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RESUMO 

 

MEGALE, Ângela Alice Amadeu. Propriedades inflamatórias do veneno da serpente Bitis 

arietans: contribuição dos mediadores lipídicos no envenenamento in vivo e ação de toxinas 

isoladas do veneno em macrófagos humanos. 2019. 203 f. Tese (Doutorado em Imunologia) – 

Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

Bitis arietans é uma serpente de importância médica encontrada em toda a África subsaariana e 

em savanas e pastos do Marrocos e da Arábia ocidental. O envenenamento é caracterizado por 

reações locais e sistêmicas, incluindo inflamação e distúrbios hemostáticos e cardiovasculares, os 

quais podem levar a morte ou incapacidades permanentes. No entanto, o mecanismo subjacente ao 

envenenamento é pouco explorado, especialmente com relação ao envolvimento do processo 

inflamatório, tornando-se justificáveis a caracterização dos componentes e o modo de ação deste 

veneno. Portanto, o presente trabalho teve como um dos objetivos estudar as reações agudas 

promovidas pelo veneno da serpente B. arietans e a contribuição dos mediadores lipídicos para 

estes eventos. Em modelo de peritonite, o veneno induziu inflamação in vivo, caracterizada pelo 

aumento da permeabilidade vascular e do número de leucócitos PMNs na cavidade peritoneal, 

acompanhados pela produção dos eicosanoides LTB4, LTC4, TXB2 e PGE2, bem como pela 

produção local e sistêmica de IL-6 e MCP-1. Devido à hemorragia, é possível que outros 

componentes plasmáticos, como as plaquetas, tenham extravasado para a cavidade. A partir de 

intervenções farmacológicas e uso de camundongos knockout, este estudo mostrou que os 

mediadores lipídicos interferem de maneira significativa nestes eventos. A inibição da geração de 

leucotrienos não é suficiente para atenuar a inflamação aguda. Por outro lado, prostanoides 

metabolizados por COX-1, possivelmente o TXB2, contribuem para o aumento do número de 

leucócitos PMNs na cavidade peritoneal. Ao passo que animais deficientes do receptor do PAF 

(PAFR-/-) apresentaram redução tanto do número de leucócitos PMNs, quanto da produção local e 

sistêmica de IL-6 e MCP-1. Os fármacos utilizados para a inibição destes mediadores podem 

contribuir de maneira positiva e, sobretudo, complexa no controle das reações agudas provocadas 

pelo veneno. Além disso, os mediadores lipídicos parecem estar envolvidos com a modulação da 

hemorragia local. Paralelamente, foram purificadas e caracterizadas uma serino protease (SVSP), 

fibrinogenolítica e cininogenolítica, bem como uma metaloprotease (SVMP), fibrinogenolítica e 

capaz de hidrolisar a fibronectina, as quais podem estar envolvidas com a hemorragia e distúrbios 

cardiovasculares e com o dano tecidual provocado pelo veneno. Em macrófagos humanos, a 

SVSP induziu a produção de TNF, IL-6 e IL-1β, além das quimiocinas IL-8, IP-10, MCP-1 e 

RANTES, potentes mediadores inflamatórios. Por outro lado, a SVMP induziu a produção de 

IL-10, uma importante citocina anti-inflamatória, além de IL-1β, IL-8, MCP-1 e RANTES, 

embora em níveis significativamente menores que a SVSP. Nos macrófagos, o veneno induziu a 

produção de TNF, IL-1β e PGE2. Em conjunto, os dados indicam que: 1) o veneno de B. arietans 

é capaz de induzir inflamação e hemorragia in vivo, as quais são parcialmente moduladas pelos 

mediadores lipídicos; 2) a SVSP purificada do veneno é importante para a indução da resposta 

inflamatória; e 3) que os macrófagos são uma importante fonte dos mediadores inflamatórios 

induzidos tanto pelo veneno, quanto pela SVSP. Deste modo, os resultados obtidos auxiliam na 

compreensão dos mecanismos envolvidos no envenenamento e podem ser úteis para o estudo de 

novas terapias complementares ao antiveneno no tratamento dos acidentes por B. arietans, uma 

vez que a inflamação e a hemorragia desempenham um papel importante no envenenamento e 

contribuem para o agravamento dos sintomas.  

 

Palavras-chave: Bitis arietans. Veneno. Inflamação. Mediadores lipídicos. Toxinas purificadas. 

  



ABSTRACT 

 

MEGALE, Ângela Alice Amadeu. Inflammatory properties of the Bitis arietans snake venom: 

contribution of lipid mediators in vivo envenomation and the action of toxins purified from 

the venom upon human macrophages.  2019. 203 p. Thesis (Ph. D in Immunology) – Instituto 

de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

Bitis arietans is a medical importance snake found throughout sub-Saharan Africa and in 

savannas and pastures of Morocco and western Arabia. The envenomation is characterized by 

local and systemic reactions, including inflammation as well as hemostatic and cardiovascular 

disturbances, which can lead the victims to death or permanent disabilities. However, the 

mechanism underlying the envenomation is unclear, especially regarding to the involvement of 

the inflammatory process, justifying the characterization of components and the mode of action of 

this venom. Therefore, the present work had as one of the aim to study the acute reactions 

promoted by B. arietans snake venom and the contribution of lipid mediators for these events. In 

the peritonitis model, the venom induced in vivo inflammation, characterized by increased 

vascular permeability and the number of polymorphonuclear leukocytes (PMNs) in the peritoneal 

cavity, accompanied by the production of the eicosanoids LTB4, LTC4, TXB2 and PGE2, as well 

as the local and systemic production of IL -6 and MCP-1. Due to hemorrhage, it is possible that 

other plasma components, such as platelets, have leaked out into the cavity. By pharmacological 

interventions and use of knockout mice, this study showed that lipid mediators significantly 

interfere in these events. Inhibition of leukotriene generation is not sufficient to attenuate acute 

inflammation. On the other hand, prostanoids metabolized by COX-1, possibly TXB2, contribute 

to the increase of PMN leukocytes number in the peritoneal cavity. While PAF receptor deficient 

mice (PAFR-/-) showed a reduction in both the PMN leukocytes number and the local and 

systemic production of IL 6 and MCP-1. The drugs used for the inhibition of these mediators can 

contribute in a positive and, above all, complex way in the control of the acute reactions provoked 

by the venom. In addition, lipid mediators seem to be involved in the modulation of local 

hemorrhage. In parallel, a serine protease (SVSP), fibrinogenolytic and kininogenolytic, as well as 

a metalloproteinase (SVMP), fibrinogenolytic and capable of hydrolyzing fibronectin, were 

purified and characterized, which may be involved in the hemorrhage and cardiovascular 

disorders and tissue damage promoted by the venom. In human macrophages, SVSP induced the 

production of TNF, IL-6 and IL-1β, besides the chemokines IL-8, IP-10, MCP-1 and RANTES, 

potent inflammatory mediators. On the other hand, the SVMP induced the production of IL-10, an 

important anti-inflammatory cytokine, as well as IL-1β, IL-8, MCP-1 and RANTES, though at 

lower levels than SVSP. In macrophages, the venom induced the production of TNF, IL-1β and 

PGE2. Taken together, the data indicate that: 1) B. arietans venom promoted inflammation and 

local hemorrhage in vivo, which are partially modulated by lipid mediators; 2) the SVSP purified 

from the venom is important for the induction of this inflammatory response; and 3) macrophages 

are an important source of inflammatory mediators induced by both venom and SVSP. Therefore, 

the obtained results help in understanding of the mechanisms involved in the envenomation and 

can be useful for the study of new complementary therapies to the antivenom in the treatment of 

B. arietans accidents, since inflammation and hemorrhage play an important role in envenomation 

and contribute to the worsening of symptoms. 

 

Keywords: Bitis arietans. Venom. Inflammation. Lipid mediators. Purified toxins. 
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PREFÁCIO 

 

 

O envenenamento por serpentes é um problema de saúde pública que afeta, 

especialmente, áreas rurais de países da África, Ásia, Oceania e América Latina. A 

Organização Mundial de Saúde classifica estes acidentes como doenças tropicais 

negligenciadas, devido à elevada ocorrência nas comunidades mais pobres e marginalizadas e, 

consequentemente, com pouca voz política. Na África, uma das principais serpentes de 

importância médica é a Bitis arietans, devido sua ampla distribuição e gravidade do 

envenenamento. No entanto, apesar da relevância dos acidentes, o mecanismo subjacente ao 

envenenamento é pouco explorado, especialmente com relação ao envolvimento do processo 

inflamatório, tornando-se justificáveis a caracterização dos componentes e o modo de ação deste 

veneno. Portanto, este trabalho teve como objetivo elucidar as reações inflamatórias agudas 

promovidas pelo veneno, incluindo a contribuição de mediadores endógenos, bem como a 

ação de toxinas isoladas do veneno sobre células do sistema imune. 

Para melhor compreensão, este trabalho conta com uma introdução geral sobre a 

epidemiologia dos envenenamentos ofídicos, com ênfase na patologia do envenenamento pela 

serpente Bitis arietans, seguido por dois capítulos: o capítulo 1 que apresenta os estudos in 

vivo com o veneno e a participação de mediadores endógenos nestes eventos; e o capítulo 2 

que apresenta a purificação e caracterização de duas toxinas isoladas do veneno e seus efeitos 

pró-inflamatórios sobre macrófagos humanos, o qual é seguido por uma conclusão geral. Ao 

final do trabalho, constam nos apêndices a publicação decorrente da purificação e 

caracterização da serino protease do veneno, bem como o trabalho no qual um anticorpo 

monoclonal anti-PLA2 de B. arietans foi produzido e caracterizado. 
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Introdução geral 

1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

 Desde sua criação, o Instituto Butantan (1901, São Paulo, Brasil) e o Instituto Vital 

Brazil (1919, Niterói, Brasil), ambos fundados pelo médico e sanitarista brasileiro Vital Brazil 

Mineiro da Campanha (1865-1950), investem esforços substanciais para o estudo de toxinas 

animais de interesse médico (Figura 1). São instituições consideradas referenciais de 

excelência na formação de pesquisadores, produção de medicamentos e divulgação e 

popularização de ciência no país. Responsável pela descoberta da especificidade dos soros 

antivenenos e sempre preocupado com a saúde pública, ao receber a patente deste projeto em 

1917, o Dr. Vital Brazil decidiu imediatamente doá-la ao governo brasileiro. 
1, 2

  

 O Instituto Butantan foi o primeiro produtor de soros antivenenos da América Latina e 

estimulou o avanço de pesquisas na área do ofidismo. 
3
 Até os dias atuais, nenhum método de 

neutralização de peçonha é mais eficaz do que o proposto por Vital Brazil em 1898; contudo, 

os antivenenos não são capazes de neutralizar todos os efeitos do envenenamento. Portanto, 

cabe aos pesquisadores em atividade compreenderem a composição dos venenos, bem como 

suas atividades biológicas, visando expandir o conhecimento sobre os mecanismos pelos 

quais as toxinas do veneno geram danos e, desta forma, aprimorar a qualidade dos 

antivenenos e terapias de suporte, que desde o final do século XIX, salvam inúmeras vidas.  

 

Figura 1 – Vital Brazil Mineiro da Campanha: Um dos grandes nomes da Ciência Brasileira 

 

Formado em medicina pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1891, o médico e pesquisador Vital 

Brazil (A) após suas missões sanitárias no interior de São Paulo, ingressou no Instituto Bacteriológico (atual 

Adolfo Lutz) em 1897. Atuou no diagnóstico e combate da peste bubônica na cidade de Santos, onde contraiu e 

se curou da doença. Em dezembro de 1899, iniciou a implantação de um laboratório para produção de soro 

“antipestoso” em um velho rancho na então distante Fazenda Butantan, atual Instituto Butantan, fundado em 

1901. Nesta época, Vital Brazil já possuía estudos avançados sobre o problema do ofidismo e tratamento 

soroterápico (B). 
2, 4
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1.1 Ofidismo e saúde pública 

 

 O ofidismo é considerado um grave problema de saúde pública, afetando indivíduos 

em praticamente todo o mundo. Embora a maioria dos acidentes envolvendo animais 

peçonhentos seja causada por picadas de insetos, aranhas e escorpiões, 80% das mortes são 

decorrentes de envenenamentos por serpentes, seguida por picadas de escorpiões, 

responsáveis por 15% das mortes. 
5
  

 Amplamente distribuídas, as serpentes são encontradas em quase todos os continentes, 

incluindo muitos rios e oceanos, com exceção apenas de algumas ilhas e ambientes 

congelados e com alta altitude. 
6
 No entanto, em países subdesenvolvidos e com clima 

tropical e sub-tropical situados na África, Ásia, Oceania e América Latina, a incidência é 

maior, causando elevado índice de morbidade e mortalidade. Dentre eles, a maior taxa de 

mortalidade é encontrada no Sul e Sudoeste da Ásia e na África Subsaariana. 
7-9

 

 O número total de casos é sempre uma estimativa, pois não se sabe ao certo a 

quantidade real. Dados de incidência confiáveis provêm de países desenvolvidos, cuja taxa de 

acidentes é mínima. Nas áreas mais atingidas há um grave problema de notificação, em 

virtude da elevada porcentagem de pacientes que optam pela medicina tradicional, praticada 

por indivíduos conhecidos como “curandeiros”, ou em decorrência de pacientes que morrem 

antes de serem submetidos a algum tratamento. 
7, 10

 Por isso, estudos utilizam diferentes 

formas de quantificar os casos, baseando-se em registros hospitalares, em conjunto ou não 

com dados da literatura ou aplicação de estimativas baseadas nos dados recuperados, o que 

resulta em números consideravelmente distintos de acidentes. 
7, 10, 11

 De maneira geral, dados 

epidemiológicos sobre envenenamentos devem considerar: a) espécie e comportamento do 

animal; b) hábitos e atividades da população local; c) abordagens terapêuticas; e d) acurácia 

na coleta e apresentação dos dados. 
10

 

 De acordo com Kasturiratne (2008), 
7
 empregando metodologia estatística aplicada a 

informações obtidas de 160 publicações extraídas de 68 países, no mundo estimam-se cerca 

de 400.000 envenenamentos por serpentes/ano. Destes, aproximadamente 20.000 vão a óbito. 

Todavia, considerando os casos não notificados, esses números podem chegar a mais de 

1.800.000 envenenamentos e 94.000 mortes/ano. Nas áreas mais afetadas, consequentemente 

menos desenvolvidas, a alta taxa de morbidade e mortalidade se deve às condições precárias 

da saúde pública e ausência de antiveneno, o qual é o único tratamento específico.  Como 

consequência, muitas vítimas sobrevivem com permanentes sequelas físicas e psicológicas, 

além de incapacidades para o trabalho. 
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 Apenas na África subsaariana, por ano estimam-se, em média, cerca de 250 mil casos 

de envenenamentos por serpentes, dos quais 95% ocorrem em regiões rurais. Destes, a taxa de 

mortalidade gira em torno de 12 mil pessoas, podendo chegar até 32.000 mortes; ao passo que 

o número de amputações decorrentes das complicações do envenenamento ultrapassa os 9 mil 

casos. No entanto, devido aos problemas relacionados à notificação mencionados 

anteriormente, estima-se que o número real seja de três a cinco vezes maior. 
7, 10

 

 Estes acidentes acometem principalmente indivíduos jovens que desenvolvem 

atividades agrícolas, ocupação mais comum na maioria dos países africanos, 
5
 o que resulta na 

incapacitação de muitos deles, seguido de consequente impacto financeiro pessoal, familiar e 

sobre a economia local. No entanto, devido à alta taxa de crianças na população africana, 

30,5% e 61,4% dos casos são descritos em indivíduos do sexo masculino menores de 15 anos, 

em regiões urbanas e rurais, respectivamente. A maioria das picadas é localizada nos 

membros inferiores, 58,1% 
12

 a 76,2% 
10

 dos casos, e a frequência geral de administração de 

antiveneno é de apenas 31,7%, com uma ampla variação de 0 a 100% de acordo com as 

políticas de saúde local. Embora muitos países da África Subsaariana não tenham acesso ao 

tratamento específico, ou em muitos casos fazem uso de antivenenos de baixa qualidade, a 

mortalidade é significativamente diminuída com sua administração, em torno de 2,8% contra 

em média 11.6% de mortes em indivíduos não tratados. 
10, 13

  

 Como dito, alguns países africanos não têm acesso aos antivenenos. Já em outros, 

como a África do Sul, o uso é restrito devido a alta porcentagem de efeitos adversos, podendo 

ocorrer em mais de 70 % dos casos dependendo da qualidade do antiveneno. 
14, 15

 Em 

decorrência disso, por muito tempo, a utilização dos antivenenos caiu em desuso por se pensar 

que eles eram mais perigosos do que o próprio veneno. Felizmente, esta perspectiva tem 

mudado. Sabe-se que a baixa eficiência do tratamento se deve ao uso inadequado do soro 

antiofídico, com injeções intramusculares ou subcutâneas ou em quantidades insuficientes 
16

 

e, sobretudo, no caso da África, devido a contaminações e ao deficiente processo de 

purificação, bem como por não serem produzidos utilizando venenos de serpentes nativas. 
17

 

 Apesar do alarmante número de envenenamentos e mortes decorrentes de picadas de 

serpentes, autoridades nacionais e internacionais de saúde não investem esforços suficientes 

para a resolução do problema. 
7
 Deste modo, apesar de não ser uma doença infectocontagiosa, 

foi oportuna a inclusão do ofidismo, em junho de 2009, na lista de Doenças Tropicais 

Negligenciadas da Organização Mundial de Saúde (OMS). 
18
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1.2 Serpentes africanas 

 

 As serpentes são predadores que evoluíram em paralelo com suas presas, o que levou 

ao desenvolvimento de muitos métodos de captura, dos quais o envenenamento é o mais 

especializado. Responsável pela captura, digestão e, também defesa, o aparato de inoculação 

de veneno consiste das presas, glândulas de veneno e do veneno, propriamente dito. 
19

 

 As serpentes de interesse médico pertencem a quatro famílias: Elapidae, Viperidae, 

Colubridae e Atractaspididae, 
20, 21

 no entanto, a maioria dos envenenamentos na África é 

decorrente de viperídeos (Echis sp. e Bitis spp.) e elapídeos (Naja spp. e Dendroaspis spp.). 
13

 

De maneira geral, os acidentes causados por membros da família Viperidae causam 

coagulopatias, 
22-25

, ao passo que os acidentes elapídicos causam principalmente efeitos 

neurotóxicos. 
26, 27

 

  O continente africano abriga diversas espécies de serpentes, embora a maioria delas 

seja considerada inofensiva. Ao todo, são encontradas em torno de 400 espécies, destas, 

aproximadamente 100 são de interesse médico e 30 causam acidentes em humanos. A região 

Oeste da savana africana é a mais afetada por estes acidentes (Tabela 1), causados 

principalmente por serpentes dos gêneros Echis sp. (E. ocellatus, E. leucogaster e E. jogeri), 

Naja sp. (N. nagricollis e N. katiensis) e Bitis sp. (B. arietans). 
28, 29

 

  Existe uma considerável influência sazonal nos acidentes causados por serpentes. Por 

ser uma ameaça ocupacional, atingem principalmente áreas rurais, onde as taxas de 

envenenamento são influenciadas por temperatura e chuva, as quais determinam ciclos anuais 

da agricultura. De acordo com Blaylock (2004), 
12

 os acidentes mais severos ocorrem entre a 

primavera e o início do verão, quando as serpentes estão saindo do período de hibernação de 

inverno.   

