e constituem
um importante problema de saúde pública ao redor do mundo. Existem cerca de
2000 espécies de escorpião catalogadas, e destas, em torno de 30 são de
importância médica, especialmente aquelas pertencentes à família Buthidæ (PUCCA
et al., 2015a). O gênero Tityus constitui o grupo de espécies com maior incidência
no Brasil, em especial a espécie Tityus serrulatus, originária do estado de Minas
Gerais e que hoje já possui casos por todos os estados da região Sul e Sudeste
(RECKZIEGEL; LAERTE; JR, 2014; PUCCA et al., 2015a).
A biologia e ecologia do escorpião explicam o crescente aumento do número
de casos desde 2000 quando os dados começaram a ser notificados (Figura 1)
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). O escorpião amarelo é adaptado aos centros
urbanos onde o acúmulo de lixo e consequente disponibilidade de alimentos, como
baratas, fazem com que os animais tenham as condições perfeitas para sua
reprodução. Além disso, o T. serrulatus se reproduz por partenogênese, com cada
indivíduo tendo até duas ninhadas de 20 animais cada por ano, tornado fácil a
inserção desta espécie em ambiente até então não habitados por introdução passiva
(COLOGNA et al., 2009; RECKZIEGEL; LAERTE; JR, 2014; PUCCA et al., 2015a).
Ademais, estes animais são capazes de procriar mesmo após 200 dias de privação
de comida (PIMENTA et al., 2019). A relevância desta espécie nos espaços urbanos
brasileiros se explica pelo aumento do número de acidentes, ocorrendo
principalmente nos meses de setembro a dezembro. Além disso, o aumento do
número de casos só no estado de São Paulo de 2000 a 2017 foi de mais de 1000%
(Figura 1) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019).
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Figura 1: Casos de escorpionismo no Brasil por regiões e unidades federativas de 2000 a 2017 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019).
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Após a picada, a peçonha do T. serrulatus (TsV) se espalha rapidamente até
atingir a circulação. Componentes da peçonha como hialuronidase atuam como
fatores de espalhamento e são essenciais para a dispersão sistêmica do TsV (DE
OLIVEIRA-MENDES et al., 2019). Os principais órgãos e tecidos que acumulam a
peçonha após a inoculação, são, em ordem de maior concentração: rim, pulmão,
fígado, coração e baço (REVELO et al., 1996). A composição da peçonha é bastante
heterogênea como mostrado na Figura 2, sendo as principais toxinas, as
neurotoxinas bloqueadoras de canais de sódio e potássio, metaloproteinase,
serinopreteinase

e

hialuronidade.

Estes

componentes

estão

especialmente

relacionadas com a promoção de sintomatologias mais severas durante o
envenenamento (COLOGNA et al., 2009; PUCCA et al., 2015a).

Figura 2: Principais componentes da peçonha do escorpião Tityus serrulatus.
Retirada de (PUCCA et al., 2015a).
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A clínica dos pacientes após a picada é bastante variável, e está relacionada
a fatores como tamanho do escorpião, quantidade de veneno inoculado, idade do
paciente, peso, entre outros aspectos (ISBISTER; SALUBA BAWASKAR, 2014;
CUPO, 2015). De maneira geral, as manifestações clínicas são classificadas em
locais, moderadas ou severas. A picada do escorpião é muito dolorosa, e a dor está
presente na maioria dos casos após a picada. A dor intensa no local de inoculação
vem acompanhada de edema, rubor, calor e em alguns casos, agitação, taquicardia
e náuseas, todos estes estando relacionados com a intensidade da dor após a
picada (KHATTABI et al., 2011; CUPO, 2015). Sintomas moderados se apresentam
de maneira dependente de excitação autonômica, como salivação, lacrimejamento,
sudorese intensa, manifestações mais severas de vômito e agitação, taquicardia e
hipertensão arterial (ISBISTER; SALUBA BAWASKAR, 2014; CUPO, 2015). Já os
sintomas severos estão relacionados com a junção dos sintomas anteriores com
dois grandes eventos: edema pulmonar e choque cardiogênico. Estes eventos tem
influência da exacerbação da resposta imune e resposta autonômica simpática e
parassimpática (CUPO; HERING, 2002; GOWDA; FOX; KHAN, 2008; KHATTABI et
al., 2011; ISBISTER; SALUBA BAWASKAR, 2014; CUPO, 2015; ZOCCAL et al.,
2016).
Alguns sintomas são indicativos das diferentes classificações clínicas, e
exames laboratoriais também auxiliam na classificação da severidade do
envenenamento. Glicosúria e cetonúria, leucocitose e hiperglicemia são achados
importantes, além de alterações de marcadores cardíacos séricos como CK-MB e
alterações em eletrocardiograma, presente geralmente nos casos moderados e
graves (CUPO, 2015).
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As abordagens de tratamento para o escorpionismo variam de acordo com a
severidade do caso. De maneira geral, os pacientes recebem tratamento
sintomático, como bloqueio anestésico para dor, uso de analgésicos, e compressas
no local da picada, além de preservação das funções vitais, como ventilação
mecânica, hidratação e suplemento de oxigênio, e, em casos mais graves,
administração do soro (ISBISTER; SALUBA BAWASKAR, 2014). A terapia com soro
antiescorpiônico ainda é tema de debates para os casos de envenenamentos
moderados. Importante ressaltar que, o uso do soro antiescorpiônico também não é
garantia de que não haverá manifestações cardiovasculares, especialmente para os
casos graves (CUPO, 2015). Apesar da discordância entre os profissionais de
saúde, o protocolo clínico de tratamento segue a seguinte conduta: uso de soro em
crianças com idade inferior a 7 anos, 3 ampolas de soro para casos moderados e 6
ampolas de soro para casos graves. Em pacientes com mais de 7 anos ou adultos, a
dor é tratada inicialmente juntamente com terapia de suporte com bloqueio
anestésico e então o paciente é observado. Caso o quadro clínico evolua, há a
indicação de soro antiescorpiônico (quando não disponível, pode ser utilizado o soro
antiaracnídico) (CUPO, 2015).

1.2 Resposta imune induzida pela peçonha do T. serrulatus
O envenenamento pelo escorpião resulta em uma gama de manifestações
clínicas que são principalmente atribuídas à ativação do sistema nervoso autônomo
pelas toxinas da peçonha. De fato, os distúrbios dos sistemas simpático e
parassimpático desempenham papéis importantes durante o envenenamento, pois
resultam em eventos de bradicardia, taquicardia, arritmias, hipotensão, hipertensão,
dentre outros. Entretanto, a peçonha do escorpião também induz um estado
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inflamatório complexo que se assemelha à síndrome de resposta inflamatória
sistêmica e à sepse aguda (CUPO, 2015). Após a picada de escorpião, as células do
sistema imune inato são expostas à moléculas que compõem o veneno, se ligando a
receptores de reconhecimento de padrões e ativando vias pró-inflamatórias que
contribuem para indução de edema pulmonar e, eventualmente, morte (ZOCCAL et
al., 2014, 2018a; REIS et al., 2019).
Descrito pela primeira vez em 1999 (MAGALHÃES et al., 1999), o aumento
dos níveis séricos de mediadores inflamatórios em pacientes envenenados pela TsV
motivou

novas

pesquisas

sobre

mecanismos

imunológicos

associados

às

manifestações clínicas graves. Embora muitos relatos de casos tenham descrito
manifestações clínicas causadas por envenenamento por TsV, apenas alguns
estudos abordaram a possível ligação entre a inflamação e a fisiopatologia do
escorpionismo. Achados comuns em humanos incluem leucocitose e recrutamento
de neutrófilos para os pulmões (CUPO et al., 1994; KUMAR et al., 2012). Além
disso, há evidências de que o envenenamento por TsV induz uma "tempestade de
citocinas" e inflamação sistêmica, refletida por níveis plasmáticos elevados de
interleucina-1α (IL-1α), IL-1β, fator de necrose tumoral-α (TNF-α), IL -6, IL-8,
interferon-γ (IFN-γ), fator estimulador de colônias de granulócito-monócito (GM-CSF)
e IL-10 (MAGALHÃES et al., 1999; FUKUHARA et al., 2003).
O primeiro estudo que abordou respostas de macrófagos ao TsV mostrou que
o extrato bruto de veneno induz a produção dose-dependente de interferon-γ (IFNγ), IL-6 e óxido nítrico (NO) (PETRICEVICH, 2002). Outros estudos descreveram a
produção de outras citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias por macrófagos
estimulados por TsV, incluindo IL-1α, IL-1β e IL-10 (PETRICEVICH; LEBRUN, 2005;
PETRICEVICH et al., 2007). Macrófagos também aumentam a atividade fagocítica e
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a formação de vacúolos após estimulação com Ts1, uma toxina purificada do TsV
(PETRICEVICH et al., 2008). De fato, Ts1 é altamente relevante no contexto da
ativação de macrófagos por TsV. Zoccal et al. demonstraram que os macrófagos
murinos J774.1 respondem a Ts1 e Ts6 produzindo mediadores pró-inflamatórios
(ZOCCAL et al., 2011). Ts2 e Ts6 também são relevantes no processo inflamatório,
induzindo a produção de mediadores lipídicos envolvidos com a resposta
inflamatória, como a prostaglandina E2 (PGE2) e o leucotrieno B4 (LTB4) (ZOCCAL et
al., 2013).
O TsV é reconhecido pelos PRRs de superfície, como os receptores Toll-like
2 (TLR2), TLR4 e CD14 (ZOCCAL et al., 2014) (Figura 3). Após o estímulo com o
TsV, os macrófagos regulam positivamente a expressão desses receptores, que
promovem a ativação de fatores de transcrição direcionados a genes que codificam
mediadores inflamatórios. Tais vias incluem sinalização dependente de Myd88 e
ativação do fator nuclear kappa B (NF-κB), bem como ativação c-Jun independente
de Myd88 (AP1) (ZOCCAL et al., 2014) (Figura 3). Paralelamente à definição de
padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs) ou padrões moleculares
associados a dano (DAMPs) como ligantes de PRRs, o termo padrões moleculares
associados a veneno (VAMPs) foi introduzido para definir moléculas que compõem
venenos e peçonhas que atuam como ligantes em PRRs (Figura 3), induzindo
respostas inflamatórias (ZOCCAL et al., 2014). O estímulo com o TsV também ativa
o receptor ativado por proliferador de peroxissoma gama (PPAR-γ) (ZOCCAL et al.,
2015) (Figura 3) e também por CD36, um scavenger receptor que controla a
ingestão lipídica nas células (ZOCCAL et al., 2018a). A ativação deste fator de
transcrição depende da sinalização de TLR2/TLR4 e controla a formação de
corpúsculos lipídicos em macrófagos, um fenômeno que está associado à produção
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de mediadores lipídicos derivados de ácido araquidônico (AA) ou eicosanoides
(CRESPO et al., 2010).

Figura 3. Ativação de macrófagos por TsV. Após estimulação com TsV, os
macrófagos regulam positivamente os PRRs (TLR2, TLR4 e CD14) e o scavenger
receptor CD36 que reconhece o veneno e ativa fatores de transcrição como AP-1,
NF-κB

e

PPAR-γ,

que

estão

correlacionados

com

a

produção

de

citocinas/eicosanoides e formação de corpos lipídicos. Retirado de (REIS et al.,
2019).