  Em muitas áreas do continente africano, as serpentes são uma iminente ameaça 

ocupacional, de tal forma que dificilmente uma família tenha escapado dos efeitos letais ou de 

mutilações decorrentes do envenenamento. 
17
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Tabela I. Distribuição das principais serpentes de interesse médico no contente africano e 

Oriente Médio 

 

REGIÃO ESPÉCIES 

NORTE/  

ORIENTE MÉDIO 

Atractaspididae: Atractaspis andersonii; Elapidae: Naja arabica, N. haje, 

N. oxiana; Viperidae: Bitis arietans; Cerastes cerastes, C. gasperettii; 

Daboia mauritanica1, D. palaestinae1; Echis borkini, E. carinatus, E. 

coloratus, E. omanensis, E. pyramidum; Macrovipera lebetina, 

Montivipera xanthina1; Pseudocerastes persicus  

Á
F

R
IC

A
 S

U
B

S
A

A
R

IA
N

A
 

CENTRAL 

Elapidae: Dendroaspis jamesoni, D. polylepis; Naja anchietae1, N. haje, 

N. melanoleuca, N. nigricollis; Viperidae: Bitis arietans, B. gabonica1, B. 

nasicornis; Echis leucogaster, E. ocellatus, E. pyramidum  

LESTE 

Elapidae: Dendroaspis angusticeps, D. jamesoni, D. polylepis; Naja 

anchietae, N. annulifera, N. ashei1, N. haje, N. melanoleuca, N. 

mossambica, N. nigricollis; Viperidae: Bitis arietans, B. gabonica1, B. 

nasicornis; Echis pyramidum  

SUL 

Elapidae: Dendroaspis angusticeps, D. polylepis; Naja anchietae, N. 

annulifera, N. mossambica, N. nigricincta, N. nivea; Viperidae: Bitis 

arietans  

OESTE 

Elapidae: Dendroaspis jamesoni, D. polylepis, D. viridis; Naja haje, N. 

katiensis, N. melanoleuca, N. nigricollis, N. senegalensis; Viperidae: Bitis 

arietans, B. gabonica1, B. nasicornis, B. rhinoceros; Cerastes cerastes; 

Echis jogeri, E. leucogaster, E. ocellatus  

Note que espécie B. arietans (negrito) está presente em toda a África Subsaariana. Populações isoladas são 

também encontradas no norte do continente e na Península Arábica, mais especificamente no Marrocos e na 

Arábia Saudita, respectivamente. 
28, 29

 

    

1.2.1 O gênero Bitis spp. 

 

 A maioria dos acidentes com humanos na África Subsaariana é causada por serpentes 

do gênero Bitis, família Viperidae, que se encontram amplamente distribuídas neste 

continente (Figura 2). 
21

 O veneno dos viperídeos é altamente complexo e contém numerosos 

componentes com ações enzimáticas e não-enzimáticas, os quais, em sua maioria, são 

proteínas e peptídeos que permitem a rápida imobilização, morte e digestão da presa. 
30

 

 O gênero Bitis é composto por 17 espécies encontradas exclusivamente na África e na 

região oeste da Arábia Saudita. 
31, 32

 Possuem uma ampla diversidade de tamanhos, variando 

da pequena B. schneideri, que atinge no máximo 28 centímetros, até a enorme B. gabonica, 
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que pode chegar a 2 metros de comprimento, sendo talvez o maior exemplar da família 

Viperidae no mundo. 
29

 

 Baseados em análises de sequências do DNA mitocondrial, o gênero foi dividido em 

quatro grupos monofiléticos (subgêneros): Bitis (B. arietans); Calechidna (B. albanica, B. 

armata, B. atropos, B. caudalis, B. cornuta, B. heraldica, B. inornata, B. peringueyi, B. 

rubida, B. schneideri, B. xeropaga); Macrocerastes (B. rhinoceros, B. gabonica, B. 

nasicornis, B. parviocula); e Keniabitis (B. worthingtoni). 
31, 32

 

 Contudo, devido sua ampla distribuição e pela gravidade do envenenamento, a espécie 

B. arietans é considerada uma das principais espécies de importância médica do continente 

africano, causando mais acidentes e mortes em humanos e animais do que todas as demais 

serpentes africanas juntas. 
21, 28, 33, 34

. 

 

Figura 2 - Distribuição das principais serpentes do gênero Bitis no continente africano 

 

A espécie Bitis arietans é encontrada praticamente em toda a África Subsaariana, bem como em regiões do 

Marrocos e Arábia Saudita. Já a subespécie Bitis arietans somalica é restrita à Somália e a partes da Etiópia e do 

Quênia. Difere da Bitis arietans apenas pela presença de estruturas subcaudais semelhantes a quilhas, que 

provavelmente auxiliam no enrolamento do animal. 
21
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1.3 Bitis arietans  

 

 As serpentes da espécie Bitis arietans (Figura 3) são animais de grande porte, cujo 

tamanho pode variar de 30-132 cm (média de 86,8 cm), 
34

 embora existam espécimes que 

podem atingir até 2 metros de comprimento. 
21

 Possuem coloração dorsal diversificada, 

variando entre preto, marrom, avermelhada e alaranjada, em diferentes tons. Seu corpo é 

coberto por estruturas afiadas em formato de U ou V, que formam anéis em volta da cauda. A 

parte ventral possui coloração pálida contendo marcas enegrecidas. 
21

 Quando se sentem 

ameaçadas, possuem uma característica peculiar de inflar e desinflar seus corpos, ao mesmo 

tempo em que sopram e assoviam, e por esta razão, são popularmente conhecidas como “Puff 

adder” (do inglês, víboras sopro). 
21, 29, 35

 

 

Figura 3 - Espécimes de Bitis arietans 

 

Espécimes de Bitis arietans: (A) Espécime com coloração alaranjada, Abuja, Nigéria; 
21

 (B) Animal em posição 

de ataque, evidenciando sua dentição solenóglifa; 
36

 (C) Espécime com coloração preta e marrom; 
36

 e (D) Vista 

dorsal das narinas voltadas para a parte superior da cabeça, Garki, Nigéria. 
21

 

 

 Estas serpentes ocupam uma diversa gama de habitats, sobretudo regiões com densa 

população humana e animal. São encontradas em savanas e pastagens do Marrocos, no 

sudoeste da Arábia Saudita e em praticamente todo o continente africano, com exceção 

apenas das regiões do Saara e florestas tropicais. 
29

 Deste modo, além do elevado número de 
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acidentes envolvendo seres humanos e animais de interesse para a agropecuária, não é rara a 

ocorrência de acidentes envolvendo animais domésticos. 
21, 28, 37

.  

 

1.3.1 Patogênese do envenenamento 

 

 De maneira geral, alterações hematológicas são os efeitos mais comuns decorrentes de 

envenenamentos por serpentes da família Viperidae. Em alguns casos, estas alterações podem 

desencadear hemorragias graves, incluindo hemorragias intracranianas, as quais são 

frequentemente fatais. 
20, 24, 25

  

 Com relação aos acidentes com B. arietans, as vítimas podem apresentar efeitos locais 

e/ou sistêmicos. Os sintomas locais incluem dor intensa, 
34, 35, 38, 39

 inchaço, 
34, 35, 38, 39

 

formação de bolhas, 
34, 38

, equimose, 
34, 35, 38

 hemorragia no local da picada, que ocorre na 

presença ou não de coagulopatias, 
34, 35, 38

 necrose, 
34, 35, 38

 e aumento do tamanho dos 

linfonodos drenantes. 
34

 Entre os efeitos sistêmicos: febre, 
34, 38

 leucocitose neutrofílica, 
34, 38

 

trombocitopenia, 
34, 38

 anemia, possivelmente pelo sangramento espontâneo e hemólise, 
34, 38

 

hipotensão 
34, 38

 e arritmias, mais comumente bradicardia. 
34

 Em cachorros, além de 

hemorragia subcutânea e falência múltipla de órgãos, devido hipovolemia severa, também 

foram observados danos ao miocárdio e inflamação sistêmica 
37

. 

 Como mostra a figura 4A, o inchaço é frequentemente extenso e pode se estender por 

todo o membro acidentado até o tronco. No local da picada é possível observar a formação de 

bolhas (Figura 4B) e o aparecimento de áreas necrosadas (Figura 4C), as quais podem se 

estender e complicar o quadro, exigindo a amputação da região da picada, bem como partes 

ou até o membro em sua totalidade. 
21

 Especialmente em acidentes nos pés e tornozelos, 

alguns casos podem evoluir para a chamada síndrome compartimental (Figura 4D), que se 

caracteriza pelo aumento da pressão no interior de um compartimento fechado, ocasionando 

dor extrema devido ao aumento de pressão sobre os nervos e podendo culminar em necrose 

isquêmica do tecido afetado. 21  

 Na figura 5, seguem fotos de um estudo de caso com uma paciente que sofreu uma 

picada de um espécime de B. arietans de 18 meses de idade mantido em cativeiro. É possível 

ver o sangramento espontâneo no membro afetado (Figura 5A) e uma lesão necrótica bastante 

proeminente (Figura 5B), que, neste caso, culminou na amputação do dedo do indivíduo 

acidentado. 
38
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Figura 4 - Acidentes causados por Bitis arietans 

 
(A) Acidente causado por Bitis arietans em um garoto de sete anos, Zaria, Nigeria. Desenvolvimento de extenso 

inchaço no braço e tronco após 22 horas; (B) No mesmo paciente, é mostrada a formação de bolhas no local da 

picada; (C) Paciente não submetido a tratamento apresentando necrose local no sítio da picada (20 dias após o 

acidente), Zaria, Nigéria e (D) Síndrome do compartimento tibial anterior negligenciada, paciente abandonou o 

hospital após o tratamento inicial. 
21

 

 

Figura 5 - Paciente acidentada com espécime de B.arietans mantida em cativeiro 

 
(A) Quatro horas e meia após o envenenamento pôde ser observado sangramento espontâneo e inchaço desde o 

dedo envenenado até o pescoço. (B) Necrose proeminente após 42 horas do acidente. 
38
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 Adicionalmente, casos negligenciados podem resultar em destruição tecidual extensa e 

ulceração crônica (Figura 6). 
34

  

 

Figura 6 - Ulceração extensa no membro acidentado 

 

Caso negligenciado de envenenamento por B. arietans apresentando ulceração extensa. O paciente foi ao 

hospital oito semanas após o acidente. 
34

 

 

No sentido de avaliar a trombocitopenia observada nas vítimas, um estudo in vitro 

recente demonstrou que o número de plaquetas diminui significativamente após a exposição 

ao veneno de B. arietans, possivelmente devido à direta atividade citotóxica do veneno sobre 

as plaquetas, promovendo hiperativação e degradação plaquetária. Deste modo, mesmo com a 

adição de trombina em modelo in vitro, as amostras de sangue de indivíduos saudáveis 

tratadas com o veneno foram incapazes de gerar redes de fibrina. Da mesma forma, o veneno 

age sobre os eritrócitos, levando à diminuição do tamanho e a alterações da superfície celular 

culminando em eriptose. 
40

 Esta ação direta sobre os eritrócitos, em conjunto com a 

hemorragia descrita nos estudos de caso, podem contribuir com a anemia aguda e hipotensão 

relatadas nos acidentes. 
38

 

 A hipotensão, outro importante sintoma apresentado pelas vítimas, pode ser favorecida 

pela hemorragia, a qual pode ser decorrente de distúrbios no endotélio vascular devido a 

degradação de componentes da membrana basal por metaloproteases do veneno (SVMP; do 

inglês: snake venom metalloprotease), 
41, 42

 ou por coagulopatias mediadas por proteases do 

veneno, incluindo as SVMPs e as serino proteases (SVSP; do inglês: snake venom serine 

protease). 
20, 43, 44

 Entretanto, Kodama e cols. (2015) 
45

 monstraram que o veneno também 

possui ação direta sobre a pressão sanguínea. Neste estudo, os autores identificaram grandes 

quantidades de peptídeos potencializadores de bradicinina (BPPs; do inglês: bradykinin-

potenciating peptides) no veneno, os quais foram capazes de induzir hipotensão em ratos. 
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Neste sentido, outro trabalho também apontou a presença de toxinas com potencial 

hipotensor, as quais são capazes de degradar a angiostensina II em peptídeos vasodilatadores 

(angiostensina 1-7). 
46

 

 Em modelos experimentais, mais especificamente em ratos, o veneno foi capaz de 

induzir colapso circulatório decorrente de aumento da permeabilidade vascular e consequente 

extravasamento de plasma, bem como hipotensão arterial, culminando em choque 

hipovolêmico e morte. 
47

 O veneno também provoca stress oxidativo, o qual foi 

correlacionado com alterações hepáticas e renais. 
48

 Em modelos murinos foi demonstrado 

que o veneno tem a capacidade de induzir hemorragia, 
49, 50

 necrose, 
51

 e apresenta ação 

miotóxica. 
52

 Estudo mais recente que se valeu de abordagens in vitro e ex vivo corrobora a 

ação miotóxica observada por Ponte e colaboradores (2010), 
52

 além de demonstrar uma ação 

citotóxica, bem como fraca atividade pró-coagulante e neurotóxica. 
53

 Em macacos, foi 

mostrado que o veneno aumenta o tempo médio de coagulação sanguínea e promove 

fibrinogenólise e fibrinólise. As plaquetas são extremamente susceptíveis ao veneno e a 

agregação plaquetária, que ocorre na presença de baixas doses de veneno, é irreversível. 
54

 

 

1.3.2 Tratamento 

 

 É bem descrito que existem variações dos efeitos decorrentes de acidentes com 

serpentes da mesma espécie, as quais estão relacionadas com a distribuição geográfica, clima, 

idade, sexo e tipo de dieta, 
55

 e para B. arietans não é diferente. Sintomas observados em 

pacientes acidentados na África Ocidental (Norte da Nigéria) apresentam hemorragias 

evidentes e petéquias atribuídas à trombocitopenia, sem ocorrência de coagulopatias. Este 

trabalho também sugere a ação direta do veneno no miocárdio e/ou no sistema nervoso 

simpático, de modo que um paciente apresentou colapso circulatório na ausência de 

hemorragia significativa. 
34

 Em contrapartida, na África Oriental e do Sul, 
21*, bem como em 

um acidente envolvendo um espécime mantido em cativeiro em um pequeno zoológico 

localizado na América do Norte, distúrbios no processo de coagulação sanguínea atribuídos à 

coagulopatias foram descritos. Tal discrepância pode ser decorrente de variações sazonais 
12

, 

bem como diferenças intrínsecas encontradas nos venenos de espécimes de B. arietans, as 

quais parecem não ser dependentes apenas da localização geográfica 
33

, o que dificulta o 

desenvolvimento de terapias mais efetivas.  

                                                           
*
 SEZI, C. L.; ALPIDOVSKY, V. K.; REEVE, M. I. apud WHO, 2010 

21
.  Defibrination syndrome after snake 

bite. East Afr. Med. J., v. 49, 8, p. 589-96, 1972. 
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 Portanto, o tratamento é sempre sintomático; de modo que o antiveneno específico 

deve ser administrado o mais rápido possível assim que sinais graves de envenenamento 

sistêmicos ou locais estejam evidentes. Entre as terapias de suporte estão o uso de 

vasopressores, transfusão de eritrócitos, plasma ou plaquetas, ventilação, bem como o uso de 

fármacos como a lidocaína para tratamento da dor e arritmia cardíaca. Na ocorrência de 

síndromes compartimentais a fasciotomia é recomendada. Em casos de reações alérgicas 

devido ao uso do antiveneno podem ser administrados anti-histamínicos e, em casos mais 

severos, corticoides como a prednisolona. Curiosamente, terapias envolvendo a utilização de 

sanguessugas também foram relatadas. 
21, 38

 Contudo, em regiões como a África, onde não há 

investimento suficiente nem para o uso dos antivenenos, a terapia complementar pode ser uma 

heresia. 

 É válido salientar que na ausência de terapia com antiveneno em acidentes que 

apresentam sinais clínicos graves, o envenenamento normalmente culmina em amputações 
38, 

56
 e/ou mortes 

34
. Apesar não ter sido possível comprovar a causa da morte através da 

necrópsia, de acordo com Warrell e cols. (1975), 34
 a morte pode ser decorrente de colapso 

circulatório, devido à hemorragia ou ação direta dos componentes do veneno ao miocárdio 

e/ou no sistema nervoso simpático, bem como em decorrência de insuficiência renal. Embora 

amputações e mortes também tenham sido relatadas após terapia com antiveneno, 
34, 38

 nestes 

casos, devem ser considerados: 1) a quantidade e qualidade do antiveneno administrado; 2) a 

via correta de administração; e, sem dúvida, 3) o tempo entre o aparecimento dos sinais 

clínicos e a administração do tratamento. De modo que a recomendação da OMS para o 

envenenamento por B. arietans é a administração endovenosa de 50-100 mL, cerca de 5-10 

vials, do antiveneno específico tão logo os sinais de envenenamento apareçam. 
21

 Por fim, é 

interessante ressaltar que os danos locais como inflamação, edema, necrose e síndrome 

compartimental não são bem neutralizados pelo uso de antivenenos, 
34, 38, 57, 58

 possivelmente 

devido à rápida ação de algumas toxinas, justificando estudos sobre os componentes e o 

mecanismo de ação deste veneno, a fim de se compreender os processos biológicos 

envolvidos nestes danos e estabelecer terapias complementares mais eficientes. 
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CAPÍTULO 1 - Contribuição da resposta inflamatória para a patologia do 

envenenamento por serpentes 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

O envenenamento por muitos viperídeos é caracterizado por dano tecidual local, 

desencadeando sintomas como edema, dor, equimose e necrose, bem como por efeitos 

sistêmicos, tais como hemorragia, falha renal aguda, coagulopatias e choque cardiovascular. 

59, 60
 É bem descrito que o mecanismo pelo qual os venenos de serpentes induzem o dano 

tecidual local envolve uma potente resposta inflamatória, com a participação de neutrófilos e 

monócitos na circulação, bem como macrófagos teciduais. 
61, 62

 Entretanto, já foi demonstrado 

que a inflamação induzida pelo envenenamento por serpentes também pode contribuir para o 

estabelecimento de lesões sistêmicas, como danos ao miocárdio, 
37

 o qual contribui para o 

desenvolvimento de arritmias cardíacas. Neste contexto, um estudo demonstrou que a lesão 

cardíaca presente em ratos envenenados por Vipera aspis (família Viperidae, subfamília 

Viperinae), tem a participação do TNF-α, o qual foi capaz de induzir aumento da 

permeabilidade da membrana dos cardiomiócitos, levando ao dano no miocárdio. 
63

 Assim, é 

coerente admitir que o processo inflamatório exerce importante influência tanto nos efeitos 

locais quanto sistêmicos decorrentes do envenenamento. Neste sentido, os próximos tópicos 

irão abordar aspectos gerais do processo inflamatório, incluindo aspectos importantes sobre a 

natureza e ação dos mediadores lipídicos. Por fim, serão expostas mais interações entre o 

processo inflamatório e o envenenamento por serpentes da família Viperidae. 

 

1.1.1 Inflamação 

 

O processo inflamatório é um mecanismo de defesa inato do organismo contra 

agressões, na presença ou não de um agente infecioso. É caracterizado por um conjunto de 

alterações bioquímicas, vasculares e celulares que culminam na ativação de moléculas 

plasmáticas e recrutamento e ativação de leucócitos para o sítio inflamatório, com o intuito de 

eliminar o efeito lesivo e restaurar a homeostasia. Durante a inflamação, células 

apresentadoras de antígeno (APCs) são ativadas e se tornam capazes de direcionar a resposta 

imune adaptativa. Em adição, a inflamação é essencial para a restauração do tecido agredido, 

de modo que não há cicatrização na ausência de um processo inflamatório. Contudo, a 
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ativação exacerbada pode levar ao dano tecidual, contribuir para o agravamento de diversas 

patologias e, em casos mais graves, culminar na perda de função do tecido afetado. 
64

 

 Os períodos iniciais da resposta inflamatória aguda envolvem uma série de alterações 

na microvasculatura, culminando no influxo coordenado de componentes sanguíneos 

(leucócitos e plasma) para o sítio da injúria tecidual. As alterações no calibre e no fluxo 

vascular se iniciam nas arteríolas logo após o dano, de modo que ocorre uma transiente 

vasoconstrição seguida de vasodilatação. As arteríolas são formadas por uma camada de 

células endoteliais revestidas por camadas de músculo liso e, por esta razão, podem relaxar ou 

contrair em resposta a mediadores inflamatórios. Desta forma, exercem um importante papel 

na regulação do fluxo sanguíneo através da microcirculação, sendo responsável pelo maior 

aporte se sangue para o tecido inflamado, causando rubor e calor. Paralelamente, nas vênulas 

pós capilares, constituídas por uma camada de células endotelias não revestidas por músculo 

liso, ocorre o aumento da permeabilidade vascular, levando ao escape de fluído para o tecido 

extravascular e iniciando a formação do edema acompanhado de dor. Todos estes eventos são 

orquestrados por mediadores inflamatórios, incluindo peptídeos derivados do sistema 

complemento, bradicinina, aminas vasoativas, TNF-α e mediadores lipídicos, os quais são 

produzidos por células teciduais residentes, como as células endoteliais, mastócitos, 

macrófagos e células dendríticas, após a injúria tecidual. 
65-67

 

Inicialmente neutrófilos e mais tardiamente macrófagos, e em algumas situações os 

linfócitos T, são recrutados para o tecido onde ocorreu a injúria via agentes quimiotáticos 

produzidos localmente, incluindo mediadores lipídicos como o LTB4 
68

 e o PAF, 
69

 bem como 

por quimiocinas, como a IL-8 responsável pelo recrutamento de neutrófilos 
70, 71

 e MCP-1 

envolvida no influxo de macrófagos. 
72, 73

 A migração para o tecido envolve a interação entre 

moléculas de adesão presentes tanto nos leucócitos, como a L-selectina (CD62L) que é 

expressa constitutivamente, quanto no endotélio, como a E (CD62E) e P (CD62P)-selectinas 

expressas no endotélio ativado por estímulos inflamatórios, incluindo TNFα, IL-1, IFNγ, 

histamina e espécies reativas de oxigênio, proporcionando a adesão fraca e rolagem destes 

leucócitos nas vênulas pós-capilares. As selectinas reconhecem estruturas de carboidratos, 

como o ácido siálico, fucose, galactose e N-acetilgalactosamina, as quais estão presentes em 

glicoproteínas e glicolipídeos da membrana celular. Posteriormente, a firme adesão dos 

leucócitos às células endoteliais da microvasculatura ocorre via moléculas de adesão 

denominadas integrinas, incluindo a LFA-1 (CD11aCD18), Mac-1 (CD11bCD18), VLA-4 

(CD49aCD29) e α4β7 (CD49dCD29), expressas constitutivamente nos leucócitos e cuja 

afinidade é aumentada por quimiocinas. Por sua vez, os ligantes para estas integrinas, como o 



40 
 
Introdução (Capítulo 1) 

ICAM-1 (CD54), ICAM-2 (CD102), VCAM-1 (CD106) e MadCAM-1, são superexpressos 

pelas células endoteliais ativadas, embora também possam ser expressos por outros tipos 

celulares como linfócitos, células dendríticas, macrófagos e fibroblastos. Esta firme adesão 

via integrinas e ligantes para integrinas leva a sinalizações intracelulares que induzem a 

reorganização do citoesqueleto e espraiamento da membrana, finalmente promovendo o 

extravasamento dos leucócitos para o tecido extravascular, fenômeno conhecido como 

diapedese. As diferentes classes de moléculas de adesão coordenam a cinética de 

extravasamento de determinados grupos de leucócitos, ao passo que sua expressão é regulada 

pelos mediadores inflamatórios produzidos durante a resposta. 
66, 74-76

  

No tecido, os leucócitos são ativados, seja por contato direto com patógenos ou pela 

ação de citocinas e outros mediadores liberados por células residentes. Essa ativação leva a 

fagocitose de agentes invasores, bem como células apoptóticas, necróticas e debris celulares, a 

qual é mediada por um número restrito de receptores de membrana responsáveis pelo 

reconhecimento e internalização dos mesmos, como o receptor de manose, que reconhece 

carboidratos; receptores de moléculas do sistema complemento, específicos para os 

fragmentos C3b e iC3b; e receptores Fcγ, responsáveis pelo reconhecimento de partículas 

opsonizadas por anticorpos IgG. A fagocitose induz o aumento da produção de moléculas 

com ação microbicida, como as espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, com o intuito de 

eliminar o agente causador do estímulo e reestabelecer a homeostase. 
77, 78

 Na tentativa de 

eliminar o agente invasor, os neutrófilos liberam o conteúdo tóxico de seus grânulos, os quais 

contêm espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, proteinase 3, catepsina G e elastase. 
71

 

Estes potentes agentes efetores não discriminam entre moléculas próprias e estranhas, de 

modo que danos colaterais ao tecido adjacente são inevitáveis.  

Uma das formas de ativação destes leucócitos ocorre via receptores de reconhecimento 

de padrões (PRRs; do inglês: pattern-recognition receptors), os quais reconhecem e se ligam 

em padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs; do inglês: pathogen-associated 

molecular patterns), padrões moleculares associados a danos (DAMPs; do inglês: damage-

associated molecular patterns), 
79-81

 e mais recentemente mostrado, padrões moleculares 

associados a venenos (VAMPs; do inglês: venom-associated molecular patterns). 
82

 O termo 

VAMP foi cunhado por pesquisadores brasileiros, os quais mostraram que camundongos 

deficientes de TLR (Receptor do tipo Toll; do inglês: Toll-like receptor)-2 e TLR-4, dois 

importantes PRRs, bem como da molécula adaptadora CD14, produzem menos mediadores 

inflamatórios em resposta ao veneno de Tityus serrulatus, incluindo a diminuição de IL-6 e 

TNF-α. 
82
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No contexto inflamatório, os TLRs podem ativar os leucócitos ao iniciar uma cascata 

de sinalização que culmina na ativação do fator de transcrição NF-κB, responsável pela 

expressão de diversos genes inflamatórios, incluindo o TNF-α, a pró IL-1β e a IL-6, bem 

como outras proteínas envolvidas com a atividade microbicida, como a óxido nítrico sintase 

induzida (iNOS; do inglês: inducible nitric-oxide synthase). 
81, 83, 84

 A pró IL-1β é um 

zimógeno cuja ativação depende da via dos inflamassomas, complexos multiproteicos 

formados a partir da ativação celular pelo reconhecimento de padrões via PRRs citosólicos da 

família NLR (Receptores do tipo NOD; do inglês: Nod-like receptors). Uma importante 

subfamília de NLRs, denominada NALP, está envolvida na indução da resposta inflamatória 

via citocinas da família de IL-1, incluindo a IL-1β, IL-8 e a IL-33. O reconhecimento via 

NALP promove a formação de inflamassomas responsáveis pela ativação de caspases 

inflamatórias, caspases-1, 4 e 5 em humanos e caspases-1, 11 e 12 em camundongos, as quais 

são capazes de converter a pró-IL-1β em IL-1β madura. 
85, 86

 A IL-1β é altamente inflamatória 

e pode atuar sinergisticamente com outras citocinas. Em conjunto, a IL-1β e o TNF-α ativam 

o endotélio e induzem vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular. Já com a IL-6, 

ativam hepatócitos e induzem a produção de proteínas de fase aguda: colectinas, ficolinas e 

pentraxinas. Essas proteínas ativam o sistema complemento e funcionam como opsoninas, 

facilitando a fagocitose por macrófagos e neutrófilos. 
81

 

 A resolução da inflamação e o reparo tecidual dependem da eliminação do agente 

invasor, levando a diminuição dos sinais pró-inflamatórios e produção de mediadores anti-

inflamatórios, bem como fatores de crescimento, os quais são produzidos por macrófagos 

residentes e recém-recrutados. Neste sentido, a apoptose dos neutrófilos no tecido e 

consequente fagocitose por macrófagos é fundamental para a fase de resolução da 

inflamação. 
71

 Outro importante mediador produzido nesta fase de resolução são as lipoxinas 

(LX), eicosanoides com ação anti-inflamatória capazes de inibir o recrutamento de neutrófilos 

e estimular a migração de monócitos que serão responsáveis pela remoção das células mortas 

e início da remodelação tecidual. Paralelamente, o exsudato inflamatório é drenado do 

compartimento intersticial pelo sistema linfático e a homeostase é reestabelecida. 
87

 No 

entanto, se o estímulo inflamatório inicial não for devidamente neutralizado, o processo 

inflamatório persiste e adquire novas características. O infiltrado de neutrófilos é então 

substituído por macrófagos, ou no caso de infecção, também linfócitos T. Se a combinação de 

efeitos decorrentes destas células for insuficiente, a inflamação se torna crônica, envolvendo a 

formação de granulomas formados a partir do influxo de fagócitos mononucleares, linfócitos e 

fibroblastos, bem como a formação de tecidos linfoides terciários. 
64
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 Portanto, temos que a vasodilatação e o aumento da permeabilidade das vênulas pós-

capilares, eventos iniciais da inflamação, 
88

 o recrutamento de leucócitos para o foco da lesão, 

68, 69
 bem como a fase de resolução, 

87
 envolvem os mediadores lipídicos, como os 

prostanoides, leucotrienos e o fator ativador de plaquetas, os quais podem agir 

sinergisticamente com outros mediadores para acentuar a resposta. Como exemplo, é possível 

citar as prostaglandinas (PGs) que, juntamente com a bradicinina e a histamina, têm a 

capacidade de acentuar a permeabilidade vascular e o edema; 
89

 ou o LTB4, que assim como a 

IL-8, é responsável pelo recrutamento de neutrófilos. 
71, 90, 91

 Ainda, a sequência temporal de 

eventos envolvidos na resposta inflamatória aguda pode ser regulada pelo perfil destes 

mediadores lipídicos, uma vez que este perfil muda gradativamente no decorrer da resposta, 

ao passo que na fase de resolução da inflamação os mediadores lipídicos encontrados são 

distintos daqueles envolvidos nos períodos iniciais. 
92

 Neste contexto, estudos mostraram a 

modulação da resposta de monócitos e macrófagos por eicosanoides, 
93, 94

 enfatizando o 

importante papel destes mediadores em várias etapas do processo inflamatório.  

 

1.1.2 Mediadores lipídicos 

 

 Os mediadores lipídicos são autacoides produzidos a partir da clivagem de 

fosfolipídeos constituintes da membrana celular pela ação de fosfolipase A2 (PLA2; do inglês: 

Phospholipase A2), dando origem a produtos oxigenados, genericamente denominados 

eicosanoides, e ao fator ativador de plaquetas (PAF; do inglês: platelet-activating fator). Esse 

processo ocorre mediante a estimulação de receptores de membrana e consequente ativação 

celular, promovendo o aumento do cálcio citosólico e ativação de PLA2, que são enzimas 

capazes de hidrolisar fosfolipídeos de membrana. Uma vez ativadas, as PLA2 hidrolisam os 

fosfolipídeos de membrana dando origem ao ácido araquidônico (AA) ou ácido 

eicosatetraenóico, bem como outros ácidos graxos poli-insaturados relacionados. Estes ácidos 

graxos livres podem ser metabolizados por diferentes complexos enzimáticos, dando origem 

aos eicosanoides. Já o lisofosfolipídeo remanescente poderá ser acetilado e convertido em 

moléculas de PAF bioativas. 
95, 96

 

 

1.1.2.1 Eicosanoides 

  

 Os eicosanoides são lipídeos bioativos derivados do ácido araquidônico (AA) e outros 

ácidos graxos poli-insaturados, os quais atuam tanto na regulação da homeostase quanto em 
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processos inflamatórios. Por estarem envolvidos em inúmeros processos biológicos, a inibição 

da atividade dos eicosanoides clássicos, ou seja, leucotrienos e prostaglandinas, é uma 

estratégia amplamente utilizada para aliviar sintomas relacionados à inflamação, tais como 

dor, inchaço, febre, bem como sobre condições asmáticas. 
95, 97

  

A produção destes mediadores lipídicos é finamente regulada e envolve a ativação de 

PLA2, as quais são responsáveis pela hidrólise dos fosfolipídeos de membrana. Para tal, 

mediante a ativação celular com concomitante influxo de cálcio, a PLA2 é ativada e 

translocada para a membrana perinuclear, bem como para a membrana do retículo 

endoplasmático e do aparato de Golgi, de forma dependente da concentração e duração do 

estímulo com cálcio. 
98

 Até o momento já foram descritos vários membros da família das 

PLA2, 
99

 contudo, as PLA2 citosólicas do tipo IV parecem ser as principais envolvidas na 

geração de eicosanoides. 
100, 101

 Uma vez translocada, a PLA2 promove a hidrólise dos 

fosfolipídeos contituintes de membrana, dando origem ao AA, o qual pode ser metabolizado 

em eicosanoides pelas ciclo-oxigenases (COX)-1 e 2, responsáveis pela geraçãos de 

prostaglandinas (PGs), prostaciclinas (PGI2) e tromboxanos (TXs), coletivamente conhecidos 

como prostanoides; pelas lipoxigenases (LOX)-5, 8, 12 e 15, dando origem aos leucotrienos 