Devido às suas propriedades pró-inflamatórias, sabe-se que o TsV induz
recrutamento celular no local de da picada, incluindo acúmulo de neutrófilos e
macrófagos logo após a inoculação, e de linfócitos em tempos tardios (ZOCCAL et
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al., 2013). Estudos in vitro utilizando linfócitos humanos isolados de células
mononucleares do sangue periférico (PBMC) mostraram que o TsV não é citotóxico
para essas células, mas a peçonha inibiu a proliferação de linfócitos, promovendo a
liberação de IL-6 (CASELLA-MARTINS et al., 2015). Usando toxinas isoladas do
TsV, Pucca et al. descreveram que Ts6 e Ts15 na proliferação de células T e
produção de IFN-γ (PUCCA et al., 2015b). Os autores descreveram que Ts6 inibiu a
proliferação de subgrupos de células T de memória efetoras, enquanto Ts15 inibiu a
proliferação de subgrupos de células T CD4+ de memória central e efetoras, sendo
que essas toxinas inibiram completamente a hipersensibilidade tardia induzida por
BSA em modelo murino (PUCCA et al., 2015b). Curiosamente, outra investigação
indicou que a peçonha bruta é completamente excretada nas primeiras 24 horas
após a inoculação (REVELO et al., 1996), sugerindo que o TsV pode interagir
apenas com linfócitos de memória e/ou residentes in vivo. Apesar disso, os efeitos
imunossupressores das toxinas de TsV em diferentes subgrupos de células T CD4+
oferecem um novo campo de estudos para explorar a atividade terapêutica de
toxinas isoladas em doenças mediadas por linfócitos T CD4+.
O edema pulmonar e a disfunção cardíaca são as principais causas de morte
durante o escorpionismo (ISBISTER; SALUBA BAWASKAR, 2014). Recentemente,
foi demonstrado que o edema pulmonar, mediado por PGE2 e IL-1β é uma das
principais consequências da resposta inflamatória ao veneno (ZOCCAL et al., 2016).
Como ocorre com outros estímulos (MEDZHITOV, 2001), o TsV induz o efluxo de K+
e ativa a plataforma multimérica denominada inflamassoma de NLRP3, que ativa
caspase-1 para processar a forma imatura da citocina inflamatória IL-1β (ZOCCAL et
al., 2016). Ainda neste estudo foi descrito que a PGE2 aumenta os níveis
intracelulares de adenosina monofosfato cíclica (cAMP) via receptores EP2/EP4,
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ativando a proteína quinase A, e a atividade do NF-κB, resultando na produção de
IL-1β pelos macrófagos. Em contraste, o LTB4 , via BLT1, diminui a liberação de
cAMP, e as via de sinalização dependente de cAMP, e assim controla a produção de
IL-1β, a inflamação e a mortalidade causada por TsV (ZOCCAL et al., 2016).
Também foi descrito que o receptor CD14 induz uma via pró-inflamatória
promovendo liberação de PGE2 por macrófagos, culminando na produção elevada
de cAMP e IL-1β. Além do CD14, o TLR4 também contribui para o mesmo fenômeno
(ZOCCAL et al., 2018b). Em contraste, o CD36 foi o receptor envolvido com a
produção de LTB4, que suprimiu a inflamação pela diminuição de cAMP intracelular
através do receptor BLT1 (ZOCCAL et al., 2018b). Coletivamente, esses estudos
apontaram para alvos potenciais para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas
inovadoras. Esta hipótese foi testada em um estudo de prova de conceito usando o
EP80317, um ligante do receptor CD36 (ZOCCAL et al., 2019). O tratamento com
este peptídeo conteve a mortalidade causada pelo envenenamento por TsV,
promovendo a produção de LTB4 e atenuando a resposta inflamatória (ZOCCAL et
al., 2019).
Além da estimulação das respostas imunes celulares, o TsV também ativa o
Sistema Complemento (SC). Um estudo de Peres et al. descreveu níveis
aumentados de componentes de SC imediatamente após o envenenamento (1
hora). Este evento foi refletido pela diminuição do hematócrito ao longo do tempo e
aumento da atividade lítica das vias clássicas e alternativas do SC (BERTAZZI et
al., 2003). Além disso, há evidências para a síntese de componentes da SC mesmo
após 24 h de envenenamento, período em que o veneno foi depurado e secretado
(SANTANA et al., 1996; BERTAZZI et al., 2003). Bertazzi et al. também
demonstraram que o TsV ativa diretamente a clivagem do fator B e C3, gerando
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anafilotoxinas que aumentam a

inflamação devido às suas propriedades

quimiotáticas (BERTAZZI et al., 2005). Nesse prisma, as respostas inflamatórias
parecem ter bastante relevância na promoção dos sintomas clínicos e merecem
atenção como possíveis alvos para inibição como estratégia para terapia de suporte
ao uso do soro antiescorpiônico.

1.3

Alterações

cardíacas

induzidas

pelo

envenenamento:

Achados

e

perspectivas
As alterações cardíacas observadas nos diferentes casos de envenenamento
são bastante heterogêneas pelos fatores já citados anteriormente. Desse modo, é
difícil precisar os mecanismos pelos quais ocorrem disfunções cardiovasculares
durante o envenenamento. Corrado et al. mostraram os efeitos do TsV no coração
isolado de cobaias, e descreveram que o veneno induz inicialmente um quadro de
bradicardia seguido por taquicardia e arritmias, fenômenos estes abolidos pelo uso
de β-bloqueadores (CORRADO; ANTÔNIO; DINIZ, 1968). A influência das
catecolaminas na promoção de tais eventos também é discutida em outros trabalhos
(ROSSI; FERREIRA; M., 1974; MIRANDA et al., 2015), assim como processos de
inativação de tais aminas pela peçonha (CORRADO; NETO; ANTONIO, 1974;
ROSSI; FERREIRA; M., 1974).
Existe ainda um papel relevante das toxinas moduladoras de canais de sódio
que podem ter relação com as disfunções cardíacas observadas, afetando
cardiomiócitos por retardar a abertura e fechamento dos canais de sódio nestas
células (YATANI et al., 1988). Um dos principais achados patológicos durante o
envenenamento pela peçonha do T. serrulatus é a disfunção do ventrículo esquerdo,
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frequentemente observada em trabalhos de relatos de casos clínicos, principalmente
em crianças (AMARAL et al., 1991; MIRANDA et al., 2015). Existem a sugestão de
que a disfunção ventricular no escorpionismo se assemelha à Síndrome de
Takotsubo ou cardiopatia do estresse (MIRANDA et al., 2015). Parâmetros cardíacos
como hipoquinesia do ventrículo esquerdo, arritmia, e redução na fração de ejeção
são achados atribuídos à “tempestade” de catecolaminas circulantes que aumentam
nos pacientes após o envenenamento (HERING et al., 1993).
Outros estudos também abordam um efeito direto do veneno no coração. É
importante ressaltar que este órgão concentra uma quantidade razoável de veneno
após a picada (REVELO et al., 1996). Achados como focos de miocitólise
coagulativa no tecido cardíaco também relacionam necrose nas células do coração
como possível mecanismo que leva à falência do órgão (TEIXEIRA et al., 2001a;
BENVENUTI; DOUETTS; CARDOSO, 2002). Além disso, outros estudos sugerem
um evento de isquemia cardíaca associada a espasmos microvasculares causados
pela estimulação de catecolaminas (CUPO et al., 2007).
A partir de tais achados, é possível precisar que os mecanismos patológicos e
fisiológicos que levam à disfunção cardíaca não chegam a um consenso. Alguns
eventos são explicados por ativação autonômica ou ação direta do veneno no tecido
cardíaco, mas o fato é que a administração do soro não garante o não surgimento
de quadros cardíacos patológicos após a picada (CUPO, 2015), sugerindo que o
veneno possa induzir uma resposta inflamatória aguda no tecido cardíaco que
continua mesmo após a depuração do veneno.
Partindo dessa perspectiva, surge a hipótese de que, assim como ocorre no
edema de pulmão, as alterações cardíacas observadas têm participação de um
componente imune que é induzido pela peçonha. Não existem trabalhos na literatura
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correlacionando distúrbios cardiovasculares do envenenamento com a resposta
imune. A principal evidência para essa hipótese tem apoio no achado clínico de que
disfunções cardíacas ocorrem mesmo após a aplicação do soro, sugerindo que uma
resposta imune, previamente estimulada antes da neutralização da peçonha, pode
ter relação com as alterações cardíacas observadas.

2. Justificativa e
Objetivos
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2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS
A relevância dos estudos de envenenamento se justifica pelo número de casos
de escorpionismo crescente a cada ano, assim como o número de óbitos
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). O estudo da influência das respostas inflamatórias
no agravamento do quadro clínico também chama a atenção para o fato de que o
escorpionismo vai além dos efeitos neurotóxicos. Em relação às alterações
cardíacas, os estudos mostram que não há um consenso em relação as alterações
ocorridas e a intensidade das mesmas (ISBISTER; SALUBA BAWASKAR, 2014;
CUPO, 2015). Além disso, as manifestações cardíacas podem ter forte influência
das resposta imune, visto que estas podem se manifestar mesmo após a
administração do soro antiescorpiônico (CUPO, 2015). Logo, é fundamental a
investigação da influência da resposta imune desencadeada pela peçonha do T.
serrulatus na disfunção cardíaca observada nos quadros de envenenamento severo.
Neste projeto, tivemos como objetivos:
Objetivo geral
Avaliar o papel da resposta imune induzida pela peçonha do T. serrulatus na
promoção da disfunção cardíaca em modelo murino de envenenamento severo.
Objetivos específicos
Em camundongos envenenados com dose letal (180 µg/kg.i.p.) da peçonha de
escorpião (TsV), investigamos:
a. A produção dos mediadores inflamatórios, PGE2 e IL-1β, no tecido cardíaco;
b. As células cardíacas responsáveis pela produção de tais mediadores e quais
as vias intracelulares envolvidas na produção dos mesmos;
c. O papel dos mediadores inflamatórios na disfunção cardíaca e morte dos
animais;
d. A participação do sistema autônomo e a interação neuroimune responsável
pelo

choque

cardiogênico

e

morte

dos

animais.

3. Material e Métodos
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Obtenção da peçonha do escorpião Tityus serrulatus (TsV)
O veneno liofilizado obtido do escorpião amarelo (Tityus serrulatus) utilizado
neste estudo foi fornecido pelo Instituto Butantan, São Paulo, SP, Brasil.
Resumidamente, o veneno foi extraído por estimulação elétrica, seguido por
liofilização e armazenado a -20 ° C. Em todos os experimentos, o TsV foi diluído em
PBS estéril e filtrado numa membrana esterilizadora de 0,22 µm (Milipore, EUA).
Após, foi realizado o teste de detecção de LPS (LAL; QCL-1000, Bio Whittaker,
Cambrex Company, EUA) de acordo com as instruções do fabricante. Em todas as
amostras de TsV, o LPS não foi detectado.

3.2 Animais
Para cultura primária de fibroblastos cardíacos (CFs) e cardiomiócitos (CMs),
foram utilizados camundongos C57Bl/6 recém-nascidos (1-2 dias) obtidos do
Biotério Central da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Para estudos in vivo,
camundongos machos adultos C57Bl/6 (6-8 semanas) e Il1r1-/-, pareados por idade
e peso em todos os procedimentos foram obtidos nas instalações da Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto (FMRP-USP). Os camundongos foram mantidos em ciclo
claro/escuro com livre acesso à comida e água. A manutenção e experimentos com
camundongos foram conduzidos de acordo com os Princípios Éticos em Pesquisa
Animal adotados pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal
(CONCEA), e aprovados pelo Comitê de Ética no Uso Animal da Faculdade de
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto (CEUA-FCFRP) na Universidade de São
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Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil (Processo nº 16.1.1081.60.5) e CEUA da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (002/2018-1).