(LTs), lipoxinas (LXs), ácidos hidroperoxi-(HPETE) e hidroxi-eicosatetraenoicos (HETEs), e 

hepoxilinas (HX); pelo citocromo P450 epoxihidrolase (CYP), originando os ácidos 

epoxieicosatrienoicos (EET); bem como por mecanimos não enzimáticos. 
95

 

 

1.1.2.1.1 Prostanoides 

 

 O ácido araquidônico pode ser metabolizado por enzimas denominadas 

“prostaglandina-endoperóxido H sintases” (PGHSs), amplamente conhecidas como ciclo-

oxigenases (COX), dando origem à prostaglandina endoperóxido H2 (PGH2), a qual é 

convertida em prostanoides bioativos (prostaglandinas, prostaciclinas e tromboxanos) a partir 

da ação de enzimas intermediárias. 
102, 103

  

A PGH2, precursora de todos os prostanoides, é gerada a partir da bis-dioxigenação e 

subsequente redução do ácido araquidônico pelas enzimas COX-1/2. Uma vez sintetizada, a 

PGH2 é metabolizada em diferentes prostanoides bioativos de forma dependente de enzimas 

intermediárias seletivamente expressas em determinados tipos celulares. Neste sentido, é 

possível citar a enzima tromboxano sintase, responsável pela geração do TXA2, que é 

encontrada em plaquetas e macrófagos; as prostaciclinas sintases, as quais dão origem as 

prostaciclinas (PGI2), encontradas em células endoteliais; a PGF sintase, envolvida na geração 
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de PGF2α, e encontrada no útero, bem como a PGD sintase, importante para a produção de 

PGD2, que pode ser encontrada no cérebro e em mastócitos; 
97

 já a PGE2, bastante envolvida 

em processos inflamatórios agudos, é gerada à partir do metabolismo da PGH2 por PGE 

sintases microssomais (mPGES) presentes em diversos tipos celulares. 
104

 Portanto, os 

prostanoides podem ser produzidos por diversos tipos celulares e são capazes de desempenhar 

diferentes funções biológicas, incluindo a manutenção da homeostase vascular e renal, 

relaxamento e contração da musculatura lisa, citoproteção gastrointestinal, ovulação, 

implantação, desenvolvimento embrionário e indução do trabalho de parto, indução do sono e, 

sobretudo, sobre processos inflamatórios e na hiperalgesia. 
95, 105

 

A PGE2 é a prostaglandina mais abundante no organismo e desempenha um papel 

importante tanto na manutenção da homeostase gastrointestinal, renal e cardiovascular, 

quanto na resposta imune, 
106, 107

 sendo a principal PG responsável pela formação do edema, 

hiperalgesia e produção de IL-6 in vivo. 
108

 De maneira geral, a PGE2 induz febre, 

hiperalgesia, vasodilatação e potencializa o extravasamento vascular. 
89, 108, 109

 Em 

contrapartida, efeitos antagônicos já foram descritos em alguns modelos, como a supressão de 

citocinas inflamatórias, como o TNF-α, IL-1 e IL-6, 
110-113

 e a inibição da fagocitose em 

macrófagos. 
114

 Tais divergências podem estar relacionadas com a quantidade de PGE2 

utilizada no estímulo, 
110

 bem como pelo tipo de sinalização induzida por cada receptor. Até o 

momento, foram decritos quatro receptores para PGE2, denominados EP1-EP4, que não apenas 

se ligam seletivamente à PGE2, mas desencadeam diferentes vias de sinalização, incluindo a 

geração de AMP cíclica (cAMP) via EP2 e EP4, a inibição da geração de cAMP via EP3, bem 

como a ativação da hidrólise do fosfatidilinositol via EP1. 
115

 Mais recentemente, os 

receptores EP2 e EP4 foram associados a sinais inibitórios, mais precisamente promovendo a 

diminuição da produção de citocinas pró-inflamatórias induzidas por PGE2. 
112, 113

 

O TXA2, o qual é rapidamente metabolizado em TXB2, atua como um potente 

vasoconstritor 
116

 e agregador de plaquetas. 
117

. Além disso, está envolvido na ativação de 

células T 
118

 e no processo inflamatório, induzindo aumento da permeabilidade vascular, 

recrutamento de leucócitos e expressão de moléculas de adesão da família das 

imunoglobulinas, como ICAM-1 e VCAM-1. 
119, 120

 

A PGD2 está associada a efeitos fisiológicos no sistema nervoso central, tais como 

indução do sono 
121

 e modulação da temperatura corporal. 
122

 Também está envolvida na 

maturação de mastócitos, 
123

 vasodilatação, 
124

 recrutamento de eosinófilos 
125

 e resposta 

alérgica. 
126

 A PGI2 inibe a agregação plaquetária, induz hiperalgesia, vasodilatação, aumento 

de IL-10 e diminuição de TNF-α, sendo considerada um anti-inflamatório endógeno; 
95

 por 
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sua vez, a PGF2α promove a contração da musculatura lisa vascular, uterina e respiratória, bem 

como tem a capacidade de diminuir a pressão intraocular. 
127, 128

  

Os prostanoides recém-produzidos são liberados para fora da célula por meio de 

transportadores especializados pertencentes à família de polipeptídeos transportadores de 

ânions, bem como por outros transportadores ainda não caracterizados, 
129

 e desempenham 

suas funções via receptores acoplados à proteína G (GPCRs; do inglês: G protein-coupled 

receptors), expressos tanto na membrana plasmática como na membrana nuclear. Tais 

receptores foram classificados como TP, IP, EP, FP e DP, específicos para TX, PGI, PGE, 

PGF e PGD, respectivamente. Como mencionado anteriormente, os receptores para PGE2 são 

ainda subdivididos em quatro grupos, designados EP1-EP4. 
106

 Para a PGD2 também são 

descritos dois receptores distintos, o DP1 e DP2. O DP2, diferente dos demais receptores 

citados, faz parte de um subgrupo de receptores quimiotáticos e está envolvido no 

recrutamento de linfócitos Th2 e eosinófilos via PGD2. 
126

 Deste modo, a diversidade dos 

efeitos desencadeados pelos prostanoides pode ser em parte atribuída aos seus receptores 

diversos, os quais ativam diferentes vias de sinalização. 
115

 Devido à sua natureza efêmera, 

cuja meia-vida varia de segundos a poucos minutos, normalmente a ação dos prostanoides é 

autócrina e parácrina. Entretanto, como já foram descritos receptores ancorados à membrana 

nuclear, 
130

 é possível admitir também que estes prostanóides atuem de forma intrácrina.  

Algumas PGs podem ainda exercer suas funções via receptores ativados por 

proliferadores de peroxissoma (PPAR; do inglês: peroxisome proliferators-activating 

receptors), membro da superfamília de fatores de transcrição dependentes de ligantes, os 

quais estão envolvidos com o metabolismo de lipídios e também podem induzir efeitos anti-

inflamatórios. 
131

 Como exemplo, é possível citar a sinalização via PPARγ induzida por um 

derivado da PGD2, a qual inibe os fatores de transcrição NF-κB, AP-1 e STAT, culminando 

na dimuição de iNOS e citocinas. 
132

  

 Contudo, é importante ressaltar que dentre as diversas enzimas envolvidas na geração 

dos prostanoides, as COX-1/2 são as mais importantes e amplamente estudadas, pois são o 

alvo dos anti-inflamatórios não-esteroidais, como a aspirina e o ibuprofeno, amplamente 

utilizados para o tratamento da dor, febre e inflamação. 
133

 As COX-1 e COX-2 compartilham 

mais de 60 % de homologia em suas sequências de aminoácidos e possuem cinéticas 

parecidas. Além disso, a PGH2 produzida pela ação de ambas isoformas pode ser igualmente 

convertida nos mesmos prostanoides bioativos. Todavia, essas enzimas apresentam suas 

peculiaridades, incluindo a expressão gênica finamente regulada e seletiva, bem como 

diferenças importantes na região de contato com o substrato, neste último caso, contribuindo 
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para a geração dos anti-inflamatórios isoforma-específicos. 
134, 135

 A expressão de COX-1 é 

normalmente constitutiva e expressa na maioria dos tecidos, o que fez com que esta isoforma 

fosse considerada importante para a manutenção da homeostase. Em contraste, a COX-2 

normalmente não é detectada em muitos tecidos, mas pode ser induzida por mitógenos, 

citocinas e certos estímulos inflamatórios. Desta forma, as isoformas foram classificadas 

como constitutiva (COX-1) e induzida (COX-2). 
102

  

Entretanto, estudos vêm mostrando que os efeitos decorrentes da ação destas 

isoformas nos processos biológicos podem ser mais complexos do que se pensava. 
136

 No 

sistema nervoso central, por exemplo, foi observado que o papel das COXs pode ser 

invertido. Em resposta ao LPS, camundongos deficientes de COX-1 apresentaram uma 

redução da resposta inflamatória, 
137

, ao passo que a inflamação foi acentuada em animais 

deficientes de COX-2. 
138

 No entanto, a exacerbação da resposta inflamatória nos animais 

deficientes de COX-2 não foi atribuída ao aumento compensatório da expressão de COX-1, 

uma vez que não houve diferença na expressão desta isoforma. Na realidade, houve aumento 

da produção de citocinas, quimiocinas e da ativação dos macrófagos residentes, indicando que 

a COX-2 pode estar envolvida na produção de moléculas anti-inflamatórias. 
138

 Gilroy e 

colaboradores (1999) 
139

 mostraram que os prostanoides derivados de COX-2 no início da 

inflamação são diferentes dos encontrados na fase mais tardia. Nas duas primeiras horas há 

uma predominância de PGE2, ao passo que em 48 h foi observada a predominância de PGD2 e 

PGJ2, as quais foram correlacionadas com a resolução do processo inflamatório. Neste 

contexto, já foi demonstrado um papel importante de COX-2 na resolução da inflamação e 

cicatrização de úlceras gástricas. 
140

 

O aumento da expressão de COX-1 em resposta a alguns estímulos já foi reportado em 

macrófagos, 
141

 bem como em fibroblastos e células endoteliais. 
142

 Além disso, a 

contribuição de COX-1 para o processo inflamatório induzido por carragenina também foi 

demonstrada em ratos e camundongos, 
143

 enfatizando o potencial pró-inflamatório de COX-1 

não apenas no sistema nervoso. 

Por outro lado, além dos efeitos inflamatórios decorrentes da ação de COX-2, estudos 

com camundongos deficientes ou tratados com inibidores seletivos também evidenciaram 

importantes funções fisiológicas desta isoforma. A deleção gênica de COX-2 ocasionou 

problemas renais, 
144

 além de infertilidade devido a falhas de ovulação e implantação do 

embrião no endométrio. 
145

 Efeitos cardiotóxicos também foram associados ao uso 

prolongado de inibidores seletivos para COX-2. 
146

 Em conjunto, estes resultados indicam que 
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a COX-2 não está apenas envolvida com processos inflamatórios e patológicos, mas também 

contribui para a homeostase dos sistemas renal, reprodutor e cardiovascular.  

Em adição aos conhecimentos obtidos ao longo dos anos sobre a ação das isoformas 

de COX, estudos apontam controvérsias com relação a citoproteção gastrointestinal 

normalmente conferida à COX-1. Foi avaliado que camundongos deficientes de COX-1 não 

apresentam mais ulceração gástrica, bem como o tratamento com inibidores seletivos de 

COX-1 não foram capazes de induzir tais lesões. No entanto, a ulceração foi observada com a 

combinação de inibidores seletivos de COX-1 e COX-2, indicando que a redução geral dos 

prostanoides é mais importante do que a inibição seletiva de determinada isoforma de 

COX. 
137, 138, 147, 148

  

Portanto, os estudos apontam a complexidade da ação destas enzimas nos processos 

biológicos. De modo que indicam que a COX-1 não está apenas envolvida em processos 

homeostáticos, mas pode contribuir para a amplificação da resposta inflamatória. Ao passo 

que a COX-2, além de atuar em processos inflamatórios, também desempenha um papel 

importante para a manutenção da homeostase de diversos tecidos.  

Mais recentemente foi descoberta a COX-3, uma variante de COX-1, onde a sequência 

do íntron 1 foi mantida no RNA mensageiro (mRNA). Este íntron contém uma região que 

pode ser transcrita, a qual codifica uma proteína de 30-34 aminoácidos que é inserida na 

porção hidrofóbica N-terminal do peptídeo sinal da enzima, responsável pelo direcionamento 

de COX-1 para o lúmen do retículo endoplasmático e envelope nuclear. Como a atividade de 

COX-3 pode ser inibida por fármacos analgésicos e antipiréticos, como a fenacetina e a 

dipirona, os autores sugerem a participação desta isoforma em processos de dor e febre. Em 

humanos a expressão mais abundante de COX-3 foi encontrada no córtex cerebral e no 

coração; já em cães é principalmente expressa no córtex cerebral. 
149

  

 

1.1.2.1.2 Leucotrienos 

 

 Ao contrário das prostaglandinas, as quais são sintetizadas por uma ampla variedade 

de células, os leucotrienos são majoritariamente produzidos por células inflamatórias como os 

leucócitos PMNs, macrófagos e mastócitos. 
97, 150

 São potentes mediadores inflamatórios e 

seus efeitos na patogênese da asma são bem caracterizados, 
151

 no entanto, também estão 

envolvidos em diversos processos inflamatórios,  e participam do mecanismo de defesa da 

imunidade inata contra patógenos pulmonares. 
152
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Os leucotrienos (LTs) são produzidos predominantemente via metabolismo do AA 

pela enzima 5-lipoxigenase (5-LO), que pode ser encontrada tanto no núcleo quanto no 

citosol, dependendo do tipo celular na qual é expressa. 
150

 Ao passo que a célula é ativada, 

seja pelo reconhecimento de imunocomplexos, componentes da parede de bactérias, entre 

outros estímulos, a 5-LO presente no núcleo, ou que foi translocada à partir do citosol de 

forma semelhante à PLA2, 
153

 interage com a PLA2 com o auxílio de uma outra proteína 

conhecida como “proteína ativadora de 5-LO” (FLAP; do inglês: 5-LO activating protein), a 

qual é capaz de tornar o AA um substrato viável para a ação da 5-LO. Desta reação, o 

primeiro metabólito convertido do AA é o epóxido LTA4, o qual pode passar por três 

processos distintos: hidrólise, conjugação com glutationa ou sofrer metabolismo extracelular. 

154
 O processo de hidrólise é mediado pela enzima LTA4 hidrolase (LTA4H), dando origem ao 

LTB4, importante para o recrutamento e ativação de neutrófilos, incuindo a adesão às células 

endoteliais. 
150, 155, 156

 Além disso, o LTB4 pode induzir aumento da permeabilidade vascular 

de maneira dependente de neutrófilos, desta forma, também contribuindo para o edema. 
157

 

Por outro lado, se o epóxido LTA4 for metabolizado pela enzima LTC4 sintase (LTC4S), o 

LTA4 é conjugado com glutationa reduzida, formando o LTC4. 
158

 O LTC4 é então 

transportado para fora da célula, onde sua porção peptídica pode ser metabolizada para formar 

o LTD4 e o LTE4. Juntos, o LTC4, LTD4 e o LTE4 são conhecidos como cistenil leucotrienos, 

ou como antigamente eram chamados: “substâncias de reação lenta de anafilaxia”, devido sua 

capacidade lenta e contínua de promover a contração do músculo liso e induzir aumento da 

permeabilidade vascular nas reações de hipersensibilidade imediata, como na asma e em 

outros processos alérgicos. 
155, 159

 Além disso, os cistenil LTs induzem a produção de muco 
160

 

e, mais especificamente o LTD4, contribui para os processos alérgicos via recrutamento de 

eosinófilos. 
161, 162

 

 Assim como as PGs, os LTs são reconhecidos por receptores acoplados à proteína G, 

dos quais quatro são bem caracterizados até o momento: B-LT1 e B-LT2, responsáveis pelo 

reconhecimento de LTB4, e CysLT1 e CysLT2, receptores específicos para os cistenil LTs. O 

B-LT1 é o receptor de alta afinidade para o LTB4 e medeia a quimiotaxia de neutrófilos, ao 

passo que a afinidade do B-LT2 é bem inferior e suas funções ainda não são bem 

estabelecidas, embora seja expresso em uma ampla variedade de tecidos, o que sugere sua 

provável relevância. O LTB4 também pode atuar dentro da própria célula, interagindo com 

receptores PPAR-γ. Esta interação é um mecanismo de controle da resposta inflamatória, uma 

vez que ela promove a degradação do LTB4. 
90, 163

 Por sua vez, o LTD4 pode ativar células da 

musculatura lisa endoteliais ou das vias aéreas via receptor 1 de cistenil-leucotrienos 
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(CysLT1), causando broncoconstrição e edema. 
155, 164

 O CysLT1 é expresso nas células da 

musculatura lisa das vias aéreas, 
164

 bem como nas células endoteliais das vênulas pós-

capilares. 
165

 Tanto o LTD4 como o LTC4 também podem se ligar ao receptor CysLT2, 

expresso em vários tecidos. 
166

 Inibidores de 5-LO, como o zileuton (Zyflo), bem como 

antagonistas do receptor CysLT1, incluindo o zafirlukast (Accolate) e o montelukest 

(Singulair), são utilizados na clínica para o controle da asma. 
151

  

 

1.1.2.2 Fator ativador de plaquetas 

 

O fator ativador de plaquetas (PAF; do inglês “platelet-activating factor” ou 1-0-

alquil-2-acetil-sn-glicero-3-fosfocolina) é um lisofosfolipídeo acetilado com uma grande 

variedade de funções biológicas, das quais as mais bem caracterizadas são sobre o processo 

inflamatório e sistema vascular. 
96, 167

 Sabe-se que muitos mediadores lipídicos são derivados 

de fosfolipídeos constituintes de membrana, 
168

 porém, o PAF foi o primeiro descrito como 

um fosfolipídeo intacto capaz de atuar como um autacoide. 
96

 

A biossíntese do PAF pode ocorrer tanto pela via do remodelamento, ativada 

principalmente durante processos inflamatórios, quanto pela via de novo, principal fonte de 

PAF sob condições fisiológicas. A via do remodelamento, como o próprio nome sugere, tem a 

função de gerar o PAF através de modificações específicas em fosfolipídeos de membrana 

contendo resíduos de colina. Uma vez que estes fosfolipídeos são hidrolisados pelas PLA2 

ativadas, o ácido araquidônico é liberado e metabolizado em eicosanoides. Paralelamente e 

em concentrações equimolares, o lisofosfolipídeo remanescente (Liso-PAF) é então acetilado 

por uma liso-PAF acetiltransferase e convertido em PAF bioativo. Em contrapartida, a via de 

novo de biossíntese do PAF é realizada pela adição de uma molécula de colina associada a um 

fosfato (fosfocolina) diretamente sobre uma molécula análoga ao diacilglicerol, o 1-O-alkyl-

2-acetyl-sn-glycerol (AAG), o qual é um metabólito intermediário do PAF. 
169

 Interessante 

pontuar que, apesar de ser considerado um metabólito intermediário, o AAG pode exercer 

algumas ações semelhantes ao PAF, como estimular a proliferação de células da musculatura 

lisa, 
170

 promover a diferenciação celular, 
171

 bem como induzir agregação plaquetária 
172

 e 

hipotensão. 
173

 

Apesar do importante papel do PAF produzido pelas células endoteliais e plaquetas, 

sua síntese não ocorre apenas em células sanguíneas, mas em vários outros tecidos como 

pulmão fetal, 
174

 rins 
175

 e cérebro. 
176

 Em concordância com a ampla gama de células capazes 

de sintetizar o PAF, suas funções biológicas são bastante diversas, incluindo a ativação 
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plaquetária, 
177

 constrição da musculatura lisa das vias aéreas, 
178

 hipotensão 
177

 e aumento da 

permeabilidade vascular. 
179

 Em conjunto, tais sintomas estão relacionados com o quadro de 

anafilaxia sistêmica, onde a importante participação do PAF foi evidenciada pelo uso de 

animais deficientes do PAFR. 
180

 

Na resposta inflamatória o PAF é capaz de mediar interações celulares, incluindo as 

interações entre células endoteliais e leucócitos, que culminam na adesão e posterior 

diapedese dos leucócitos para o tecido. As células endoteliais ativadas por estímulos 

inflamatórios sintetizam PAF, o qual é capaz de ativar leucócitos polimorfonucleares (PMNs), 

peças chave para a resposta inflamatória aguda. Esta ativação envolve a polarização celular, 

aumento da motilidade, liberação dos grânulos, aumento da afinidade de integrinas (ex. β2), 

bem como a redistribuição das moléculas de superfície destes leucócitos. 
181-184

 O PAF 

também pode atuar sobre outros leucócitos envolvidos no processo inflamatório, como nos 

monócitos/macrófagos. Neste contexto, um trabalho demonstrou que a sinalização via PAF 

induz a translocação do fator de transcrição NF-κB para o núcleo e induz a expressão de 

diversos genes inflamatórios. 
185

 Em adição, o PAF é expresso por plaquetas ativadas, as 

quais podem, assim como as células endoteliais, interagir com os leucócitos na circulação 
186

 

e contribuir com a amplificação da resposta inflamatória. 

Inicialmente acreditava-se que o PAF era um mediador solúvel capaz de ativar 

leucócitos e plaquetas em suspensão. Entretanto, posteriormente foi demonstrado que este 

mediador é sintetizado por células endoteliais ativadas de forma bastante regulada e local; 

ainda, que o PAF gerado era capaz de ativar leucócitos PMNs. Esta foi a primeira evidência 

de um mecanismo de ativação de leucócitos PMNs in situ, pois até então acreditava-se que 

esses leucócitos eram ativados apenas em resposta à estímulos quimiotáticos difundidos na 

corrente sanguínea. 
181-183

 Atualmente sabe-se que a maior parte do PAF produzido não é 

secretada, mas sim fica ancorada à membrana da célula que o sintetizou, a fim de ser 

reconhecido por seu receptor específico expresso na membrana das células alvo. Portanto, 

normalmente a ação do PAF é justácrina, isto é, uma sinalização dependente de contato. 
184, 186

 

Neste tipo de sinalização, a célula produtora do PAF interage com seu receptor (PAFR) 

expresso na superfície da célula alvo, de modo que o contato é mantido com o auxílio de 

moléculas de adesão, como a P-selectina. Este contato garante a ação do PAF apenas sobre as 

células alvo, atuando como um controle espacial da inflamação. Além de mediar interações 

entre células, a sinalização do PAF também pode ser autócrina ou até mesmo intrácrina. 

Entretanto, em alguns casos, o PAF também pode ter ação parácrina, bem como atingir a 

circulação e exercer ação endócrina. 
167
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O controle da concentração e atividade do PAF produzido é realizado tanto pelo 

controle da sua síntese, bem como pela ação de PAF-acetilhidrolases (PAF-AHs), enzimas 

capazes de remover o grupo acetil do PAF o transformando novamente em uma molécula de 

liso-PAF inativa.  Como um mecanismo de controle, na circulação a PAF-AH limita a meia 

vida do PAF a poucos minutos. 
187

 

 

1.1.3 Venenos de viperídeos e inflamação 

 

A partir do momento em que o veneno é injetado, duas situações ocorrem 

simultaneamente: o desenvolvimento dos efeitos tóxicos induzidos pelas toxinas do veneno e, 

não menos importante, a estimulação da resposta imune do hospedeiro a fim de neutralizar e 

remover as proteínas do veneno. Quando os danos locais e sistêmicos gerados por estas 

toxinas excedem a capacidade da vítima de assimilar e responder a agressão, se inicia o que 

chamamos de envenenamento. Os venenos, especialmente de serpentes, induzem a ativação 

da resposta imune inata, caracterizada por processos inflamatórios, 
59, 60

 bem como adaptativa, 

incluindo a geração de anticorpos específicos, importante para a produção dos soros 

antivenenos. 
188-191

  

A inflamação é a principal característica dos envenenamentos por serpentes da família 

Viperidae. A ativação do processo inflamatório e sua cascata de eventos desempenham um 

papel importante na patogênese do envenenamento, no quadro clínico e no desfecho do 

acidente. Neste sentido, podemos citar os envenenamentos por Bothrops asper, 
192, 193

 B. atrox 

194, 195
 e B. jararaca, 

196, 197
 os quais, entre outras alterações características como os distúrbios 

hemostáticos e cardiovasculares, induzem uma proeminente resposta inflamatória, a qual já 

foi associada não apenas com os danos locais, mas também com os distúrbios sistêmicos 

provocados por venenos viperídicos. 
37, 63

  

Entre os sintomas inflamatórios, o edema local é bastante relevante, pois pode levar a 

isquemia e compressão neuronal, culminando na perda de tecido, incapacidades e até na 

amputação do membro afetado. 
58, 198, 199

 O extravasamento de plasma nas vênulas pós-

capilares é responsável pelo início da formação do edema. Neste sentido, foi mostrado que o 

extravasamento de plasma nas vênulas pós-capilares do músculo cremáster de animais 

tratados com o veneno de Bothrops asper, é detectável já após dois minutos da inoculação do 

veneno. 
200

 A formação do edema, neste outro estudo avaliado na pata de animais 

experimentais, também tem início rápido, porém, se mantém por mais de 24 h e vem 

acompanhada por infiltrado de leucócitos. 
201

 No entanto, o edema não é apenas resultado do 
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acúmulo de conteúdo plasmático extravasado. Em 2008, Mora e cols. 
202

 demonstraram que o 

edema pode ser acentuado pela contração dos vasos linfáticos eferentes provocada pelo 

veneno, dificultando a remoção do conteúdo intersticial acumulado.  

Além do edema, também é característico o acúmulo de células na região afetada após 

estímulos com o veneno de Bothrops asper. No modelo de inflamação induzida no músculo 

gastrocnemio de camundongos, em 6 h foi observado um leve infiltrado celular, que se 

acentuou a partir das 24 h e se manteve até as 72 h. O infiltrado foi localizado dentro de uma 

área contendo células musculares necróticas, bem como no espaço intersticial adjacente. O 

tipo celular predominante nos períodos compreendidos entre 6 h e 24 h foi de leucócitos 

polimorfonucleares (PMNs), ao passo que entre 48 h e 72 h os leucócitos PMNs foram 

substituídos por leucócitos mononucleares (MNs). 
192

 No modelo de inflamação induzida na 

pata de camundongos, foi observado fenômeno semelhante. 
203

 O pico de IL-6 ocorreu no 

período compreendido entre 3 h e 6 h após o estímulo com o veneno, o qual se estabilizou 

após 12 h. Não foram encontrados TNF-α e IL-α em nenhum dos períodos avaliados. Entre 

6 h e 24 h o veneno induziu o influxo principalmente de leucócitos PMNs, com o 

aparecimento de células MNs nos períodos mais tardios. Na tentativa de compreender a 

participação de toxinas hemorrágicas presentes no veneno na indução do edema e produção de 

mediadores inflamatórios, os animais foram inoculados com o veneno cujas toxinas 

hemorrágicas haviam sido neutralizadas. A partir deste ensaio, foi possível concluir que a 

atividade hemorrágica das toxinas do veneno não está envolvida na indução do edema, 

influxo de leucócitos e produção de IL-6.  

A migração de leucócitos para o tecido envolve a interação entre moléculas de adesão 

expressas tanto nos leucócitos, quanto nas células endoteliais. A expressão diferencial destas 

moléculas é estimulada por mediadores inflamatórios e coordena a cinética de migração dos 

diferentes tipos de leucócitos. 
74-76

 Neste sentido, foi mostrado que o veneno de Bothrops 

asper induz a expressão de L-selectina, LFA-1, ICAM-1, PECAM-1 e CD18 em neutrófilos e 

em células endoteliais, 
193

 indicando a ação direta do veneno sobre estas células, bem como a 

ação dos diferentes mediadores inflamatórios produzidos em resposta ao veneno.  

Uma vez no tecido, estes leucócitos são ativados, seja pela ação direta do veneno ou 

via mediadores produzidos localmente em resposta ao estímulo. Assim, foi demonstrado que 

os venenos de Bothrops asper e B. jararaca, induzem o influxo e ativação de leucócitos na 

cavidade peritoneal de camundongos. O influxo de leucócitos se iniciou após 3 h da e se 

estabilizou às 48 h. O tipo celular predominante nas primeiras horas era de PMNs, seguido do 

aumento de leucócitos MNs observado entre 48 h e 72 h. Os dois venenos foram capazes de 
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induzir o aumento da fagocitose, aumento da produção de espécies reativas de oxigênio e 

produção de IFN-γ, tanto nos leucócitos PMNs quanto nos leucócitos MNs. Em macrófagos, 

houve também o aumento da produção de óxido nítrico (NO). Em conjunto, os autores 

concluíram que os resultados obtidos indicam a participação das espécies reativas de oxigênio 

e nitrogênio no dano local provocado por estes venenos. 
197

 

O envenamento pela espécie Bothrops atrox, responsável pela maioria dos acidentes 

na região norte do Brasil, também apresenta um processo inflamatório associado. É 

caracterizado pelo aumento da permeabilidade vascular, influxo de leucócitos e produção de 

citocinas, quimiocinas e eicosanoides. Curiosamente, nos períodos mais iniciais houve 

aumento de leucócitos MNs, seguido do aumento de PMNs apenas após esse período. Entre 

os mediadores, o veneno induziu a produção de PGD2, PGE2, TXA2, LTB4, das citocinas 

TNF-α, IL-6, IL-10 e IL-12p70, além da quimiocina CCL-2, em humanos também conhecida 

como MCP-1 e responsável pelo influxo de monócitos para o tecido. 
195

 Neste sentido, este 

grupo também demonstrou o importante papel da sinalização via TLR2 e MyD88 na indução 

da resposta inflamatória induzida por este veneno em modelo de peritonite. A proteína 

MyD88 está envolvida com o influxo de leucócitos MNs e PMNs para o tecido, bem como na 

produção de mediadores inflamatórios induzidos pelo veneno. Houve dimuição dos níveis de 

PGE2, LTB4, TNF-α, IL-1β, IL-12p70 e CCL-2, ao passo que a produção de TXA2 e IL-10 

não foram alteradas. Os animais geneticamente deficientes de MyD88 não expressam COX-2, 

indicando que a produção de PGE2, mas não de TXA2, é dependente da atividade de 

COX-2. 
204

 Na ausência de TLR2 os resultados foram um pouco distintos. 
205

 Houve aumento 

de IL-6 e CCL-2 nos animais deficientes de TLR2, indicando que a produção de IL-6 e 

CCL-2 são reguladas negativamente pela ativação do TLR2; paralelamente, houve acúmulo 

de PMNs na cavidade peritoneal dos animais deficientes, possivelmente sendo a fonte de 

IL-6. Apesar do aumento de CCL-2, houve diminuição do influxo de MNs. Os autores 

sugerem que o recrutamento de MNs via TLR2 é independente de CCL-2 e que a diminuição 

do influxo de MNs está associada à diminuição da produção de mediadores inflamatórios 

importantes, incluindo a IL-1β, uma vez que esta citocina é uma molécula chave da 

imunidade inata e está associada com os eventos inflamatórios induzidos pelo veneno de 

B. atrox. 
193, 204

 Ainda, este estudo mostrou que nos animais geneticamente deficientes de 

TLR2 o recrutamento de leucócitos PMNs induzidos pelo veneno é independente de LTB4. 

Por outro lado, não houve diferença na expressão de COX-2, PGE2, TXA2 e IL-10. 
205

 A 

sinalização via TLR2 e MyD88 também contribui para a resposta inflamatória de macrófagos 
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estimulados com a miotoxina-III, uma fosfolipase A2 purificada do veneno de Bothrops 

asper. 
206

 

Contudo, os venenos de serpentes da família Viperidae também podem desempenhar 

funções anti-inflamatórias, como é o caso do veneno de Crotalus durissus terrificus, ou mais 

especificamente, da crotoxina (CTX), principal toxina do veneno. A CTX foi capaz de 

modular a colite induzida por TNBS em camundongos, diminuindo a perda de peso, a 

intensidade da doença, o dano tecidual e a atividade de mieloperoxidases (MPO). 

Paralelamente, os níveis de TNF-α, IL-1β e IL-6 também foram reduzidos. Ao avaliar a 

modulação a nível celular, foi visto que a CTX diminui o acúmulo de células linfoides inatas 

do grupo 3, linfócitos TH17 e da citocina IL-17, ao passo que não altera a frequência de 

células TCD4
+
. No entanto, foi observado um aumento na frequência de linfócitos T 

reguladores, acompanhado pelo aumento de TGF- β, PGE2 e LXA4. 
207

 Em concordância com 

estes resultados, Sampaio e cols. (2006), 
208

 utilizando inibidores específicos para 5-LO e 

COX-1/2, concluíram que o efeito anti-inflamatório tanto do veneno quanto da CTX, estão 

relacionados com produtos dependentes da via da 5-LO, como por exemplo, a LXA4, mas não 

o LTB4. 

Como visto até aqui, muitos estudos mostram os efeitos de diversos venenos de 

serpentes da família Viperidae sobre o processo inflamatório, especialmente em membros da 

subfamília Crotalinae que inclui os gêneros Bothrops e Crotalus. No entanto, ainda que em 

menor número, existem trabalhos evidenciando o potencial pró-inflamatório de venenos de 

serpentes da subfamília Viperinae, a qual inclui o gênero Bitis. Recentemente um estudo 

mostrou a atividade pró-inflamatória do veneno de Montivipera bornmuelleri no modelo de 

peritonite em camundongos. 
209

 Após inoculação do veneno na cavidade peritoneal dos 

animais, seguida da quantificação dos mediadores produzidos no homogenato do baço após 

6 h e 24 h, foi mostrado que o veneno induz a produção de TNF-α, IFN-γ, IL-1β, IL-17, IL-4 

e IL-10.  Além disso, células monocíticas da linhagem U937 estimuladas com o veneno de 

Vipera ammodytes ammodytes aumentam a expressão de diversos genes pró-inflamatórios, 

incluindo os genes para IL-1β e IL-8. 
210

 No modelo de inflamação induzida no músculo 

cremáster de camundongos, o veneno de Vipera berus, outro membro da subfamília 

Viperinae, induziu edema, hemorragia e mionecrose. 
211

  

Com base nestes estudos, podemos admitir que mesmo venenos de serpentes da 

mesma família, como é o caso dos viperídeos aqui mencionados, induzem padrões 

inflamatórios distintos, os quais podem execer tanto efeitos pró, quanto anti-inflamatórios. 

Como nos exemplos aqui citados, bem como em muitos outros trabalhos disponíveis na 
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literatura, 
212-214

 foram demonstrados vários padrões de resposta inflamatória, indicando que, 

apesar dos venenos de viperídeos serem compostos por toxinas pertencentes a um número 

restrito de famílias, incluindo as metaloproteases, serino proteases e fosfolipases A2, 
215, 216

 

cada veneno tem seu próprio perfil de resposta inflamatória associada. Essa diferença se deve 

a frequência de expressão de cada classe de toxinas, bem como pela variabilidade das 

propriedades tóxicas dentro da mesma classe devido à inserção de motivos funcionais 

introduzidos em toxinas estruturalmente relacionadas. 
215, 216

 De fato, compreender o padrão 

de mediadores e tipos celulares envolvidos na resposta inflamatória nos envenenamentos é o 

primeiro passo para se elucidar o mecanismo inflamatório induzido por cada veneno. Em 

seguida, o caminho é investigar a participação de determinados mediadores inflamatórios ou 

populações celulares nos fenômenos induzidos pelo veneno, como por exemplo, no edema 
217

 

e na mionecrose, 
218

 a fim de se obter estratégias de intervenção nestes importantes efeitos não 

neutralizados pelos antivenenos.  