3.3 Cultura primária de células cardíacas e tratamentos farmacológicos in vitro
200 camundongos recém-nascidos foram utilizados para um rendimento de
10 placas de células de 24 poços. Os corações de camundongos C57Bl/6 neonatos
(1-2 dias) foram retirados em câmara de fluxo laminar e digeridos com tampão de
digestão com colagenase tipo II (Worthington Biochemical Group, Lakewood, EUA).
Após 5 ciclos de digestão (digestão-centrifugação-troca de tampão de digestão), os
cardiomiócitos e fibroblastos foram separados por gradiente Percoll® (GE
Healthcare, EUA), coletados e incubados em meio enriquecido com glicose (25 mM),
soro de bezerro recém-nascido (NBCS 10%) e os antibióticos penicilina e
estreptomicina (P/S; 1%) e mantidos em estufa por 24 horas, a 37 °C e 5% de CO2.
Em todos os experimentos, CMs (4x105 células/poço) e CFs (8x105 células/poço)
foram incubados com meio ou 50 µg ml-1 de TsV durante 24 h a 37 ºC numa
atmosfera umidificada contendo 5% de CO2. Os seguintes tratamentos foram
realizados em diferentes experimentos: PGE2 (Cayman Chemical Company, EUA),
10 µM, 10 min antes do estimulo com TsV; Antagonista de EP2 AH6809 (Cayman
Chemical Company, EUA), 1 µM, 30 min antes do estimulo de TsV; KCl/NaCl
(Sigma-Aldrich / Merck, EUA), 50 mM com TsV durante 24 h; Inibidor de PKA,
composto H89 (Sigma-Aldrich / Merck, EUA), 25 µM, 2 h antes do estimulo com TsV.
Em todos os experimentos, com exceção da quantificação de cAMP, após 24 h de
estimulo com TsV, os sobrenadantes foram coletados para quantificação de IL-1β e
PGE2. As células aderidas foram utilizadas para qRT-PCR.
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3.4 Experimentos in vivo
Em todos os experimentos e condições, camundongos adultos C57Bl/6 e
Il1r1-/- (22-25g) foram previamente pesados e depois inoculados com dose letal de
180 µg kg-1 intraperitonealmente (i.p.) (ZOCCAL et al., 2016). Após 15, 30 e 60 min,
o coração foi removido e utilizado para quantificação de IL-1β e PGE2 (Figura 4 a, b).
Com base no tempo de duração desses mediadores, escolhemos 60 min de
envenenamento para continuar os experimentos, que também é referido como ponto
final humanitário. Coração e, em alguns experimentos, os pulmões, foram removidos
60 min após a inoculação da peçonha e estes órgãos foram empregados para qRTPCR, western blotting e análise histológica. Para análise da pressão arterial e
freqüência cardíaca, os animais C57Bl/6 e Il1r1-/- foram anestesiados com uma
mistura de 2% de isoflurano e 10% de O2 e mantidos sob temperatura controlada.
Os procedimentos cirúrgicos foram realizados sob condições assépticas sob visão
de um microscópio cirúrgico (DF Vasconcelos modelo MCM 5, São Paulo). Os
camundongos foram colocados em decúbito dorsal e submetidos à cervicotomia.
Cateteres de polietileno PE-10 (0,61 mm de diâmetro externo e 0,28 mm interno,
Clay-Adams) foram inseridos na artéria carótida esquerda para registro da pressão
arterial. O cateter arterial foi conectado a um transdutor de pressão (DPT-100,
Deltran®, Utah Medical Products Inc., EUA) e a pressão arterial foi continuamente
mensurada (4 kHz) usando um computador equipado com uma interface analógicodigital (PowerLab / 8SP, ADInstruments, Colorado Springs, CO, EUA). A pressão
sanguínea foi medida antes da inoculação do TsV por 30 minutos, e após o registro
de TsV por até 2 horas. Os animais foram eutanasiados pelo método de
deslocamento cervical precedido por anestesia com cloridrato de quetamina (75 mg
kg-1) e cloridrato de xilazina (10 mg kg-1) por via intraperitoneal. A frequência
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cardíaca foi derivada da medição da pressão arterial. Para experimentos de
ecocardiograma, os animais foram anestesiados com uma mistura de 2% de
isoflurano e 10% de oxigênio e mantido sob temperatura controlada. O exame
ecocardiográfico com Doppler foi realizado utilizando o ecocardiógrafo Vevo 2100
System (Visual Sonics, Toronto, ON M4N 3N1, Canadá) com uma sonda de 30 MHz.
Os animais foram posicionados para obter o melhor eixo e registro das imagens.
Com visualização bidimensional do ventrículo esquerdo em eixo longo, foi obtida
uma imagem em modo M. A partir da imagem modo M, foram obtidos os seguintes
parâmetros (em mm): espessura do septo interventricular diastólico, diâmetro interno
do ventrículo esquerdo diastólico, parede livre do ventrículo esquerdo diastólica,
espessura do septo interventricular sistólico, diâmetro interno do ventrículo esquerdo
na sístole e parede livre do ventrículo esquerdo. A fração de encurtamento (%) foi
calculada a partir desses valores e a fração de ejeção, o volume sistólico e o débito
cardíaco foram calculados pelo método de Teichholz.

3.5 Tratamentos farmacológicos in vivo
Para todos os experimentos in vivo, a dose letal previamente padronizada de
TsV foi usada (180 µg kg-1 i.p.) (ZOCCAL et al., 2016). Em todos os tratamentos
farmacológicos (em 300 µl), o diluidor específico de cada droga ou “veículo” ou PBS
(em 300 μl), foi injetado em animais com ou sem TsV. Os seguintes tratamentos
farmacológicos foram realizados em camundongos C57Bl/6 ou Il1r1-/-: dexametasona
(Aché Pharmaceutical Laboratories, SP, Brasil), 5 mg kg -1, i.p., 15 ou 60 min após a
inoculação com TsV , CAY10526 (Cayman Chemical Company, EUA), 1% de álcool
em PBS, 5 mg kg-1 i.p. (PEREIRA et al., 2018), 24 h e 60 min antes da inoculação
com TsV, PGE2 (Cayman Chemical Company, EUA), (PBS + 0,01% de etanol, 1 mg

Reis M.B. Materiais e Métodos

38

kg-1 i.p. (LONG et al., 1991), 24 h e 15 min antes da inoculação com TsV;
Propranolol (Sigma-Aldrich / Merck, EUA), 300 µl em PBS, 4 mg kg -1 i.p.
(RODRIGUES et al., 2015), 60 min antes de TsV inoculação; Atropina (SigmaAldrich / Merck, EUA) 300 µl em PBS, 2 mg kg-1 i.p. (RODRIGUES et al., 2015), 60
min antes da inoculação com TsV; Indometacina (Sigma-Aldrich / Merck, EUA) 300
µl em Tris [hidroximetil] aminometano-HCl ; TRIS- HCl, pH 8,2, 2 mg kg-1 i.p.
(ZOCCAL et al., 2016), 15 min ou 60 min após TsV; AH 6809 e AH 23848 (Cayman
Chemical Company, EUA) 5 mg kg-1 i.p. (ZOCCAL et al., 2016), 24 h e 60 min antes
da inoculação com TsV. Para a coleta de plasma para a quantificação de ACh, os
animais foram anestesiados com quetamina e xilazina e uma punção cardíaca com
seringas heparinizadas foi realizada para extração de sangue. O plasma foi
separado usando centrifuga a 500 g por 10 min a 4 ºC e imediatamente congelado
em nitrogênio líquido até o uso.

3.6 Citometria de fluxo
As suspensões de células cardíacas foram obtidas após digestão tecidual a
37 °C por 1 h em tampão de digestão de 1 ml/coração (RPMI 1640, Liberase LT,
Roche, Basiléia, Suíça e DNase 0,5 mg ml-1, Sigma Aldrich, St. Louis, Missouri,
EUA). Os fragmentos de tecido foram passados através de um filtro com 100 µm de
tamanho de poro (BD Biosciences, Franklin Lakes, Nova Jersey, EUA). Em seguida,
as hemácias foram lisadas e as células restantes foram lavadas em PBS,
centrifugadas e ressuspensas em RPMI 1640 contendo 5% de SBF. Suspensões de
1x106 células de tecido cardíaco foram utilizadas em análises posteriores. Os
seguintes anticorpos foram utilizados: CD11b (clone: M1 / 70); CD45 (clone: 30-F11);
Ly6G (clone: RB6-8C5); MHC-II (clone: M5 / 144.15.2); F4 / 80 (clone: BM8); CD31
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(clone: EPR17259); PDGFR-α (clone: APA5); CD14 (clone: rmC5-3); TLR4 (clone:
MTS510); TLR2 (clone: 6C2). Os anticorpos utilizados para citometria de fluxo foram
adquiridos da eBioscience (San Diego, Califórnia), BD Biosciences (Franklin Lakes,
Nova Jérsia, EUA) ou Abcam (Cambridge, UK). A aquisição de dados foi realizada
utilizando um citômetro de fluxo FACSFortessa e o software FACSDiva (BD
Biosciences, Franklin Lakes, Nova Jersey, EUA). 100.000 eventos foram adquiridos
para cada amostra. Os dados foram plotados e analisados usando o software
FlowJo v.10.0.7 (Tree Star, Inc., Ashland, OR, EUA). Estratégias de gate são
mostradas no Anexo I.

3.7 Análise da expressão gênica por qRT-PCR
Para qRT-PCR foram utilizados lisado de coração ou CFs. O RNA foi extraído
utilizando kits de extração de RNA de acordo com as instruções do fabricante
(Purelink, Ambion, EUA), e a quantificação determinada por ensaios fluorométricos
(Qbit, Invitrogen, CA, EUA). O DNA complementar (cDNA) foi sintetizado a partir de
1 µg de RNA total de acordo com os protocolos do fabricante (kits de transcriptase
reversa de cDNA de alta qualidade, Applied Biosystems, CA, EUA). Utilizou-se uma
quantidade total de 50 ng de cDNA para qRT-PCR utilizando iniciadores Taqman
para Alox5, Alox5ap, Bltl, Blt2, Il1r1, Casp1, Nlrp3, Cd14, Cd36, Tlr2, Tlr4 e Ptger2
utilizando StepOne Plus (Applied Biosystems, EUA). Gapdh foi o gene de referência
usado em todos os experimentos. Todas as reações foram realizadas em triplicata e
os ciclos foram realizados nas seguintes condições: desnaturação a 95 ºC por 2 min,
seguida de 40 ciclos de 95 ºC por 2 s e 60 ºC por 20 s. O método ΔΔCt foi realizado
em todas as amostras para análise. Para o heatmap, a diferença de n-vezes em

Reis M.B. Materiais e Métodos

40

relação ao controle (todas as expressões gênicas foram normalizadas por Gapdh) foi
usada para traçar os resultados usando a plataforma Heatmapper.