Neste sentido, o papel dos mediadores lipídicos foi avaliado no edema provocado 

pelos venenos de Bothrops asper e B. jararaca. Utilizando inibidores capazes de inibir 

diferentes etapas da síntese de eicosanoides, foi possível mostrar que no edema formado pela 

injeção do veneno de B. asper é em grande parte mediado por prostanoides, mais 

especificamente pelos prostanoides derivados do metabolismo de COX-2. Embora em menor 

intensidade, os eicosanoides independentes de COX-1/2, além de outros mediadores, também 

estejam envolvidos com a formação do edema.  Já as intervenções do edema induzido pelo 

veneno de B. jararaca utilizando os mesmos inibidores mostrou que o veneno provoca o 

edema majoritariamente via prostanoides, os quais são derivados da atividade tanto de 

COX-2, quanto de COX-1. 
217

 Em adição, lesões musculares provocadas por venenos 

botrópicos podem ser atenuadas pelo uso de dexametasona, um inibidor de PLA2.  Neste 

estudo foi visto que a dexametasona, bem como o extrato de Eclipta prostrata, reduzem o 

dano muscular e o edema provocado pelos venenos de Bothrops jararaca e B. jararacussu, 

acompanhado pela redução de leucócitos e atividade de mieloperoxidase no tecido. 
218

 A 

dexametasona, a indometacina e o celecoxib, respectivamente, inibidores de PLA2, COX-1/2 

e COX-2, também foram capazes de reduzir o edema e o influxo de neutrófilos induzidos pelo 

veneno de B. jararacussu. 
212

 Diferentes anti-inflamatórios, incluindo a dexametasona e o 

diclofenaco, também foram capazes de reduzir o edema provocado pelo veneno de Cerastes 

gasperettii. 
219

 Em conjunto, estes resultados indicam que a inflamação, mais especificamente, 

os eicoisanoides, são, ao menos em parte, responsáveis pelo dano tecidual provocado por 

estes venenos.  
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 A inflamação associada ao envenenamento por viperídeos está envolvida não apenas 

com os efeitos locais, mas pode contribuir para a patogênese sistêmica, de modo que foi 

associada com danos ao miocárdio e consequente arritmia cardíaca 
37, 63

. Outro estudo 

mostrou que a inflamação, juntamente com os distúrbios na cascata de coagulação induzidos 

por venenos de diferentes viperídeos, contribuem para a letalidade de animais experimentais. 

Os autores trabalharam em cima da hipótese de que a P-selectina solúvel, a qual é aumentada 

em doenças trombóticas e está envolvida na hipercoagulação disseminada nestas desordens, 

poderia atuar de maneira benéfica em envenenamentos por viperídeos, uma vez que nestes 

envenenamentos ocorrem distúrbios da coagulação e hemorragias. Inicialmente foi 

confirmado que, de fato, a concentração de P-selectina solúvel é aumentada durante o 

envenenamento, como uma forma endógena de controlar os distúrbios provocados pelo 

veneno de duas formas: controlando o influxo de leucócitos para o tecido inflamado, 

reduzindo os níveis de TNF-α e IL-1β e normalizando a hemostasia. Considerando tal efeito 

benéfico da P-selectina solúvel, os autores se valeram do tratamento dos camundongos com 

P-selectina solúvel recombinante, o qual inibiu 100 % a morte dos animais desafiados com 

doses letais destes venenos. 
220

 Wanderley e cols. (2014) 
212

 demonstraram que o fucoidan, 

um inibidor de P e L-selectinas, foi capaz de reduzir o edema e o infiltrado de neutrófilos 

induzidos pelo veneno de B. jararacussu. No entanto, considerando o efeito protetor da P-

selectina solúvel nos distúrbios sistêmicos provocados por venenos de viperídeos, o uso do 

fucoidan para o tratamento destes envenenamentos deve ser amplamente investigado. 

Como podemos notar, apesar dos extensos estudos com relação ao processo 

inflamatório associado aos envenenamentos por viperídeos, até o momento, não existem 

trabalhos que avaliam o processo inflamatório associado ao envenenamento pela serpente 

Bitis arietans, uma das principais serpentes de interesse médico do continente africano. 

Estudos de caso demonstraram que o envenenamento por B. arietans provoca distúrbios 

cardiovasculares, hemostáticos, bem como inflamatórios, caracterizado por sintomas como 

edema, dor, febre e neutrofilia. 
34, 35, 38, 39

 Para nosso conhecimento, apenas um único estudo 

prospectivo em cachorros envenenados naturalmente por B. arietans mostrou a presença de 

inflamação sistêmica devido ao aumento da proteína C-reativa no plasma. 
37

 Como descrito 

até aqui, a inflamação, bastante relacionada aos distúrbios decorrentes do envenenamento por 

viperídeos, é um processo complexo que envolve uma rede de interações entre componentes 

celulares, plasmáticos e mediadores produzidos em resposta a um determinado estímulo, no 

qual os mediadores lipídicos exercem um importante papel, atuando em diversas etapas do 

processo inflamatório. Deste modo, o primeiro capítulo deste trabalho teve como objetivo 



57 
 
Introdução (Capítulo 1) 

estudar o processo inflamatório agudo induzido pelo veneno de B. arietans em modelo in vivo 

e avaliar a contribuição dos mediadores lipídicos para estes eventos. 
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1.2 OBJETIVO 

 

Estudar o processo inflamatório agudo induzido pelo veneno de B. arietans e avaliar a 

contribuição dos mediadores lipídicos para estes eventos. 

 

1.2.1 Objetivos específicos 

 

 Avaliar eventos agudos induzidos pelo veneno no modelo de peritonite, considerando 

os seguintes parâmetros: 

  

 Aumento da permeabilidade vascular; 

 Aumento de leucócitos; 

 Aumento da expressão gênica de proteínas envolvidas com a resposta inflamatória; 

 Produção de eicosanoides;  

 Produção de citocinas e quimiocinas; e 

 Hemorragia. 

 

 A partir de intervenções farmacológicas e utilização de animais deficientes da enzima 

5-lipoxigenase ou do receptor do PAF, avaliar a contribuição dos mediadores lipídicos 

para o aumento de leucócitos, produção de citocinas e quimiocinas e hemorragia na 

cavidade peritoneal. 
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1.3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

1.3.1 Veneno 

 

 O veneno de Bitis arietans (BA33 - Venom Supplies, SA, Austrália), cedido pelo Dr. 

José Roberto da Seção de Soros Hiperimunes do Instituto Butantan, foi obtido de animais 

adultos de ambos os sexos, medindo aproximadamente 60 cm cada e provenientes do sul do 

continente africano. Antes da obtenção do veneno, foi constatado que as serpentes estavam 

aptas e saudáveis a partir de inspeção visual e revisão dos registros em banco de dados de 

cada animal, contendo informações como aspecto da pele, tipo de alimentação, dados 

reprodutivos e médicos. O veneno liofilizado foi armazenado em freezer -20 °C. Para os 

ensaios in vivo, amostras de veneno foram diluídas em salina apirogênica (NaCl. 0,15 M) e 

filtradas em filtros esterilizantes, com poros de 0,22 µm, e armazenadas em freezer -80 ºC. O 

conteúdo proteico foi determinado pelo método do ácido bicinconínico (BCA) 
221

.  

 

1.3.1.1 Dosagem protéica pelo método BCA  

  

A concentração protéica das amostras de veneno foi determinada pelo método do 

ácido bicinconínico, utilizando o kit comercial Pierce BCA Protein Assay (Pierce 

Biotechnology, IL, EUA), de acordo com especificações do fabricante. Para interpolação de 

dados foi utilizada curva padrão com diferentes concentrações (0 - 2000 µg/mL) de albumina 

de soro bovino (BSA, Sigma Aldrich, MO, EUA) diluída em PBS (8,1 mM Na2HPO4; 

1,5 mM KH2PO4; 137 mM NaCl; 2,7 mM KCl; pH 7,4). A leitura foi realizada em 

espectrofotômetro de placas (ELX 800, Biotek Instruments, VT, EUA) no comprimento de 

onda de λ 540 nm. Os valores de absorbância da curva padrão foram plotados e uma curva 

correspondente à absorbância versus concentração protéica foi construída. Os valores de 

absorbância das amostras foram interpolados aos valores da curva padrão e a concentração 

protéica de cada amostra foi obtida.  

 

1.3.1.2 Análise da presença de endotoxina 

 

 Antes dos experimentos, amostras de veneno (20 µg/mL) foram diluídas em salina 

apirogênica, filtradas e encaminhadas à Seção de Controle Microbiológico do Instituto 

Butantan (Serviço de Controle de Qualidade, Divisão Bioindustrial) para análise da presença 
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de endotoxina (ANEXO A). A análise foi realizada pelo método semi-quantitaivo LAL 

(Limulus amebocyte lisate) utilizando o kit PYROGENT TM Gel clot LAL Assays (Lonza, 

MD, EUA), de acordo com as instruções do fabricante. A concentração estimada de 

endotoxina presente nas amostras foi calculada de acordo com um padrão de endotoxina de 

Escherichia coli na concentração de 0,125 UE/mL. A concentração de endotoxina encontrada 

nas amostras de veneno variou de 0,125 a 1,25 UE/mL, desta forma, mesmo considerando o 

limite máximo estimado, se encontra dentro do limite aceitável de endotoxina por micrograma 

de veneno (< 0,1 UE/µg). 
222

 

 

1.3.2 Animais 

 

Foram utilizados camundongos de ambos os sexos, de 20-22 g, de quatro linhagens 

distintas. Os camundongos das linhagens C57BL/6, 129 SvE e 129 SvE deficientes da enzima 

5-lipoxigenase (5LO
-/-

) foram provenientes do Centro de Bioterismo da rede USP de 

Biotérios. Já os camundongos da linhagem C57BL/6 deficientes do receptor do PAF 

(PAFR
-/-

) foram gentilmente cedidos pelo Prof. Takao Shimizu, do Departamento de 

Bioquímica da Universidade de Tokyo. As linhagens PAFR
-/-

 e 5LO
-/-

 possuem o mesmo 

“fundo genético” dos animais C57BL/6 e 129 SvE, respectivamente, portanto, foram 

comparados com seus respectivos controles no decorrer do estudo. Os animais foram 

mantidos no biotério de experimentação do departamento de Imunologia em condições 

padronizadas, com água e alimentação ad libitum, de acordo com certificado aprovado pela 

CEUA ICB (nº 4669091117) e normas estabelecidas pelo CONCEA. 

 

1.3.3 Inoculação de veneno e obtenção de sangue e do exsudato peritoneal 

 

 Para a indução da resposta inflamatória local, os animais foram inoculados com a dose 

miotóxica não-letal do veneno de B. arietans, a qual foi previamente estabelecida pelo nosso 

grupo 
52

. Esta dose (0,2 DL-50) foi recalculada de acordo com a DL-50 estabelecida mais 

recentemente pelo nosso grupo, 
189

 obtida com o mesmo lote de veneno utilizado para os 

experimentos deste estudo. A mesma dose de veneno foi previamente utilizada para a indução 

de inflamação em modelo murino utilizando o veneno de Bothrops jararaca. 
196

 Assim, os 

animais foram inoculados pela via intraperitoneal (i.p.) com uma solução de veneno diluído 

em salina apirogênica na concentração de 50 µg/mL, a qual foi administrada em um volume 
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de 200 µL/ 20 g (0,5 mg/kg). Os animais dos grupos controle receberam administração i.p. de 

volume equivalente de solução salina apirogênica. 

 Decorridas 1/2 h, 4 h ou 8 h da inoculação de veneno, períodos selecionados de acordo 

com a literatura para avaliar o processo inflamatório agudo, 
195, 196, 223

 os animais foram 

anestesiados por inalação de isoflurano e, em seguida, eutanasiados sob atmosfera excessiva 

de CO2. O sangue foi coletado por punção cardíaca e despensado em tubos contendo solução 

anticoagulante (Citrato trissódico 2H20; 129 mmol) na proporção de 1 parte de anticoagulante 

para 9 partes de sangue (1:10; v/v). Após homogeneização, o sangue foi centrifugado a 

5000 × g durante 10 minutos a 4 ºC para obtenção do plasma, o qual foi armazenado em 

freezer – 80 ºC para posteriores dosagens. Para a coleta do exsudato peritoneal foi injetado 

pela via i.p. 3 mL/cavidade de PBS autoclavado e gelado, a qual foi massageada por 

aproximadamente um minuto. Devido a dificuldade de se coletar o volume total injetado, 

como forma de padronização, foram coletados 2 mL/cavidade. O conteúdo coletado foi 

centrifugado individualmente a 500 × g por 5 minutos a 4 °C para deposição das células. O 

sobrenadante livre de células foi imediatamente aliquotado e armazenado a -80 °C para 

posteriores dosagens. As células precipitadas foram diluídas em 200 µL de PBS gelado e 

utilizadas para contagem total e diferencial de leucócitos, dosagem de hemoglobina, bem 

como para a análise da expressão gênica e proteica de COX-1 e COX-2 (COX-1/2).  

 

1.3.3.1 Análises no exsudato peritoneal  

 

 Após a coleta do exsudato peritoneal, conforme descrito em 1.3.3, o pellet de células e 

o exsudato peritoneal livre de células foram utilizados para as análises a seguir. 

 

1.3.3.1.1 Contagem total e diferencial de leucócitos 

 

 Cada precipitado celular obtido após a centrifugação dos exsudatos peritoneais foi 

homogeneizado em 200 µL de PBS gelado. Uma alíquota foi diluída em solução de Turk 

(1:20; v/v), para contagem do número total de leucócitos em câmara de Neubauer visualizada 

em microscopia de luz. Para a contagem diferencial, foram confeccionados esfregaços em 

lâminas de vidro contendo 5 x 10
4
 células/cada, preparados em citocentrífuga (Citospin 4, 

Thermo Scientific, MA, EUA) a temperatura ambiente (400 rpm por 5 minutos) e coradas 

pelo corante Instant Prov (New Prov, Paraná, Brasil). Foram contadas no mínimo 100 células 

em diferentes campos, utilizando microscopia de luz e aumento de 1000 x. O valor inicial 
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obtido em porcentagem de leucócitos mononucleares e leucócitos polimorfonucleares foi 

ajustado para número bruto de células em 1 mL de lavado. 

 

1.3.3.1.2 Dosagem de hemoglobina 

 

 Para avaliar a hemorragia na cavidade peritoneal induzida pelo veneno, a concentração 

de hemoglobina presente nas hemácias do exsudato peritoneal foi estimada. Para tal, a solução 

de células obtidas após a centrifugação do exsudato peritoneal (pellet diluído em 200 µL) foi 

diluída em água deionizada (1:60) e mantidas durante dez minutos à temperatura ambiente, 

para completa hemólise dos eritrócitos e liberação da hemoglobina. Para interpolação de 

dados foi utilizada curva padrão com diferentes concentrações de hemoglobina bovina (Sigma 

Aldrich, St. Louis, MO, EUA) diluída em PBS (0 g/dL, 0,0039 g/dL, 0,0078 g/dL, 0,0156 

g/dL, 0,0312 g/dL, 0,05 g/dL, 0,1 g/dL, 0,2 g/dL, 0,3 g/dL e 0,4 g/dL). A leitura foi realizada 

em espectrofotômetro de placas (ELX 800, Biotek Instruments, VT, EUA) no comprimento 

de onda de λ 415 nm. Os valores de absorbância da curva padrão foram plotados e uma curva 

correspondente à absorbância versus concentração foi construída. Os valores de absorbância 

das amostras foram interpolados aos valores da curva padrão e a concentração de 

hemoglobina de cada amostra foi obtida. 

 

1.3.3.1.3 Extração de RNA e PCR quantitativo 

 

 Para a amplificação das amostras de RNA, os precipitados celulares foram submetidos 

a tratamentos com tampão para lise de eritrócitos (ACK lysing buffer, Gibco, Invitrogen 

Corp., CA, EUA), a fim de evitar possíveis interferências. Para tal, o precipitado celular, 

oriundo do lavado peritoneal coletado individualmente, foi homogeneizado em 200 µL de 

PBS gelado. Uma alíquota de 40 µL foi reservada para dosagem de hemoglobina e contagem 

do número total e diferencial de leucócitos. Aos 160 µL restantes, foram adicionados 400 µL 

de tampão de lise e as amostras foram incubadas durante três minutos no gelo. Em seguida, 

foram adicionados 2 mL de PBS/tubo, os quais foram homogeneizados e submetidos à 

centrifugação (4 ºC, 4 min, 250 × g). O sobrenadante foi cuidadosamente descartado, ao 

preciptado celular foram adicionados 250 µL/cada de Trizol e as amostras foram armazenadas 

a – 80 ºC. O RNA total foi extraído com o auxílio de colunas “Direct-zol
TM

 RNA MiniPrep” 

(Zymo Research, CA, EUA), de acordo com as recomendações do fabricante. Em seguida, a 

concentração de RNA foi determinada em espectrofotômetro e a mesma quantidade de 
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amostra foi ajustada para a síntese do DNA complementar (cDNA). O cDNA foi sintetizado 

utilizando o kit “Verso cDNA Synthesis” (Thermo Scientific, MA, EUA) e a reação em cadeia 

da polimerase (PCR), quantitativa e em tempo real (PCRq), foi realizada com primers 

específicos para: Il-6 (F: 5’ – TCC TTA GCC ACT CCT TCT GT – 3’; R: 5’ – AGC CAG 

AGT CCT TCA GAG A – 3’), Cox-1 (F: 5’ – TTC AAC ACA CTC TAT CAC TGG C – 3’; 

R: 5’ – AGA AGC GTT TGC GGT ACT CAT – 3’) e Cox-2 (F: 5’ – CTC CCT GAA GCC 

GTA CAC AT – 3’; R: 5’ – ATG GTG CTC CAA GCT CTA CC – 3’), todos da Exxtend 

Biotecnologia (SP, Brasil); e Il-1β (F: 5’ CTC TTG TTG ATG TGC TGC TG – 3’; R: 5’ – 

GAC CTG TTC TTT GAA GTT GAC G – 3’),  Alox5 (F: 5’ – CCA GTC GTA CTT TGA 

ATC CGT – 3’; R: 5’ CCA TCT GCC TGC TAT ATA AGA ACC), e Hprt, utilizado como 

controle, (F: 5’ – AGC AGG TCA GCA AAG AAC T – 3’; R: 5’ – CCT CAT GGA CTG 

ATT ATG GAC A – 3’) da Integrated DNA Technologies (IDT, IA, EUA). A reação foi 

realizada utilizando o reagente “SYBR Green Fast” (Applied Biosystems, Life Technologies, 

CA, EUA) no sistema “Step One Plus” (Thermo Scientific, MA, EUA). A expressão relativa 

dos genes de interesse foi normalizada pela expressão do gene de referência (Hprt). O cálculo 

foi realizado pelo método 2
-ΔΔCt

, conforme descrito por Livak e colaboradores (2001). 
224

 

 

1.3.3.1.4 Western Blotting para análise da expressão proteica de COX-1/2 

  

 Nas análises por Western Blotting, os precipitados celulares foram submetidos a 

tratamentos com tampão para lise de eritrócitos (ACK lysing buffer, Gibco, Invitrogen Corp., 

CA, EUA), a fim de evitar possíveis interferências (ver metodologia no item 1.3.3.1.3). Após 

descartar o sobrenadante cuidadosamente, ao precipitado celular foram adicionados 40 µL de 

tampão de amostra redutor, contendo β-mercaptoetanol, 
225

 a cada 1x10
6
 células. As amostras 

foram então aquecidas durante dez minutos a 100 ºC e posteriormente armazenadas a -20 ºC, 

até sua utilização. As proteínas (40 µL/poço) foram submetidas à eletroforese em gel de 

poliacrilamida 15% na presença de SDS, sob voltagem constante de 100 V. Como controle 

positivo da expressão de COX-2, células Raw 264.7 foram tratadas por 24 h com LPS 

(100 ng/mL) e 20 µg/poço do lisado celular, previamente reduzido e desnaturado, foram 

submetidos à eletroforese. 
226

 Em seguida, as bandas proteicas foram transferidas para 

membranas de difluoreto de polivinilideno (PVDF, GE Healthcare, IL, EUA), em sistema 

semi-seco (Trans-Blot SD Semi-Dry Transfer Cell, Bio-Rad, CA, EUA) durante 35 min a 

15 V. Os sítios não-específicos foram bloqueados com leite desnatado a 5 % em TBST 

(150 mM NaCl; 20 mM Tris; 0,5 % Tween 20; pH 7,4) por 1 hora a temperatura ambiente. 
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Após lavagens com TBST, as membranas foram incubadas com anticorpos monoclonais 

específicos para COX-1 e COX-2, ambos na diluição de 1:500 (Cayman Chemical, MI, 

EUA), a 4 ºC overnight. Para controle, as membranas também foram incubadas com anticorpo 

monoclonal contra β-actina na diluição de 1:2000 (Cell Signaling, MA, EUA) durante o 

mesmo período. Posteriormente, as membranas foram lavadas e incubadas, durante 1 hora a 

temperatura ambiente, com anticorpos secundários anti-IgG murinas ou de coelho conjugados 

com peroxidase. Por fim, as bandas imunorreativas foram reveladas utilizando substrato 

quimioluminescente ECL (Thermo Scientific, MA, EUA). A intensidade das bandas foi 

determinada por densitometria utilizando o programa de análise “AlphaDigiDoc 1000 v3.2 

Beta” (Alpha Innotech Corp., CA, EUA) e normalizadas pelas bandas de β-actina. 

 

1.3.3.1.5 Dosagem de mediadores lipídicos 

 

 Os níveis de LTB4, LTC4, PGE2 e TXB2 (metabólito estável do TXA2) foram 

quantificados nos fluídos peritoneais livres de células por ensaio imunoenzimático 

competitivo de acordo com instruções do fabricante (EIA, Cayman Chemical, MI, EUA). As 

absorbâncias foram determinadas em espectrofotômetro de placas com densidade ótica entre 

λ 405/420 nm (VersaMax
TM

, Molecular devices, CA, EUA). As concentrações de eicosanoides 

foram calculadas a partir da interpolação com a curva padrão do kit. O limite inferior de 

detecção foi de > 13 pg/mL (LTB4 e TXB2), > 10 pg/mL (LTC4) e > 15 pg/mL (PGE2). 

 

1.3.3.1.6 Quantificação de citocinas e quimiocinas 

 

 O perfil de citocinas e quimiocinas induzidos pelo veneno foi avaliado no exsudato 

peritoneal livre de células. Para quantificação das citocinas inflamatórias e quimiocinas: 

TNF-α, IL-6, MCP-1, IFN-γ, IL-10 e IL-12p70 foi utilizado o kit “CBA Mouse Inflammatory 

Cytokines” (BD Bioscience, CA, EUA), de acordo com especificações do fabricante. A 

aquisição de dados foi realizada em citômetro de fluxo (FACS Canto II, Becton Dickinson, 

CA, EUA) e a análise realizada pelo software FACS Diva, versão 6.1.3. O limite inferior de 

detecção foi de: > 7,3 pg/mL (TNF); > 5 pg/mL (IL-6); > 52,7 pg/mL (MCP-1); > 2,5 pg/mL 

(IFN-γ); > 17,5 pg/mL (IL-10); e > 10,7 pg/mL (IL-12p70). Para a quantificação da citocina 

IL-1β foi utilizado o kit de ELISA “Mouse IL-1β ELISA Set” (BD Biosciences, CA, EUA), 

seguindo as recomendações do fabricante. A leitura foi realizada em espectrofotômetro de 

placas (ELX 800, Biotek Instruments, VT, EUA) no comprimento de onda de λ 450 nm e as 
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absorbâncias das amostras experimentais foram interpoladas com a curva padrão. O limite 

inferior da curva padrão do kit foi de >15 pg/mL. 

 

1.3.3.2 Dosagem de IL-6 e MCP-1 no plasma 

 

 A quantificação de IL-6 e MCP-1 foram realizadas no plasma, coletado conforme 

descrito em 1.3.3, por ensaio imunoenzimático utilizando o kit “BD OptEIA
TM

 Set Mouse” 

(BD Bioscience, CA, EUA), de acordo com recomendações do fabricante. As absorbâncias 

foram determinadas em espectrofotômetro de placas com densidade óptica de λ 450 nm e os 

valores obtidos interpolados na curva padrão para a obtenção da concentração dos 

mediadores. A faixa de detecção dos kits foi entre 10-1000 pg/mL. 

 

1.3.4 Avaliação do aumento da permeabilidade vascular  

 

O aumento da permeabilidade vascular induzida pelo veneno foi avaliado pelo método 

de difusão do corante azul de Evans na cavidade peritoneal. 
179, 195

 Para tal, os animais foram 

inoculados pela via endovenosa pelo plexo retro-orbital, após sedação com isoflurano, com 

20 mg/kg de azul de Evans diluído em 100 µL de salina apirogênica. Logo em seguida, os 

animais foram inoculados com veneno pela via i.p. (0,5 mg/kg), conforme descrito no item 

1.3.3. Após dez minutos e 1/2 h, os animais foram anestesiados por inalação de isoflurano e, 

em seguida, eutanasiados em câmara de CO2. Neste momento, foi realizada a coleta do lavado 

peritoneal, conforme já descrito. De maneira breve, foram injetados 3 mL de PBS autoclavado 

e gelado/cavidade, que após leve homogeneização, foram coletados (2 mL/cada) e 

centrifugados a 500 × g por 5 minutos a 4 °C para remoção das células e debris. A 

quantificação do corante extravasado foi realizada no sobrenadante do lavado peritoneal dos 

animais experimentais e controles mediante à interpolação das D.O.s lidas a λ  625 nm com as 

D.O.s de uma curva do corante, variando de 0,3 - 50 µg/mL.  

 

1.3.5 Intervenções farmacológicas 

 

 Uma hora antes do estímulo com o veneno, camundongos C57BL/6 foram tratados 

pela via subcutânea, na região dorsal, com diferentes fármacos, seguindo doses utilizadas em 

estudos prévios com venenos: indometacina (10 mg/kg) 
212

, SC-560 (5 mg/kg),  
227

 MK-886 

(5 mg/kg) 
228

 ou WEB-2086 (5 mg/kg), 
229

 respectivamente, inibidores de COX-1/2, de 



66 
 
Material e métodos (Capítulo 1) 

COX-1, da proteína ativadora de 5-LO (FLAP; do inglês: 5-lipoxygenase-activating protein) e 

antagonista do receptor do PAF. Grupos controle foram tratados apenas com os veículos dos 

inibidores emulsionados em salina apirogênica. Em seguida, os animais foram inoculados 

com o veneno pela via i.p. (0,5 mg/kg) e decorridas 1/2 h ou 4 h do estímulo foi realizado o 

lavado peritoneal (ver item 1.3.3)  para a contagem total e diferencial do número de leucócitos 

e dosagem de citocinas e quimiocinas nos fluídos peritoneais livres de células. Nos mesmos 

períodos de estímulo, a quantificação de hemoglobina foi realizada nas hemácias presentes do 

precipitado celular. A ação dos inibidores diretamente sobre os eicosanoides avaliados neste 

estudo foi avaliada após 1/2 h de estímulo com veneno e, em alguns casos específicos, após 

4 h. 

  

1.3.5.1 Preparo dos inibidores utilizados nos tratamentos 

 

Os inibidores utilizados neste estudo foram provenientes da empresa Cayman 

Chemical, EUA. Conforme recomendações do fabricante, todos foram reconstituídos em 

DMSO e as alíquotas armazenadas a -80 ºC. Para os experimentos, os inibidores foram 

diluídos em salina apirogênica até atingir a concentração final utilizada para os tratamentos. O 

volume injetado foi sempre ajustado pelo peso de cada animal (100 µL/20g), mantendo a 

concentração/kg mencionada anteriormente. 

 

1.3.6 Análise estatística 

 

Os dados foram expressos como média ± desvio padrão (SD) e analisados 

estatisticamente pelo programa GraphPad Prism, versão 6.0 para Windows (GraphPad 

Software, CA, EUA). O teste t de Student foi utilizado para comparações entre dois grupos. 

As comparações entre mais de dois grupos em relação a uma variável foram realizadas pelo 

teste One Way ANOVA e as comparações múltiplas realizadas pelo pós-teste de Tukey HSD. 

Para comparação de duas ou mais variáveis, entre mais de dois grupos, foi utilizado o teste 

Two Way ANOVA, seguido por pós-teste de Tukey HSD. Para todos os testes os valores de 

p <0,05 foram considerados significativos. Os dados demonstrados nos gráficos são 

representativos de dois ou mais experimentos reprodutíveis (4-6 animais/grupo). 
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1.4 RESULTADOS 

 

1.4.1 Perfil inflamatório induzido pelo veneno de B. arietans  

 

Para avaliar eventos associados à inflamação aguda induzida pelo veneno de 

B. arietans, camundongos 129 SvE foram inoculados com a dose miotóxica não letal 

(0,5 mg/mL) do veneno 
52

 pela via intraperitoneal, calculada de acordo com a DL-50 do 

veneno estabelecida por Guidolin e cols. (2016). 
189

 Após 1/2 h, 4 h e/ou 8 h de estímulo, o 

lavado peritoneal e o sangue foram coletados para avaliação dos parâmetros inflamatórios 

avaliados neste estudo. 

 

1.4.1.1 Análise da permeabilidade vascular, aumento de leucócitos e produção de 

mediadores inflamatórios na cavidade peritoneal 

 

A inflamação aguda em resposta a agressões envolve alterações na microvasculatura, 

as quais culminam no influxo coordenado de componentes plasmáticos para o tecido e 

ativação de células imunes neste microambiente. Logo após a agressão, as arteríolas sofrem 

vasoconstrição transiente seguida de vasodilatação. Tais eventos são acompanhados pelo 

aumento da permeabilidade vascular, principalmente nas vênulas pós-capilares, o que de fato 

leva ao escape de fluídos plasmáticos para o tecido extravascular, contribuindo para a 

formação do edema, um dos sinais cardinais da inflamação. Neste contexto, a primeira etapa 

do trabalho foi avaliar se o veneno de B. arietans é capaz de promover o aumento da 

permeabilidade vascular.    

 Para tal, o aumento da permeabilidade vascular foi avaliado pelo método de 

extravasamento do corante azul de Evans na cavidade peritoneal após dez minutos e 1/2 h da 

inoculação do veneno. Como mostra a figura 7, o veneno foi capaz de induzir aumento da 

permeabilidade vascular nos dois períodos avaliados. 
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Figura 7 – Aumento da permeabilidade vascular em camundongos 129 SvE 
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Após sedação, camundongos da linhagem 129 SvE foram inoculados pela via endovenosa com solução de azul 

de Evans (20 mg/kg). Em seguida, os animais foram inoculados pela via intraperitoneal com o veneno 

(0,5 mg/kg) ou apenas com salina apirogênica (controle). Após 10 minutos e 1/2 h o lavado peritoneal foi 

coletado para dosagem do corante azul de Evans extravasado na cavidade. Cada ponto representa a média ± SD 

(4-5 animais). Dados de cada grupo veneno comparados com seu respectivo controle analisados estatisticamente 

por teste t de Student. Dados da comparação entre os dois períodos de estímulo analisados por Two-Way ANOVA 

seguido pelo pós-teste de Tukey. (*): estatisticamente diferente do controle; (#): estatisticamente diferente do 

grupo veneno em 10 min. (**) p < 0,01 e (***) p < 0,001. Dados representativos de três experimentos reprodutíveis. 

 

Após alterações na microcirculatura, inúmeros mediadores inflamatórios, incluindo 

citocinas, quimiocinas e mediadores lipídicos, são produzidos na circulação e localmente 

pelas células endoteliais e leucócitos residentes, como mastócitos, macrófagos e células 

dendríticas. Esses mediadores coordenam os eventos inflamatórios em resposta à lesão. 

Paralelamente, leucócitos circulantes, inicialmente neutrófilos e mais tardiamente monócitos, 

migram para o local da lesão sob a influência dos agentes quimiotáticos produzidos. Assim, o 

próximo passo foi avaliar o aumento de leucócitos na cavidade peritoneal dos animais 

experimentais após a inoculação veneno. 

Na figura 8 é possível observar que o veneno induziu aumento de leucócitos na 

cavidade peritoneal a partir de 4 h, o qual se manteve após 8 h. Destes leucócitos, os 

polimorfonucleares (PMNs), em sua maioria neutrófilos, foram os mais abundantes.  

Para elucidar quais os potenciais mediadores envolvidos nesta resposta, inicialmente 

foi avaliada a expressão gênica de citocinas inflamatórias e de enzimas envolvidas com o 

metabolismo de eicosanoides. Assim, foi possível observar que o veneno promove o aumento 

da expressão dos genes de IL-6, IL-1β, COX-1, COX-2 e 5-LO. O aumento da expressão dos 

genes de IL-6, IL-1β, COX-1 e COX-2 ocorreu após 4 h e se manteve após 8 h de estímulo 

com o veneno. Em 8 h, houve aumento da expressão do gene de IL-1 β quando comparado 

com o período de 4 h. Já o aumento da expressão do gene de 5-LO ocorreu apenas após 8 h 

(Figura 9). 
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Figura 8 – Contagem de leucócitos na cavidade peritoneal de camundongos 129 SvE 
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Camundongos da linhagem 129 SvE foram inoculados pela via intraperitoneal com o veneno (0,5 mg/kg) ou 

apenas com salina apirogênica (controle). Após 1/2 h, 4 h e 8 h os lavados peritoneais foram coletados para 

contagem total e diferencial de leucócitos. Cada ponto representa a média ± SD (4-5 animais). Dados de cada 

grupo veneno comparados com seu respectivo controle analisados estatisticamente por teste t de Student. Dados 

da comparação entre os dois períodos de estímulo analisados por Two-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de 

Tukey. (*): estatisticamente diferente do controle; (α): estatisticamente diferente do grupo veneno em 1/2 h. (**) 

p < 0,01, (***) p < 0,001 e (****) p < 0,0001. Dados representativos de três experimentos reprodutíveis. 
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Figura 9 – O veneno de B. arietans promove aumento da expressão gênica de IL-6, IL-1β, 

COX-1, COX-2 e 5-LO em camundongos 129 SvE 
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Camundongos da linhagem 129 SvE foram inoculados pela via intraperitoneal com o veneno (0,5 mg/kg) ou 

apenas com salina apirogênica (controle). Decorridas 4 h ou 8 h, os lavados peritoneais foram coletados. Após a 

lise de eritrócitos, as células foram tratadas com trizol para extração do RNA total. O PCRq foi realizado para a 

determinação da expressão gênica de a) IL-6, b) IL-1β, c) COX-1, d) COX-2 e e) 5-LO. Cada ponto representa a 

média ± SD (4-5 animais). Dados de cada grupo veneno comparados com seu respectivo controle analisados 

estatisticamente por teste t de Student. Dados da comparação entre os dois períodos de estímulo analisados por 

Two-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey. (*): estatisticamente diferente do controle; (#): 

estatisticamente diferente do grupo veneno em 4 h. (*) p < 0,05; (**) p < 0,01, (***) p < 0,001 e (****) 

p < 0,0001. Dados representativos de três experimentos reprodutíveis. 
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Em 1/2 h já foi possível observar aumento na produção de LTB4, LTC4, PGE2 e TXB2 

(metabólito estável do TXA2) na cavidade peritoneal (Figura 10). 