3.8 Western blot
Corações de camundongos C57Bl/6 envenenados foram removidos e
digeridos em tampão RIPA (Sigma-Aldrich / Merck, Darmstadt, Alemanha). Após
esta etapa, a quantificação proteica do sobrenadante foi realizada utilizando
reagentes de Lowry (DC Protein Assay, Bio-Rad, USA). Os sobrenadantes foram
suspensos com Tampão de Amostra de LDS (4x) (Life Technologies, EUA), fervidos,
e utilizados para corrida em gel de eletroforese SDS-poliacrilamida (10-15% gel) e
transferidos para uma membrana de nitrocelulose de 0,22 µm (GE HealthCare,
EUA). As membranas foram bloqueadas com solução salina tamponada com Tris
contendo Tween 20 0,01% e leite em pó desnatado a 5%. Os anticorpos
monoclonais para PKA-γ clone [EP2647Y] (Abcam, EUA) e para PKA (fosfo T197)
clone [EP2606Y] (Abcam, EUA) foram diluídos em tampão bloqueio para incubação.
A detecção de anticorpos foi feita usando o Enhanced Chemiluminescence Reagent
(GE HealthCare, EUA).

3.9 Quantificação de cAMP intracelular
Para quantificação de cAMP intracelular, 8x105/poço de CFs foram incubados
com 1 mL de DMEM sem soro, com ou sem PGE2 (10 µM) durante 3 min antes da
estimulação com TsV (50 µg mL -1) durante 5 min. Os sobrenadantes das células
foram aspirados e as células lisadas por incubação durante 10 min com HCl 0,1 M,
seguido de ruptura utilizando seringa esterilizada. O cAMP intracelular foi
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quantificado por ELISA, utilizando o protocolo de acetilação, de acordo com as
instruções do fabricante (Enzo Life Sciences, NY, EUA).

3.10 Quantificação de IL-1β, PGE2, acetilcolina e catecolaminas
A IL-1β no sobrenadante do homogenato do coração, e quando indicado, nos
pulmões ou sobrenadante da cultura de células foi quantificada utilizando o kit IL-1β
ELISA (BD Biosciences, EUA). Para a quantificação de PGE2, o sobrenadante de
homogenato de coração, pulmão ou soro foram previamente tratado em cartuchos
Sep-Pak C18 (Waters Corp.) e as quantificações foram realizadas usando kit EIA
(Enzo Life Sciences) ou espectrometria de massa de acordo com o método
publicado anteriormente (SORGI et al., 2018). Para a quantificação de acetilcolina, o
plasma de sangue heparinizado foi separado e utilizado em ensaio colorimétrico de
acordo com as instruções dos fabricantes (Kit de Ensaio de Colina / Acetilcolina,
Abcam, EUA) e com protocolo bem estabelecido na literatura (COTERO et al.,
2019). Resumidamente, a colina livre é medida e, usando a mesma amostra, a
enzima acetilcolinesterase é adicionada à amostra e a colina total é medida
novamente. Depois, a colina total é subtraída da colina livre, resultando na
estimativa da quantidade de ACh nas amostras de plasma. Catecolaminas
plasmáticas foram medidas como descrito anteriormente (GAROFALO et al., 1996)
usando HPLC (LC20AT-Shimadzu Proeminence, Japão) acoplado a um detector
eletroquímico (Decade Lite-Antec Scientific, Holanda) com uma coluna de fase
reversa Spherisorb ODS-2 de 5 μm (Sigma-Aldrich, EUA ). A atividade da
acetilcolinesterase foi realizada em plasma de animais C57Bl/6 ou Il1r-/envenenados, de acordo com as instruções do fabricante (kit de atividade de
Acetilcolinesterase, Abcam, EUA).
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3.11 Microscopia eletrônica
Pequenos blocos (1 mm3) de tecido cardíaco da parede livre do ventrículo
esquerdo de camundongos foram fixados com glutaraldeído a 2,5% em tampão
cacodilato e pós-fixados em tetróxido de ósmio a 1%. As secções ultrafinas foram
duplamente coradas com acetato de uranilo e citrato de chumbo e examinadas num
microscópio electrónico Zeiss EM109 (Carl Zeiss AG, Oberköchen, Alemanha)
operando a 80 kV e equipado com uma câmara Veleta CCD (Olympus Soft Imaging
Solutions Gmbh, Münster, Alemanha).

3.12 Análise Estatística
Para a comparação de dois grupos, foi realizado o teste t de Student e para a
comparação de vários grupos, a análise de variância (ANOVA) seguida do pós-teste
de Bonferroni. Para a análise de sobrevivência, o teste log-rank foi utilizado para a
determinação da significância estatística. Em todos os testes, diferenças com
P<0.05 foram consideradas estatisticamente significantes.

4. Resultados
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4. RESULTADOS
4.1 Curva tempo-resposta da produção de PGE2 e IL-1β pelo tecido cardíaco
após envenenamento com dose letal da peçonha de T. serrulatus
Neste trabalho, foram utilizadas doses padronizadas em estudo prévio e a
dose escolhida como dose letal foi de 180 µg kg -1 (ZOCCAL et al., 2016). Após a
padronização, animais C57Bl/6 adultos (6-8 semanas) foram inoculados
intraperitonealmente (i.p.) com a peçonha bruta liofilizada diluída em 300 µl de
PBS estéril. Animais controles receberam somente 300 ul de PBS i.p. Os animais
foram eutanasiados nos tempos 15, 30 ou 60 minutos e o coração foi retirado
para dosagem de mediadores. O coração dos animais inoculados com TsV
apresentaram produção de PGE2 e IL-1β com diferença significativa, quando
comparado com os inoculados com PBS, a partir de 15 minutos após o
envenenamento, atingindo pico de produção após 60 min (Figura 4 a-b). Assim, o
tempo de 60 min após o envenenamento foi o escolhido para os demais
experimentos, com exceção das curvas de sobrevivência, ou em experimentos
específicos como apontados nas figuras. Importante ressaltar, que 60 min após
envenenamento foi definido por nós como ‘ponto final humanitário’, pois os
animais estão no ápice das manifestações clínicas, que foram definidas como
sudorese, secreção nasal e ocular, anergia e conulsões. Animais inoculados com
PBS foram eutanasiados 60 min após.
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Figura 4. PGE2 e IL-1β em tecido cardíaco após o envenenamento. Animais
C57Bl/6 envenenados com a dose letal de TsV foram eutanasiados nos tempos
15, 30 e 60 min após a inoculação da peçonha. Animais inoculados com PBS
foram eutanasiados 60 min depois da inoculação com PBS. Após eutanásia, o
coração foi retirado e a quantidade de PGE2 (a) e IL-1β (b) foi determinada por
ELISA. Os resultados representam média ± DP (n=5) de um experimento. oneway ANOVA foi utilizado para determinação da significância, sendo P < 0.05
considerado significativo. *PBS versus TsV.
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4.2 Parâmetros utilizados para avaliação da severidade do envenenamento
Para determinar a severidade do envenenamento empregamos os seguintes
parâmetros: anergia (animais ficam em um canto da caixa sem se
movimentarem), convulsão, sudorese, secreção ocular e secreção nasal que
juntos foram empregados para determinar o score clinico. A Figura 5a mostra que
todos os animais inoculados com a dose letal apresentavam pelo menos 3 dos
sinais que também são relatados como presentes em humanos com
envenenamento grave. Outra alteração que ocorre em humanos após a picada
do escorpião em casos severos é o aumento da glicose no sangue circulante.
Assim, também avaliamos a hiperglicemia nos animais letalmente envenenados,
e comprovamos que nos camundongos a glicose no sangue passa de 100 µg/dl
nos animais com PBS (barra preta), para 300-500 µg/dl 60 min após a inoculação
do TsV (barra vermelha) (Figura 5b). O número de células totais no sangue
periférico também foi avaliado, e observamos que nos animais envenenados
ocorre aumento do número dos leucócitos totais e de neutrófilos, concomitante
com a diminuição de células mononucleares circulantes (Figura 5c-e). Assim, o
envenenamento com dose letal de TsV induz alterações significativas e
semelhantes àquelas observadas nos quadros de envenenamento severo em
humanos.
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Figura 5. Alterações sistêmicas induzidas pelo veneno de escorpião em
camundongos. Camundongos C57Bl/6 foram inoculados com dose letal de TsV (180
µg kg-1 i.p.) e o score clinico avaliados até 60 min, quando os animais foram
eutanasiados e o sangue circulante obtido. Em (a) score clínico: anergia, convulsão,
sudorese, secreção ocular e nasal; (b) Glicemia; (c) Leucócitos totais circulantes; (d)
neutrófilos circulantes; (e) células mononucleares circulantes. Os dados representam
média ± DP (n = 5) de um experimento. Teste t de Student foi utilizado para
determinação da significância, sendo P < 0.05 considerado significativo. *PBS versus
TsV.
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4.3 Avaliação dos batimentos cardíacos e pressão arterial após o
envenenamento
Além das alterações sistêmicas induzidas pela peçonha, também foi
investigado os efeitos do envenenamento nos batimentos cardíacos e pressão
arterial de animais C57Bl/6 envenenados com dose letal da peçonha. Através de
técnica de canulação da carótida acoplada a um transdutor de pressão, com os
batimentos cardíacos sendo derivados da medida de PA, os animais apresentam
um pico de hipertensão entre 15 e 30 minutos, reflexo da dor induzida pela
inoculação e, logo após 30 min de envenenamento, há o declínio da pressão
arterial de maneira irreversível culminado na morte do animal (Figura 6a). Em
relação aos batimentos cardíacos, há uma discreta taquicardia nos primeiros 15
minutos, também reflexo da dor induzida pela peçonha e, logo após 15 minutos,
os eventos de bradicardia tem queda contínua (Figura 6b). Estes dados indicam
que eventos cardíacos importantes são induzidos no envenenamento em
camundongos e são semelhantes àqueles observados em humanos.
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Figura 6. Pressão arterial e batimentos cardíacos em camundongos
letalmente envenenados com peçonha do escorpião amarelo. A artéria
carótida de camundongos C57Bl/6 foi canulada antes da administração do TsV,
sendo os valores dos registros realizados neste tempo considerados como tempo
zero. O registro contínuo foi realizado para determinar a (a) pressão arterial
média e a (b) derivação da frequência cardíaca a cada 15 min após o
envenenamento. Os dados representam média ± DP (n = 3) de um experimento.
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4.4 A peçonha do escorpião T. serrulatus induz inflamação no tecido
cardíaco
Dados anteriores do nosso grupo de pesquisa mostraram que TsV induz
inflamação estéril nos pulmões (ZOCCAL et al., 2016; REIS et al., 2019), mas
nada foi investigado sobre o tecido cardíaco. Empregando citometria de fluxo de
suspensão de células do coração de animais envenenados com dose letal da
peçonha, observamos que ocorre aumento na porcentagem de neutrófilos e
diminuição de macrófagos, semelhante ao que ocorre no sangue periférico. A
análise de expressão gênica no tecido cardíaco mostrou um aumento dos genes
Alox5, Alox5ap, Blt1, Blt2, Il1r1, Casp1, Nlrp3, Cd14, Tlr2, Tlr4, Cd36 e Ptger2
(Figura 7c). A peçonha induziu aumento de PGE2 no tecido cardíaco e
sistemicamente (soro) (Figura 7d-e), assim como de IL-1β no tecido cardíaco,
sendo que a produção desta citocina ocorre via ativação de inflamassoma de
NLRP3, uma vez que no coração de animais knock-outs para Nlrp3, Casp1, e
Asc não observamos aumento de IL-1β após o envenenamento (Figura 7f).
Ambos os mediadores PGE2 e IL-1β são classicamente descritos como os
principais mediadores induzido pelas peçonhas, tendo um papel essencial para
inflamação pulmonar e morte dos animais (ZOCCAL et al., 2016).
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Figura 7. Peçonha de T. serrulatus induz inflamação no tecido cardíaco e aumento
de PGE2 sistemicamente. Camundongos C57Bl/6 foram inoculados com dose letal da
peçonha e, após 60 min, o coração foi removido para as diferentes análises mostradas
acima. (a) citometria de fluxo da suspensão de células cardíacas para determinar o
infiltrado inflamatório empregando os anticorpos indicados para marcação de neutrófilos
e macrófagos (a-b). (c) Expressão gênica por qRT-PCR de genes inflamatórios no tecido
cardíaco de animais envenenados com dose letal. Os resultados foram normalizados
pela expressão do gene de referência Gapdh. O método ΔΔCt foi utilizado para analisar
os dados de qRT-PCR. (d-f) O coração de animais envenenados foi removido,
homogeneizado e o sobrenadante utilizado para quantificação de PGE2 e IL-1β por
ELISA (d,f), assim como PGE2 no soro. Os dados representam média ± DP (n = 5-8) e
representativos de 2 experimentos independentes. Teste t de Student foi utilizado para
determinação da significância, sendo P < 0.05 considerado significativo. *PBS versus
TsV.
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cardíacos

(CFs),

mas

não

cardiomiócitos,

são

responsáveis pela produção de IL-1β no coração após estimulação com
TsV
Tendo determinado que o TsV induz resposta inflamatória no tecido cardíaco,
a seguir investigamos qual(is) célula(s) cardíaca estaria(m) envolvida(s) no
reconhecimento

da

peçonha

e

produção

de

mediadores.

Para

isso,

camundongos C57Bl6 neonatos (1-2 dias) foram utilizados para obtenção de
células cardíacas para cultura primária de fibroblastos cardíacos (CFs) e
cardiomiócitos (CMs). Estas foram semeadas na densidade de 8x105 e 4x105,
respectivamente, e estimuladas com 50 µg ml-1 de TsV, por 24 horas. Células
incubadas com meio foram utilizadas para comparação. Após este período, os
sobrenadantes foram coletados e utilizados para quantificação de IL-1β e PGE2.
Somente CFs foram capazes de produzir IL-1β (Figura 8a) acima dos valores
encontrados com apenas meio, apesar dos dois tipos celulares produzirem PGE2
após à estimulação com TsV (Figura 8b).
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Figura 8. Mediadores inflamatórios liberados por CFs e CMs estimulados
com TsV. (a-b) CFs (8x105 células/poço) e CMs (4x105 células/poço) foram
isolados a partir de camundongos C57Bl/6 neonatos e incubados com meio ou
TsV (50 µg ml-1) por 24 h para quantificação de IL-1β (a) e PGE2 (b) por ELISA.
Os dados representam média ± DP (n = 4-5 poços/condição) de um experimento.
Teste t de Student foi utilizado para determinação da significância, sendo P <
0.05 considerado significativo. *Meio versus TsV.
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4.6 Fibroblastos cardíacos (CFs) estimulados com TsV tem regulação
positiva de genes inflamatórios e aumento da expressão de receptores de
reconhecimento padrão (PRRs)
Sabendo que os CFs são responsáveis pela produção de IL-1β no tecido
cardíaco, investigamos as mudanças induzidas pelo envenenamento nesta
célula, alterando seu fenótipo para uma célula inflamatória. Inicialmente, foi
observado uma regulação positiva de genes relacionados ao reconhecimento da
peçonha (Tlr2, Cd14), ativação de inflamassoma de NLRP3 (Il1b, Asc, Casp1 e
Nlrp3) e eicosanoides (Ptger2 e Ptgs2) (Figura 9a). Além disso, analisamos a
expressão de PRRs na superfície de fibroblastos cardíacos no coração de
animais C57Bl/6 inoculados com dose letal de TsV ou PBS. Estas células tem
aumento da expressão de CD14 e TLR4 na superfície, no entanto, sem aumento
significativo do receptor TLR2 (Figura 9b). Estes receptores que são essenciais
para o reconhecimento do TsV e indução da resposta imune (ZOCCAL et al.,
2014). Os dados sugerem que os CFs reconhecem a peçonha através de PRRs,
ativando uma resposta inflamatória em uma célula não imune.
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Figura 9. Aumento de PRRs e expressão gênica de componentes
inflamatórios em fibroblastos cardíacos (CFs) após estimulação com TsV.
(a) Em CFs cultivados com TsV (50 µg ml-1/24 h) ou meio, foi determinada a
expressão relativa de mRNA dos genes Ptger2, Tlr2, Tlr4 e Cd14, Il1b, Casp1,
Asc, Nlrp3 (os quatro últimos, também em 6 h) (n = 3 por grupo).(b) TLR2, TLR4
e CD14 analisados em fibroblastos cardíacos por citometria de fluxo do coração
de animais C57Bl/6 60 min após a inoculação com TsV ou PBS. Os dados
representam média ± DP (n=4) de um experimento. Teste t de Student foi
utilizado para determinação da significância, sendo P < 0.05 considerado
significativo. *PBS versus TsV.
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4.7 Fibroblastos Cardíacos (CFs) produzem IL-1β via ativação do eixo
PGE2/EP2/cAMP/PKA/NF-κB
Para a ativação do inflamassoma NLRP3 e a liberação de IL-1β induzida por
vários estímulos, incluindo o TsV, é necessário um evento de “segundo sinal”,
como efluxo de K+, por exemplo. Assim, investigamos o mecanismo pelo qual a
IL-1β é induzida em CFs estimuladas pelo TsV. Nossos resultados confirmaram
que para a produção de IL-1β por CFs estimulados por TsV é necessário efluxo
de K+ e sinalização de PGE2-EP2, uma vez que uma concentração elevada de K+
extracelular (mas não NaCl), e o uso de antagonista do receptor EP2 (composto
AH 6809) (Figura 10a-b) diminuem significativamente o aumento de IL-1β. Além
disso, a IL-1β e a adenosina monofosfato cíclica 3 ', 5' (cAMP) são aumentadas
pelo pré-tratamento com PGE2 exógena antes do TsV (Figura 10b-c).
Também investigamos a expressão da forma total e fosforilada de PKA em
homogenato de coração de camundongos inoculados com TsV (Figura 10d),
encontrando ambas as formas aumentadas. A inibição de PKA em CFs com o
composto H89 previamente à estimulação com TsV diminui a liberação de IL-1β
(Figura 10e). Esses dados indicam que, nos CFs, o TsV induz a produção de IL1β dependente da ativação do inflamassoma de NLRP3 por mecanismo
dependente de PGE2/EP2/cAMP/PKA/NF-κB, semelhante ao encontrado em
trabalhos prévios publicados pelo nosso grupo empregando macrófagos
estimulados por TsV. O mecanismo está resumido na Figura 11. Os dados
encontrados indicam que no envenenamento grave por escorpião ocorre
inflamação do tecido cardíaco induzido por TsV em fibroblastos cardíacos,
adicionalmente ao processo inflamatório sistêmico.
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Figura 10. Produção de IL-1β por fibroblastos cardíacos é dependente do eixo
PGE2/EP2/cAMP/PKA/NF-κB. (a) CFs foram estimulados com TsV (50 µg ml-1) na
presença de KCl (50 mM) ou NaCl (50 mM), e IL-1β foi quantificada no sobrenadante
da cultura de células. Células incubadas com somente meio foram usadas como
controle. (b-c), IL-1β (b) ou cAMP (c), foram quantificados no sobrenadante de CFs
pré-tratados ou não com PGE2 (10 mM / -10 min), na presença ou ausência de
antagonista de EP2 (AH 6908, 1 µM, -30 min), seguido de incubação com TsV por
24h. (d) Coração de camundongos C57Bl/6 inoculados com PBS ou TsV foi
removido 1 hora depois, para análises por western blot da PKA total e fosforilada
(n=4/grupo) e os dados são representativos de dois experimentos. (e) CFs prétratados ou não com inibidor de PKA (H89, 25 µM / -2 h) e estimulados com TsV
para quantificação de IL-1β. Em todas as culturas, os CFs foram estimulados 24 h
(exceção 5 min para cAMP). Os dados representam médias ± DP (n = 4
poços/condição) de um experimento. As diferenças foram consideradas significativas
com P <0,05, de acordo com o teste t-Student ou ANOVA de uma via, com o pósteste de Bonferroni comparando *meio versus TsV; #TsV versus tratamentos; &PGE2
versus antagonista de EP2.
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Figura 11. Esquema de ativação de CFs pelo TsV. Sumário dos resultados
descrevendo a via de ativação dos fibroblastos, que mostram que o TsV é
reconhecido pelos PRRs dos CFs, resultando na ativação do inflamassoma de
NLRP3 e na liberação de IL-1β. A produção de IL-1β é amplificada por PGE2, que
aumenta a produção de cAMP e ativação de PKA, resultando em maior ativação de
NF-κB e produção desta citocina.
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4.8 A ausência do receptor IL-1R ou o tratamento com dexametasona revertem
a bradicardia e a diminuição da pressão arterial no envenenamento severo
Para explorar o impacto da inflamação local e sistêmica na função cardíaca
durante

o

envenenamento

grave,

empregamos

abordagens

genéticas

e

farmacológicas. Os animais C57Bl/6 tratados terapeuticamente com dexametasona
(DEX) ou Il1r1-/- envenenados com dose letal da peçonha foram submetidos à
canulação da artéria carótida para aferição da pressão arterial e derivação dos
batimentos cardíacos. Animais tratados com DEX ou Il1r1-/- não exibiram alterações
significativas na pressão arterial média ou na frequência cardíaca (Figura 12 a-b),
diferentemente dos animais C57Bl/6 envenenados com dose letal e sem tratamento.
Este resultado sugere que o evento que leva à disfunção cardiovascular pode ter
influência de mediadores inflamatórios induzidos pela peçonha.
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Figura 12. Pressão arterial (PA) e batimentos cardíacos (BP) de animais
C57Bl/6 tratados ou não com dexametasona e Il1r1-/- letalmente envenenados.
A artéria carótida de camundongos C57Bl/6 envenenados tratados ou não com
dexametasona ou animais ou Il1r1-/- foi canulada antes da administração do TsV e a
PA e BP foram avaliados por 30 min antes da inoculação do TsV. O registro
contínuo foi realizado para determinar a pressão arterial média (a) e a derivação da
frequência cardíaca (b) a cada 15 min após o envenenamento até 120 min. Os
dados representam média ± DP (n=4-5) de um experimento. As diferenças foram
consideradas significativas com P <0,05, utilizando ANOVA de uma via, com o pósteste de Bonferroni comparando *C57Bl/6 versus C57Bl/6 + DEX ou Il1r1-/-.
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4.9 A ausência do receptor IL-1R ou o tratamento com dexametasona
preservam as funções cardíacas de animais envenenados com TsV
A fim de avaliar as disfunções cardíacas induzidas pela peçonha e a
influência da resposta imune na mesma, foi realizado exame de ecocardiograma em
animais C57Bl/6 antes e após o envenenamento, tratados ou não com DEX, e em
animais Il1r1-/- envenenados. Os resultados mostraram que, assim como em
humanos, camundongos C57Bl/6 apresentam disfunção do ventrículo esquerdo
após o envenenamento, refletidos pela diminuição na fração de ejeção (FE), volume
sistólico (VS) e débito cardíaco (DC). Tais alterações não foram observadas nos
animais tratados com DEX ou Il1r1-/- envenenados (Figura 13 a). Além disso, as
imagens em Modo-M do ventrículo esquerdo mostram um prejuízo na ritmicidade
dos movimentos sistólicos e diastólicos e aumento da câmara cardíaca, fenômeno
este que ocorre de maneira mais discreta (ou até mesmo ausente) em animais
tratados com DEX ou Il1r1-/- envenenados (Figura 13 b).
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Figura 13. O tratamento com dexametasona ou a ausência do receptor IL-1R preservam as funções cardíacas no envenenamento severo. (a) O
ecocardiograma foi realizado antes e 45 min após inoculação com dose letal de TsV e os seguintes parâmetros avaliados: fração de ejeção, volume sistólico
e débito cardíaco. (b) Imagem representativa em modo-M do ventrículo esquerdo dos três grupos de animais. Os dados representam média ± DP (n=5-6) de
um experimento. Teste t de Student foi utilizado para determinação estatística, com P < 0.05. * Basal versus TsV.
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4.10 A ausência do receptor IL-1R ou o tratamento com dexametasona
previnem as manifestações sistêmicas e morte no envenenamento
Animais C57Bl/6 envenenados, tratados ou não com DEX ou animais Il1r1-/foram avaliados quanto a sobrevida e as manifestações sistêmicas, aqui refletidas
por um score clínico refletido pelos sintomas (anergia, convulsão, secreção ocular e
nasal e sudorese) apresentados pelos camundongos no tempo de 60 min após o
envenenamento. Observamos que 100% dos animais letalmente envenenados
morrem, em contrates com 100% de sobrevida dos animais envenenados e tratados
com DEX. Além disso, animais WT tratados com DEX tiveram diminuição do score
clinico e produção de IL-1β no tecido cardíaco (Figura 14 a, c-d). 80 % dos animais
Il1r1-/- envenenados com dose letal sobrevivem, além de apresentarem reduzido
score clínico e ausência na produção de IL-1β (Figura 15 b, e-f). Visando identificar
alterações estruturais a nível microscópico no tecido cardíaco durante o
envenenamento, a microscopia eletrônica do coração de animais C57Bl/6 tratados
ou não com DEX e camundongos Il1r1-/- letalmente envenenados foi realizada. A
microscopia eletrônica de cortes do coração revelou tumefação mitocondrial apenas
em cardiomiócitos de camundongos C57Bl/6 envenenados (Figura 15 a-b),
indicando a contribuição de um fator inibido pela dexametasona (Figura 15c), via
sinalização de IL-1R (Figura 15d). Estes dados indicam o papel de um componente
inflamatório na indução da tumefação mitocondrial, e que alterações na mitocôndria
podem contribuir para o comprometimento do balanço energético e função do
coração no envenenamento.
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Figura 14. O tratamento com dexametasona ou a ausência do receptor IL-1R
previnem a mortalidade e as manifestações sistêmicas observadas no
envenenamento severo. O tratamento terapêutico com dexametasona (5 mg/kg/i.p.,
15 min após TsV) protege camundongos envenenados reverte a mortalidade
induzida pelo envenenamento severo (a), diminui score clínico (c) e inibe a produção
de IL-1β no coração (d). Os animais Il1r1-/- são resistentes a envenenamento e
apresentam maior taxa de sobrevida (b), não apresentam manifestações clínicas (e)
e não aumentam a produção de IL-1β no coração (f). Os dados representam média
± DP (n = 5 / grupo) e são representativos de três experimentos independentes. As
diferenças foram consideradas significativas com P <0,05, de acordo com o teste t
de Student ou One-way ANOVA com pós-teste de Bonferroni, ou o teste de log-rank
para sobrevivência. *C57Bl/6 versus C57Bl/6 + DEX ou versus Il1r1-/-; #Basal ou PBS
versus TsV.
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de

IL-1β/IL-1R

induz

tumefação

mitocondrial

em

cardiomiócitos de camundongos envenenados. C57Bl/6 tratados ou não com
dexametasona (5 mg/kg/i.p., 15 min após TsV) e camundongos Il1r1-/- foram inoculados com
PBS ou TsV (180 µg/kg/i.p.), e 1 h após o coração foi removido para análise ultraestrutural
em microscopia eletrônica. (a) Os cardiomiócitos de camundongos C57Bl/6 inoculados com
PBS apresentam

numerosas mitocôndrias normais (M) com cristas densamente

compactadas e matriz discreta. (b) Cardiomiócitos de animais C57Bl/6 envenenados
apresentam mitocôndrias inchadas com cristas aparentes (*). (c) Cardiomiócitos de
camundongos C57Bl/6 tratados com dexametasona exibem mitocôndrias preservadas. (d)
Camundongos Il1r1-/- envenenados apresentam um aspecto ultra estrutural similar na
mitocôndria como os animais não envenenados C57Bl/6. Sarcômeros (S), corpúsculos
lipídicos (L) e discos intercalados (seta) tem estrutura preservada em todos os grupos. Barra
de escala = 1 μm. Imagens são representativas de 5 animais por grupo.
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4.11 O sistema autônomo parassimpático, mas não o simpático, contribui para
a promoção das manifestações clínicas e mortalidade no envenenamento.
A liberação de catecolaminas e acetilcolina induzidas pelo TsV é
extensivamente

demonstrada

na

literatura.

Posteriormente,

investigamos

a

contribuição desses neurotransmissores nas disfunções cardíacas, score clínico e
mortalidade. Foi encontrado aumento significativo de adrenalina e noradrenalina no
plasma de camundongos C57Bl/6 envenenados com dose letal da peçonha (Figura
16a). No entanto, o antagonismo dos receptores beta-adrenérgicos com propranolol
não melhorou a sobrevida dos animais (Figura 16b), nem o score clínico (Figura 16c)
ou a produção de IL-1β no coração (Figura 16d). De modo contrário, quando o
aumento da acetilcolina no plasma de camundongos C57Bl/6 envenenados (Figura
17a) foi antagonizado por atropina, um antagonista de receptor muscarínico, foi
observado que 100% dos animais sobrevivem ao envenenamento letal (Figura 17b).
Há também uma inibição significativa do score clínico (Figura 17c), sem alterar,
entretanto, a liberação de IL-1β no coração e pulmão (Figura 17d-e). Estes
resultados elucidam uma importante via de indução das alterações sistêmicas e
mortalidade via neurotransmissores, com atenção especial para ACh, o único que,
quando antagonizado, tem impacto no aumento de sobrevida e melhora dos
sintomas clínicos.
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Figura 16. O envenenamento induz aumento de catecolaminas circulantes. O
plasma de animais C57Bl/6 envenenados com dose letal 60 min após os
camundongos serem inoculados com PBS ou TsV para dosagem de catecolaminas
circulantes por HPLC (a,b). Animais envenenados e pré-tratados 1 h antes da
peçonha com veículo ou propranolol (4 mg/kg/ip) foram observados no máximo 250
minutos para registro da taxa de sobrevivência (c); o score clínico foi anotado até 60
min após a inoculação de TsV (d). Após a morte, o coração foi removido para
quantificação de IL-1β (e). Os dados representam médias ± DP (n = 4-5/grupo) de
um experimento. As diferenças foram consideradas significativas com P <0.05, de
acordo com o teste t de Student ou One-way ANOVA, com o pós-teste de Bonferroni
ou o teste de log-rank para sobrevivência. *PBS versus TsV, ou versus TsV +
tratamentos.
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Figura 17. O aumento de acetilcolina circulante tem impacto na sobrevida e
sintomas clínicos no envenenamento. O plasma de animais C57Bl/6 envenenados
com dose letal 60 min após os camundongos serem inoculados com PBS ou TsV
para dosagem de acetilcolina circulantes por métodos colorimétricos (a). Animais
envenenados e pré-tratados 1 h antes do veneno com veículo ou propranolol (2
mg/kg/ip) foram observados no máximo 250 minutos para registro da taxa de
sobrevivência (b); o score clínico foi anotado até 60 min após a inoculação de TsV
(c). Após a morte, o coração e pulmão foi removido para quantificação de IL-1β (de). Os dados representam médias ± DP (n = 5 / grupo) e são representativos de três
experimentos independentes. As diferenças foram consideradas significativas com P
<0.05, de acordo com o teste t de Student ou One-way ANOVA, com o pós-teste de
Bonferroni ou o teste de log-rank para sobrevivência. *PBS versus TsV, ou versus
TsV + tratamentos.
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4.12 O tratamento com atropina reverte as alterações cardíacas no
envenenamento
Assim como a sobrevida e o score clínico são influenciados no tratamento
com atropina, o uso desse antagonista muscarínico também reverte as alterações
cardíacas induzidas pelo envenenamento. Em exame de ecocardiograma,
parâmetros como fração de ejeção, volume sistólico e débito cardíaco, assim como o
ritmo dos movimentos sistólicos e diastólicos e tamanho da câmara cardíaca estão
preservados (Figura 17).

Figura 18. A atropina reverte as alterações cardíacas induzidas pelo TsV. (a) O
ecocardiograma do ventrículo esquerdo foi realizado antes e 45 min após a
inoculação com dose letal de TsV em animais tratados ou não com atropina (1 h
antes, 2 mg/kg/i.p.) e os seguintes parâmetros avaliados: fração de ejeção, volume
sistólico e débito cardíaco. (b) Imagem representativa em modo-M do ventrículo
esquerdo. Os dados representam média ± DP (n=5) de um experimento. Teste t de
Student foi utilizado para determinação estatística, com P < 0.05.
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4.13 O eixo IL-1R/PGE2 regula o aumento de ACh
Baseados nos resultados da figura 14, que mostram uma clara influência da
sinalização de IL-1R na promoção das alterações cardíacas observadas no
envenenamento, e tendo em vista que os animais tratados com atropina também
apresentam melhora nas manifestações sistêmicas, sobrevida e alterações
cardíacas, elaboramos a hipótese de que existe uma regulação neuroimune
influenciando as disfunções cardíacas observadas. Para isso, foi quantificado de
maneira tempo-dependente a quantidade de ACh circulante em animais C57Bl/6 e
Il1r1-/-. Foi observado que somente animais WT possuem aumento de ACh circulante
após o envenenamento (Figura 18a). Como o eixo de regulação IL-1β/IL-1R/PGE2 se
mostrou relevante no modelo de envenenamento, a hipótese de que a ausência do
receptor IL-1R estaria regulando PGE2 foi confirmada (Figura 18c). Após,
investigamos se PGE2 estaria regulando a liberação de ACh. Como observado,
animais tratados com DEX ou indometacina (Indo) não apresentam aumento na
quantidade de ACh circulante quando administrados em tempos curtos após o
envenenamento (Figura 18b). Estes dados sugerem que a liberação de ACh durante
o envenenamento está sendo regulada por PGE2.
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Figura 19. O eixo IL-1β/IL-1R/PGE2 regula a liberação de ACh circulante no
envenenamento. Para investigar o papel da PGE2 na liberação de ACh foram
realizadas experimentos em animais envenenados com dose letal de TsV ou
inoculados com PBS: (a) Acetilcolina circulante foi quantificada em camundongos
C57Bl/6 e Il1r1-/- 15 e 60 min após o envenenamento (n = 5, representativo de dois
experimentos), e em (b), C57Bl/6 tratados ou não com dexametasona (5 mg/kg/ip)
ou indometacina (2 mg/kg/ip) administrados 15 ou 60 min após o veneno (o sangue
foi coletado 75 e 120 min após TsV) (n = 6 de dois experimentos com 3 animais
cada). (c) PGE2 do coração foi quantificada 60 min após a inoculação PBS ou TsV,
em animais C57Bl/6 tratados ou não com dexametasona, e em camudongos Il1r1-/envenenados (n = 6 para C57Bl/6, e n = 3 para animais Il1r1-/-). As diferenças foram
consideradas significativas com P <0,05, de acordo com o teste t de Student ou
One-way ANOVA, com o pós-teste de Bonferroni. *PBS versus TsV, or versus TsV +
tratamentos; #TsV versus TsV + tratamentos; &C57Bl/6 versus Il1r1-/-.

Reis M.B. Resultados

72

4.14 A administração de PGE2 em animais Il1r1-/- ou a administração de inibidor
de PGE2-sintase em C57Bl/6 regula a liberação de ACh
Para corroborar a hipótese do eixo PGE2-ACh no envenenamento, e visto que
animais

Il1r1-/-

não

apresentam

aumento

na

quantidade

circulante

deste

neurotransmissor e nem de PGE2, foi administrado intraperitonealmente PGE2 (1
mg/kg/ip) em animais Il1r1-/-, e que foram então envenenados com a dose letal da
peçonha. A figura mostra que somente quando PGE2 e TsV são administrados de
maneira concomitante, há o aumento de ACh circulante (Figura 19a). De modo
contrário, em animais C57Bl/6 tratados com inibidor da PGE 2-sintase, o aumento de
ACh circulante é revertido (Figura 19b). De modo interessante, o aumento de ACh
induzido por PGE2 é revertido quando os animais são tratados com antagonistas dos
receptores EP2/EP4, sugerindo que a influência deste mediador lipídico na liberação
de ACh ocorre por indução via receptor (Figura 19a), e não porque a PGE2 possui
atividade inibidora de acetilcolinesterase (Figura 20a-b). Os achados estão
sumarizados na Figura 21, que mostra que IL-1R amplifica a produção de PGE2
sistemicamente, e este eicosanoide, via receptor EP2/EP4, aumenta a liberação de
ACh, estando este neurotransmissor relacionado com as alterações sistêmicas e
principalmente cardiovasculares promovidas no envenenamento severo.
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Figura 20. PGE2 induz liberação de ACh via receptor EP2/EP4. (a) Em
camundongos Il1r1-/-, a acetilcolina circulante foi quantificada em animais tratados ou
não com PGE2 (1 mg/kg/i.p.) 24 h e 15 min antes da inoculação com TsV ou com
antagonistas dos receptores EP2 ou EP4 (EP2 AH6809, 5 mg/kg/ip ou EP4
AH23848 5 mg/kg/ip 24 h e 1 h antes de TsV) (n = 4-5/grupo) de um experimento);
(b) acetilcolina foi quantificada em camundongos C57Bl/6 envenenados pré-tratados
com inibidor de PGE-sintase (composto CAY10526, 5 mg/kg/i.p./ 24 e 1 h antes de
TsV) (n = 4/grupo de um experimento). Os dados representam médias ± DP. As
diferenças foram consideradas significativas com P <0,05, de acordo utilizando Oneway ANOVA, com o pós-teste de Bonferroni *Tratamentos PBS versus TsV, ou
versus tratamentos TsV +; #TsV versus TsV + Tratamentos; $PGE2 + TsV versus
antagonistas.
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Figura 21. PGE2 não inibe atividade da acetilcolinesterase (AChE). (a) C57Bl / 6
tratados ou não com inibidor de PGE-sintase (composto CAY10526, 5 mg/kg/i.p. 24
e 1 h antes de TsV), foram anestesiados e o sangue coletado para determinação da
atividade de AChE no plasma. (b) Camundongos Il1r1-/- tratados ou não com PGE2
(1 mg/kg/i.p.) 24 h e 15 min antes da inoculação com TsV foram anestesiados e o
sangue foi colhido para determinação da atividade de AChE no plasma. Dados
representam médias ± DP (n = 4/grupo), de um experimento. As diferenças foram
consideradas significativas com P <0,05, de acordo one-way ANOVA, com o pósteste de Bonferroni.
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Figura 22. Figura esquemática final. Os resultados mostram que o eixo IL-1β/IL-1R/PGE2/EP2-EP4/ACh provoca disfunções
cardíacas e mortalidade no envenenamento severo pela peçonha do escorpião T. serrulatus.

5. Discussão
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5. DISCUSSÃO
O envenenamento pelo escorpião constitui um grave problema de saúde
pública, apesar da existência de um soro antiescorpiônico eficiente. O controle da
alta incidência desses artrópodes nos meios urbanos é difícil de ser realizado devido
a característica de reprodução desses animais além da ausência de pesticidas
eficientes contra os mesmos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). Apesar da eficiência
do tratamento com o soro antiescorpiônico, a resposta imune tem um papel crucial
no desenvolvimento dos sintomas clínicos induzidos pela peçonha (ZOCCAL et al.,
2016), e a imunopatologia no escorpionismo nem sempre é controlada somente pelo
soro. Em relação às alterações cardíacas, um segundo componente (inflamatório)
parece estar correlacionado, uma vez que pacientes, mesmo após a administração
do soro, podem ter manifestações cardíacas tardias (CUPO, 2015). Assim, nossa
hipótese de trabalho foi que no envenenamento por escorpião, exista um crosstalk
entre os mediadores do sistema autônomo e mediadores do processo inflamatório,
resultando nas alterações cardíacas. Este é o primeiro estudo que buscou
sistematicamente o entendimento dos mecanismos responsáveis pela disfunção
cardíaca no escorpionismo considerando a participação do processo inflamatório.
Nos últimos anos, nosso grupo de pesquisa tem investigado o processo
inflamatório induzido pelo TsV. Demonstramos anteriormente que o TsV (ou suas
toxinas isoladas) induzem inflamação mediada por CD14, TLR2 e TLR4 presente em
macrófagos, e que o edema pulmonar e a mortalidade são induzidos por PGE2 e IL1β, e regulados por LTB4 (ZOCCAL et al., 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018b,
2019; REIS et al., 2019). Além disso, demonstramos que CD14 e CD36 são
importantes PRRs para regulação do processo inflamatório, uma vez que regulam a
produção de PGE2 e LTB4 respectivamente (ZOCCAL et al., 2018a).
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Para investigar a contribuição do processo inflamatório nas alterações
cardíacas induzidas por TsV, investigamos quais células cardíacas eram
responsáveis pela produção de mediadores inflamatórios.

Inicialmente, foi

demonstrado que o tecido cardíaco reage ao envenenamento aumentando a
expressão de genes inflamatórios relacionados a via da COX, 5-LO e receptores de
reconhecimento de padrões, além da liberação de PGE2 e IL-1β. Esses mediadores
se mostraram cruciais na mortalidade induzida pela peçonha em trabalhos prévios
(ZOCCAL et al., 2016, 2018b, 2019). Além disso, a importância do inflamassoma de
NLRP3 no coração também foi evidenciada neste trabalho, sendo a produção de IL1β cardíaca dependente desta plataforma celular, mecanismo semelhante ao
encontrado em macrófagos (ZOCCAL et al., 2016). Neste contexto, os CFs
apresentaram um fenótipo de célula inflamatória ao reconhecer a peçonha e
produzirem mediadores pró-inflamatórios. De fato, CFs são descritos na literatura
como células capazes de induzir resposta inflamatória, expressando inclusive PRRs
para reconhecimento de PAMPs, DAMPs e nos casos de escorpionismo, VAMPs
(PORTER; TURNER, 2009; BOZA et al., 2016; TURNER, 2016).
A plataforma de inflamassoma de NLRP3, identificada neste estudo como
componente principal na liberação de IL-1β madura em CFs também já foi
evidenciada em trabalhos anteriores. A expressão de NLRP3 nestas células já foi
descrita como aumentada em CFs após infarto do miocárdio, o que que contribui
diretamente para o tamanho da área infartada durante isquemia/reperfusão
(SANDANGER et al., 2013). Além disso, Zhang e colaboradores descreveram que a
ativação de NLRP3 em CFs como crucial para a indução de disfunção cardíaca
durante sepse (ZHANG et al., 2014).
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Nesse prisma, o papel da IL-1β na disfunção cardíaca já foi demonstrado em
estudos prévios. (BLUM; MILLER, 1998; PEIRÓ et al., 2017; TOLDO; VAN
TASSELL; ABBATE, 2017; SZEKELY; ARBEL, 2018). Esta citocina possuía
capacidade de dessensibilizar cardiomiócitos frente à uma estimulação adrenérgica,
induzir disfunção contrátil reversível no músculo cardíaco, arritmias, dentre outras
(BLUM; MILLER, 1998). O uso de Anakinra, um antagonista do receptor IL-1R, em
quadros de disfunção cardíaca, apesar de falhar em recuperar a fração de ejeção
diminuída, protege o coração de remodelamento (BLUM; MILLER, 1998; TOLDO;
VAN TASSELL; ABBATE, 2017).
Em relação à produção de PGE2 pelo tecido cardíaco frente ao estímulo com
TsV, tanto CMs quanto CFs foram capazes de produzir este mediador. Estas células
já foram descritas anteriormente como produtoras de diversos metabolitos da via do
ácido araquidônico (LINSSEN et al., 1993). Estes metabólitos são inclusive capazes
de alterar o funcionamento de canais iônicos, regular a transcrição de genes e
remodelamento ventricular (JENKINS; CEDARS; GROSS, 2009). A principal via pela
qual PGE2 regula algumas funções cardíacas é a via intracelular de seus receptores
EP2/EP4, que aumentam o eixo cAMP-PKA (ALIG et al., 2009; ZACCOLO, 2009). O
aumento desses mensageiros intracelulares modulam receptores β-adrenérgicos
(via β-arrestina) e modulam SERCA2, uma proteína envolvida na recaptação de
cálcio para o retículo sarcoplasmático e relacionado com o mecanismo de contração
cardíaca (ZACCOLO, 2009). É importante ressaltar que a principal função da IL-1β
no modelo de envenenamento é a de regular a produção de PGE2. Isto já foi
demonstrado em trabalhos anteriores em modelos de macrófagos murinos (ZOCCAL
et al., 2016) e em experimentos com estímulo direto de células cardíacas com IL-1β,
aumentado consideravelmente os níveis de PGE2 (MENDEZ; LAPOINTE, 2002). No
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envenenamento, o eixo IL-1β/IL-1R amplifica a produção de PGE2 não só nas
células imunes, como também nas células cardíacas.
Durante o desenvolvimento deste estudo, foi constatado que animais
knockouts para o receptor IL-1R ou tratados com dexametasona apresentam função
cardíaca preservada, assim como aumento na sobrevida quando envenenados
letalmente. Interessante, os grupos de animais e tratamentos citados acima também
são preservados das manifestações sistêmicas causadas pelo envenenamento, o
que nos levou à hipótese de que IL-1β está relacionada não só com os eventos de
disfunção cardíaca, mas com alguns mediadores do sistema autônomo simpático e
parassimpático classicamente relacionados com sintomas clínicos no escorpionismo.
As alterações mitocondriais reversíveis observadas nas imagens de
microscopia eletrônica nunca foram descritas em casos de envenenamento até
então. A tumefação mitocondrial pode não ter efeito direto na disfunção cardíaca
observada, mas certamente pode comprometer a matriz energética de órgão,
comprometendo assim seu funcionamento. A tumefação não ocorre nos animais
knockouts para o receptor de IL-1β ou com tratamento com dexametasona, o que
que é corroborado pela literatura em trabalhos que correlacionam “edema” na
mitocôndria com o eixo IL-1β-IL-1R (KOWLURU et al., 2011; CAO et al., 2013).
Outra hipótese seria a de que o desbalanço do eixo cAMP-PKA esteja relacionado
com as disfunções encontradas (NEVIERE et al., 2016). Nesse aspecto, mais
estudos se fazem necessários para elucidar como a resposta inflamatória
dependente

de IL-1R induz

patologia mitocondrial nos

cardiomiócitos de

camundongos envenenados.
A influência dos sistemas simpático e parassimpático no envenenamento já
são extensivamente descritas na literatura desde a década de 60. Corrado e
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colaboradores já haviam descrito que os efeitos da peçonha de escorpião sobre as
manifestações clínicas são indiretos, uma vez que o TsV induz a liberação de ACh e
norepinefrina (NOR), sugerindo também que o sítio de ação da peçonha seja nas
terminações nervosas pós ganglionares (CORRADO; ANTÔNIO; DINIZ, 1968). De
fato, sintomas associados à exacerbação na resposta autonômica se relacionam
com

as

manifestações

de

taquicardia,

hipertensão,

midríase,

convulsões,

irritabilidade, priapismo, salivação, lacrimejamento, vômito, bradicardia, hipotensão,
dentre outros (ISBISTER; SALUBA BAWASKAR, 2014).
A exacerbação da resposta autonômica no escorpionismo é descrita como
sendo resultado da ação das toxinas moduladores de canais iônicos presentes na
peçonha. Quando o peçonha entra na circulação, esta tem a capacidade de atuar
em fendas pré e pós ganglionares modulando a liberação de adrenalina e ACh
(PUCCA et al., 2015a). Em nossos resultados, foi possível observar que no tempo
de 15 min não há uma liberação de ACh, mas sim após 1 h de envenenamento,
evento este que pode estar associado à uma ‘montagem’ da resposta imune e
influência desta na liberação dos neurotransmissores. Neste contexto, trabalhos
prévios demonstraram a influência da PGE2 na liberação de ACh (DAS, MINATI;
GANGULY, 1984; MULHOLLAND; SIMEONE, 1993).
Os sintomas que se manifestam em acidentes graves com escorpiões, como
hiperglicemia, leucocitose, aumento de secreções, espasmos musculares, edema
agudo de pulmão, bradicardia e taquicardia, arritmia cardíaca, hipotensão arterial e
hipertensão, insuficiência cardíaca, dentre outros, são manifestações atribuídas à
liberação de acetilcolina ou adrenalina, que muitas vezes são antagônicas e ditam a
intensidade da resposta, como transitória ou de longo prazo (ISBISTER; SALUBA
BAWASKAR, 2014; CUPO, 2015). Assim, a excitação direta do sistema nervoso
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autônomo pelo veneno de escorpião tem sido considerada como o principal fator que
leva a sintomas graves e mortalidade em humanos (ISBISTER; SALUBA
BAWASKAR, 2014; CUPO, 2015). No entanto, recentemente demonstramos que em
modelos experimentais de envenenamento pela peçonha do escorpião, a produção
pulmonar de IL-1β e PGE2 é responsável pela inflamação e mortalidade (ZOCCAL et
al., 2016).
Neste estudo, descobrimos que a sinalização de IL-1R induz PGE2, a qual é
indispensável para liberação de ACh, que por sua vez é o neurotransmissor
responsável pela disfunção cardíaca e mortalidade. O TsV é reconhecido pelos
PPRs nos CFs e em outras células imunes iniciando a inflamação pulmonar e
cardíaca, dependente da PGE2 induzida por IL-1β-IL-1R. PGE2-EP2/EP4 induz a
liberação

de

ACh,

responsável

pela

disfunção

cardíaca

observada

no

envenenamento. A ACh induzida por PGE2 foi relatada anteriormente por diferentes
grupos (DAS, MINATI; GANGULY, 1984; MULHOLLAND; SIMEONE, 1993).
Demonstramos também que a tumefação mitocondrial ocorre por mecanismos
dependentes da sinalização da IL-1R e pode comprometer a carga energética do
coração. Além disso, a ativação do eixo cAMP-PKA tem sido implicada em
alterações mitocondriais e miocárdicas durante a sepse (NEVIERE et al., 2016), e
eventos semelhantes podem promover disfunção cardíaca adicional durante o
envenenamento por escorpião.
Interessante, o tratamento do envenenamento por escorpião inclui soro
antiescorpiônico combinado com tratamento de suporte, incluindo atropina para
bradicardia e hipotensão graves (ISBISTER; SALUBA BAWASKAR, 2014; CUPO,
2015) e corticoide para prevenir reações contra o soro (CUPO, 2015). Neste estudo,
confirmamos a ação benéfica da dexametasona no envenenamento por escorpião. A
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atropina antagonizou a ação da ACh induzido por PGE2, e a dexametasona atuou
como regulador da resposta imune, diminuindo o eixo IL-1R-PGE2-ACh por inibir a
liberação deste metabólito do AA e reduzir IL-1β. Ambos os tratamentos resgataram
a função cardíaca e melhoraram a sobrevida em modelo de envenenamento severo.
Nossos resultados podem ter um enorme impacto social, especialmente em países
como o Brasil, onde o número de picadas de escorpião é maior que a quantidade de
todos os acidentes por animais peçonhentos juntos. O soro antiescorpiônico não é
facilmente acessível em todos os ambulatórios clínicos, e o atraso no tratamento
durante o deslocamento do paciente pode aumentar o risco de morte. Assim,
propomos a administração de dexametasona como terapia de suporte no
escorpionismo, além da administração de soro antiescorpiônico posteriormente, para
prevenir a disfunção cardíaca e mortalidade no envenenamento severo.

6. Conclusão
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6. CONCLUSÃO
O eixo IL-1B/IL-1R/PGE2/EP2-EP4/ACh controla as alterações cardíacas,
manifestações clínicas e mortalidade no envenenamento severo pelo escorpião T.
serrulatus em camundongos.
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Anexo I – Estratégias de gate utilizadas nos experimentos de citometria de
fluxo.

Figura 23. Estratégia de gate para citometria de fluxo. (a) Gráficos de contorno
mostram hierarquicamente as restrições de citometria de fluxo utilizadas para análise
de

FSC-H/FSC-A,

SSC-A/FSC-A

seguida

de

CD45+Ly6G+

(neutrófilos)

e

CD11b+F4/80+MHC-II+ (macrófagos). (b) Os gráficos de contornos mostram dados
de citometro de fluxo representativos da hierarquia de gates para análise de FSCH/FSC-A, SSC-A/FSC-A seguida de CD31-PDGFR+TLR2+TLR4+CD14+ (fibroblastos
cardíacos).
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Anexo V – Artigos publicados durante o doutorado
Reis MB, Pereira PAT, Caetano GF, Leite MN, Galvão AF, Paula-Silva FWG, et al.
(2017) Lipoxin A4 encapsulated in PLGA microparticles accelerates wound healing of
skin ulcers. PLoS ONE 12(7): e0182381. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0182381

ABSTRACT

Lipoxin A4 (LXA4) is involved in the resolution of inflammation and wound healing;
however, it is extremely unstable. Thus, to preserve its biological activities and confer
stability, we encapsulated LXA4 in poly-lactic-co-glycolic acid (PLGA) microparticles
(LXA4-MS) and assessed its application in treating dorsal rat skin lesions. Ulcers
were sealed with fibrin adhesive and treated with either LXA4-MS, unloaded
microparticles (Un-MS), soluble LXA4, or PBS/glue (vehicle). All groups were
compared at 0, 2, 7, and 14 days post-lesions. Our results revealed that LXA4-MS
accelerated wound healing from day 7 and reduced initial ulcer diameters by 80%.
Soluble LXA4, Un-MS, or PBS closed wounds by 60%, 45%, and 39%, respectively.
LXA4-MS reduced IL-1β and TNF-α, but increased TGF-β, collagen deposition, and
the number of blood vessels. Compared to other treatments, LXA4-MS reduced
inflammatory

cell

numbers,

myeloperoxidase

(MPO)

concentration,

and

metalloproteinase-8 (MMP8) mRNA in scar tissue, indicating decreased neutrophil
chemotaxis. In addition, LXA4-MS treatment increased macrophages and IL-4,
suggesting a positive impact on wound healing. Finally, we demonstrated that
WRW4, a selective LXA4 receptor (ALX) antagonist, reversed healing by 50%,
indicating that LXA4 must interact with ALX to induce wound healing. Our results
show that LXA4-MS could be used as a pharmaceutical formulation for the treatment
of skin ulcers.
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Reis MB, Zoccal KF, Gardinassi LG, Faccioli LH. (2019) Scorpion envenomation and
inflammation:

Beyond

neurotoxic

effects.

Toxicon

(167):

174-179.

https://doi.org/10.1016/j.toxicon.2019.06.219.

ABSTRACT

Scorpion envenomation results in a wide range of clinical manifestations that are
mostly attributed to the activation of the autonomic nervous system by venom toxins.
In fact, sympathetic and parasympathetic disturbances play important roles during
poisoning. However, scorpion venom also induces a complex hyperinflammatory
state that occurs parallel to systemic inflammatory response syndrome and acute
sepsis. After a scorpion sting, innate immune cells are exposed to the venom
molecules, which bind to pattern recognition receptors and activate pro-inflammatory
pathways that contribute toward the promotion of severe symptoms, such as
pulmonary edema, and eventually lead to death. In this review, we highlight studies
that pointed out inflammation as a major pathological facet of scorpion
envenomation, so as to provide novel targets to improve therapeutics for
scorpionism.
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Pereira PAT, Bitencourt CS, Reis MB, Frantz FG, Sorgi CA, Souza COS, Silva CL,
Gardinassi LG, Faccioli LH (2019). Immunomodulatory activity of hyaluronidase is
associated with metabolic adaptations during acute inflammation. Inflammation
Research, In Press.

Objective and design: Investigate survival outcomes, and immunological and
metabolomic effects of hyaluronidase (Hz) treatment during mouse models of acute
inflammation and sepsis.
Methods: Survival of C57Bl/6 mice was monitored after lethal challenge with
lipopolysaccharide (LPS) or cecal and ligation puncture (CLP)-induced sepsis and
treated with Hz or saline. Mice were also challenged with LPS and treated with Hz for
leukocyte counting, cytokine quantification and determination of metabolomic profiles
in the peritoneal fluid.
Results: Hz treatment improved survival outcomes after lethal challenge with LPS or
CLP-induced sepsis. LPS challenge promoted acute neutrophil accumulation and
production of interleukin-1β (IL-1β) and IL-6 in the peritoneum, whereas Hz treatment
suppressed neutrophil infiltration and cytokine production. We further characterized
the metabolomic alterations caused by LPS challenge, which predicted activity of
metabolic pathways related to fatty acids and eicosanoids. Hz treatment had a
profound effect over the metabolic response, reflected by reductions of the relative
levels of fatty acids.
Conclusion: Collectively, these data demonstrate that Hz treatment is associated
with metabolic reprogramming of pathways that sustain the inflammatory response.