 

Figura 10 – Produção de eicosanoides na cavidade peritoneal de camundongos 129 SvE 
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Camundongos da linhagem 129 SvE foram inoculados pela via intraperitoneal com o veneno (0,5 mg/kg) ou 

apenas com salina apirogênica (controle). Após 1/2 h os lavados peritoneais foram coletados para análise da 

produção de: a) LTB4, b) LTC4, c) PGE2 e d) TXB2, por ELISA. Cada ponto representa a média ± SD (4-5 

animais). Dados analisados estatisticamente por teste t de Student. (*): estatisticamente diferente do controle. (*) 

p < 0,05 e (**) p < 0,01. Dados representativos de três experimentos reprodutíveis. 

 

Nos exsudatos peritoneais também foi avaliada a produção de quimicionas e citocinas 

inflamatórias em resposta ao veneno. Em 1/2 h não houve produção significativa de nenhum 

dos mediadores avaliados: IL-6, IL-10, IFN-ɣ, TNF-α, IL-12p70, IL-1β e MCP-1. Ao passo 

que em 4 h o veneno induziu a produção de IL-6 e MCP-1. Após 8 h de estímulo houve 

redução tanto de IL-6 quanto de MCP-1 (Figura 11). 

Para avaliar a capacidade do veneno em promover inflamação sistêmica, a 

concentração de IL-6 e MCP-1 foi avaliada no plasma dos animais experimentais. Como 

mostra a figura 12, os dois mediadores inflamatórios foram encontrados no plasma, indicando 

a presença de um processo inflamatório sistêmico. 
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Figura 11 – Produção de citocinas e quimiocinas na cavidade peritoneal de camundongos 129 SvE 
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Citocinas/quimicionas avaliadas Resultado 

IL-6 + 

MCP-1 + 

IL-10 - 

IFN-ɣ - 

TNF-α - 

IL-12p70 - 

IL-1β - 

Camundongos da linhagem 129 SvE foram inoculados pela via intraperitoneal com o veneno (0,5 mg/kg) ou 

apenas com salina apirogênica (controle). Após 1/2 h, 4 h e 8 h os lavados peritoneais foram coletados para 

dosagem de citocinas e quimiocinas por CBA. a) dosagem de IL-6; b) dosagem de MCP-1 e c) relação de todas 

as citocinas e quimiocinas avaliadas. Cada ponto representa a média ± SD (4-5 animais). Dados de cada grupo 

veneno comparados com seu respectivo controle analisados estatisticamente por teste t de Student. Dados da 

comparação entre os períodos de estímulo analisados por Two-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey. 

(*): estatisticamente diferente do controle; (α): estatisticamente diferente do grupo veneno em 1/2 h. (β): 

estatisticamente diferente do grupo veneno em 4 h. (*) p < 0,05 e (**) p < 0,01. Dados representativos de três 

experimentos reprodutíveis. 

 

Figura 12 – Detecção de IL-6 e MCP-1 no plasma de camundongos 129 SvE 
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Camundongos da linhagem 129 SvE foram inoculados pela via intraperitoneal com o veneno (0,5 mg/kg) ou 

apenas com salina apirogênica (controle). Após 1/2 h, 4 h e 8 h o sangue foi coletado por punção cardíaca e o 

plasma obtido para a dosagem de IL-6 e MCP-1 por ELISA. Cada ponto representa a média ± SD (4-5 animais). 

Dados de cada grupo veneno comparados com seu respectivo controle analisados estatisticamente por teste t de 

Student. Dados da comparação entre os períodos de estímulo analisados por Two-Way ANOVA seguido pelo 

pós-teste de Tukey. (*): estatisticamente diferente do controle; (α): estatisticamente diferente do grupo veneno 

em 1/2 h. (*) p < 0,05. Dados representativos de três experimentos reprodutíveis. 

c) 
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Como relatado em estudos de caso, um dos eventos principais do envenenamento por 

Bitis arietans é a hemorragia. 
34, 38

 Neste sentido, foi avaliado se a dose miotóxica de veneno é 

capaz de promover hemorragia na cavidade peritoneal dos animais experimentais. Como é 

possível verificar na figura 13, o veneno induziu hemorragia local a partir de 4 h, a qual se 

acentuou em 8 h. É importante ressaltar que não houve hemorragia em 10 minutos e 1/2 h, o 

que valida o resultado referente ao aumento da permeabilidade vascular nestes períodos. 

 

Figura 13 - Hemorragia na cavidade peritoneal de camundongos 129 SvE 
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Camundongos da linhagem 129 SvE foram inoculados pela via intraperitoneal com o veneno (0,5 mg/kg) ou 

apenas com salina apirogênica (controle). Após 10 minutos, 1/2 h, 4 h ou 8 h de estímulo, o lavado peritoneal foi 

coletado para dosagem de hemoglobina. Cada ponto representa a média ± SD (4-5 animais). Dados de cada 

grupo veneno comparados com seu respectivo controle analisados estatisticamente por teste t de Student. Dados 

da comparação entre os dois períodos de estímulo analisados por Two-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de 

Tukey. (*): estatisticamente diferente do controle; (α): estatisticamente diferente do grupo veneno em 1/2 h. (β): 

estatisticamente diferente do grupo veneno em 4 h. (**) p < 0,01 e (***) p < 0,001. Dados representativos de três 

experimentos reprodutíveis.  

 

No decorrer da tese, alguns experimentos foram realizados com animais da linhagem 

C57BL/6. Por este motivo, a resposta ao veneno também foi caracterizada nesta linhagem. 

Para os ensaios seguintes, exceto para a análise da produção de eicosanoides, avaliada em 

1/2 h, foi padronizado o período de 4 h de estímulo com o veneno para avaliar o aumento de 

leucócitos e hemorragia na cavidade peritoneal. Neste período, as concentrações local e 

sistêmica de IL-6 e MCP-1, as quais atingiram seu pico em 4 h, também foram avaliadas.  

É importante ressaltar que os camundongos C57BL/6 apresentaram hemorragia já nos 

períodos iniciais (dados não mostrados), impossibilitando a verificação do aumento da 

permeabilidade vascular no modelo de peritonite nestes animais. Assim, o primeiro passo foi 

verificar o aumento de leucócitos na cavidade peritoneal. Como mostra a figura 14, assim 

como nos animais da linhagem 129 SvE, o veneno de B. arietans é capaz de induzir o 
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aumento de leucócitos, sobretudo, leucócitos PMNs, na cavidade peritoneal de animais da 

linhagem C57BL/6. 

 

Figura 14 – Contagem de leucócitos na cavidade peritoneal de camundongos C57BL/6 
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Camundongos da linhagem C57BL/6 foram inoculados pela via intraperitoneal com o veneno (0,5 mg/kg) ou 

apenas com salina apirogênica (controle). Após 4 h o lavado peritoneal foi coletado para contagem total e 

diferencial de leucócitos. Cada ponto representa a média ± SD (4-5 animais). Analisados estatisticamente por 

teste t de Student. (*): estatisticamente diferente do controle. (**) p < 0,01. Dados representativos de três 

experimentos reprodutíveis. 
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Paralelamente, houve aumento da expressão dos genes de IL-6, IL-1β, COX-1 e 

COX-2 (Figura 15). 

 

Figura 15 - O veneno de B. arietans estimula o aumento da expressão gênica de IL-6, IL-1β, 

COX-1 e COX-2 em camundongos C57BL/6 
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Camundongos da linhagem C57BL-6 foram inoculados pela via intraperitoneal com o veneno (0,5 mg/kg) ou 

apenas com salina apirogênica (controle). Decorridas 4 h os lavados peritoneais foram coletados. Após a lise de 

eritrócitos, as células foram tratadas com trizol para extração do RNA total. O PCRq foi realizado para a 

determinação da expressão gênica de a) IL-6, b) IL-1β, c) COX-1 e d) COX-2. Cada ponto representa a média ± 

SD (4-5 animais). Analisados estatisticamente por teste t de Student. (*): estatisticamente diferente do controle. 

(*) p < 0,05; (**) p < 0,01 e (****) p < 0,0001. Dados representativos de três experimentos reprodutíveis. 

 

Como o período selecionado para estes ensaios foi de 4 h, a produção de eicosanoides 

foi avaliada também neste período. Contudo, após 1/2 h a produção destes mediadores é mais 

pronunciada e, por este motivo, apenas o período de 1/2 h foi selecionado para a dosagem de 

eicosanoides nos ensaios subsequentes. Em 1/2 h já foi possível observar aumento na 

produção de LTB4, LTC4 e PGE2, o qual se manteve após 4 h. A produção significativa de 

TXB2 (metabólito estável do TXA2) foi detectada apenas em 1/2 h. Não houve diferença 

significativa na produção de LTB4 e PGE2 entre os dois períodos avaliados. Por outro lado, os 

níveis de LTC4 e TXB2 diminuíram significativamente em 4 h (Figura 16). 
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Figura 16 – Produção de eicosanoides na cavidade peritoneal de camundongos C57BL/6 
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Camundongos da linhagem C57BL/6 foram inoculados pela via intraperitoneal com o veneno (0,5 mg/kg) ou 

apenas com salina apirogênica (controle). Após 1/2 h ou 4 h de estímulo, os lavados peritoneais foram coletados 

para análise da produção de: a) LTB4, b) LTC4, c) PGE2 e d) TXB2, por ELISA. Cada ponto representa a média 

± SD (4-5 animais). Dados de cada grupo veneno comparados com seu respectivo controle analisados 

estatisticamente por teste t de Student. Dados da comparação entre os períodos de estímulo analisados por Two-

Way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey. (*): estatisticamente diferente do controle; (#): estatisticamente 

diferente do grupo veneno em 4 h. (*) p < 0,05; (**) p < 0,01; (***) p < 0,001 e (****) p < 0,0001. Dados 

representativos de três experimentos reprodutíveis. 

 

Nos exsudatos peritoneais também foi avaliada a produção de quimicionas e citocinas 

inflamatórias após 4 h da inoculação do veneno. Como previamente observado na linhagem 

129 SvE, o veneno induziu a produção de IL-6 e MCP-1 na cavidade peritoneal dos animais 

da linhagem C57BL/6, mas não de IL-10, IFN-ɣ, TNF-α, IL-12p70 e IL-1β (Figura 17). 

 Nestes animais, a presença de inflamação sistêmica, caracterizada pela detecção de 

IL-6 e MCP-1 no plasma, foi confirmada (Figura 18). 
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Figura 17 – Produção de citocinas e quimiocinas na cavidade peritoneal de camundongos 
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Camundongos da linhagem C57BL/6 foram inoculados pela via intraperitoneal com o veneno (0,5 mg/kg) ou 

apenas com salina apirogênica (controle). Após 4 horas de estímulo, os lavados peritoneais foram coletados para 

dosagem de citocinas e quimiocinas por CBA. a) dosagem de IL-6; b) dosagem de MCP-1 e c) relação de todas 

as quimiocinas e citocinas avaliadas. Cada ponto representa a média ± SD (4-5 animais), analisados 

estatisticamente por teste t de Student. (*) p < 0,05. (*): estatisticamente diferente do controle. Dados 

representativos de três experimentos reprodutíveis. 

 

Figura 18 – Concentração sistêmica de IL-6 e MCP-1 em camundongos C57BL/6 

p
g

/m
L

0

4 0 0

8 0 0

1 2 0 0

*

a ) IL -6 :

p
g

/m
L

0

2 0

4 0

6 0

8 0

**

C o n tr o le

V e n e n o

b ) M C P -1 :

 
Camundongos da linhagem C57BL/6 foram inoculados pela via intraperitoneal com o veneno (0,5 mg/kg) ou 

apenas com salina apirogênica (controle). Após 4 h o sangue foi coletado por punção cardíaca e o plasma obtido 

para a dosagem de IL-6 e MCP-1 por ELISA. Cada ponto representa a média ± SD (4-5 animais), analisados 

estatisticamente por teste t de Student. (*): estatisticamente diferente do controle. (*) p < 0,05 e (**) p < 0,01. 

Dados representativos de três experimentos reprodutíveis. 

 

Em 4 h, houve hemorragia na cavidade local provocada pelo veneno (Figura 19). 

 

c) 
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Figura 19 - Hemorragia na cavidade peritoneal de camundongos C57BL/6 
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Camundongos da linhagem C57BL/6 foram inoculados pela via intraperitoneal com o veneno (0,5 mg/kg) ou 

apenas com salina apirogênica (controle). Após 4 h o lavado peritoneal foi coletado para dosagem de hemoglobina. 

Cada ponto representa a média ± SD (4-5 animais), analisados estatisticamente por teste t de Student. (*): 

estatisticamente diferente do controle. (***) p < 0,001. Dados representativos de três experimentos reprodutíveis. 

 

Portanto, temos até aqui que o veneno de B. arietans promove a geração de LTB4, LTC4, 

PGE2 e TXB2, os quais podem contribuir para o processo inflamatório envolvido no 

envenenamento, incluindo o aumento do número de leucócitos na cavidade peritoneal e a 

produção local e sistêmica de IL-6 e MCP-1. Característico deste tipo de envenenamento, os 

animais também apresentaram hemorragia local na cavidade peritoneal, a qual foi precedida por 

trombocitopenia e acompanhada pela diminuição do número de eritrócitos no sangue 

(Apêndice C). Considerando a presença de hemorragia local, é coerente admitir que o número de 

células na cavidade peritoneal estimulada pelo veneno é a somatória do influxo de leucócitos que 

migraram em função do processso inflamatório e dos leucócitos que extravasaram em função do 

processo hemorrágico. Por esta razão, o termo “aumento do número de leucócitos” foi utilizado ao 

longo do trabalho em substituição ao termo “influxo de leucócitos”, no qual a migração de 

leucócitos para o tecido ocorre exclusivamente por diapedese. 

 

1.4.2 Contribuição dos mediadores lipídicos no envenenamento 

 

Uma vez que o veneno de B. arietans induziu a produção de mediadores lipídicos, o 

próximo passo do estudo foi avaliar a contribuição destes mediadores para os eventos agudos 

induzidos pelo veneno. Para tal, nos valemos de intervenções farmacológicas e uso de 

camundongos geneticamente deficientes de componentes envolvidos com o metabolismo ou 

reconhecimento destes mediadores. No modelo de peritonite induzida pela inoculação da dose 

miotóxica não letal do veneno (0,5 mg/kg), foi avaliada a contribuição dos leucotrienos, de 

ligantes do receptor do PAF (PAFR) e de prostanoides para o aumento de leucócitos e 
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produção local e sistêmica de IL-6 e MCP-1 no período de 4 h. Paralelamente, o efeito destes 

mediadores sobre a hemorragia local provocada pelo veneno foi avaliado. 

 

1.4.2.1 Contribuição dos leucotrienos no envenenamento 

 

Para compreender a contribuição dos leucotrienos para os eventos agudos induzidos 

pelo veneno, inicialmente os animais foram tratados pela via subcutânea, uma hora antes da 

inoculação do veneno, com o inibidor da enzima ativadora de 5-lipoxigenase (FLAP; do 

inglês: 5-lipoxygenase activating protein), o MK-886 (5 mg/kg). O MK-886 é capaz de inibir 

a produção de LTs devido sua capacidade de se ligar e inativar a FLAP, que uma vez 

inativada, perde sua capacidade de se ligar ao ácido araquidônico (AA) e o tornar um 

substrato viável para a metabolização de LTs via 5-LO. 

Inicialmente, foi avaliado o efeito do MK-886 sobre a produção dos eicosanoides 

induzidos pelo veneno. Como esperado, o MK-886 reduziu a produção do LTB4 e LTC4. 

Paralelamente, o tratamento interferiu com a produção de TXB2 (Figura 20). 

 

Figura 20 – Produção de eicosanoides após tratamento com MK-886 
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Uma hora antes do estímulo com o veneno, camundongos da linhagem C57BL/6 foram tratados com MK-886 

(5 mg/kg) pela via subcutânea. Em seguida, os animais foram inoculados pela via intraperitoneal com o veneno 

(0,5 mg/kg) ou apenas com salina apirogênica (controle). Após 1/2 h o lavado peritoneal foi coletado para 

dosagem de eicosanoides por ELISA. Cada ponto representa a média ± SD (4-5 animais), analisados 

estatisticamente por One-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey.  (*): estatisticamente diferente do 

controle; (#): estatisticamente diferente do grupo tratado com inibidor. (*) p < 0,05 e (**) p < 0,01. Dados 

representativos de dois experimentos reprodutíveis. 
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O tratamento com MK-886 foi capaz de reduzir o número de leucócitos PMNs na 

cavidade peritoneal (Figura 21). 

 

Figura 21 – O tratamento com MK-886 diminui o número de leucócitos PMNs na cavidade 
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Uma hora antes do estímulo com o veneno, camundongos da linhagem C57BL/6 foram tratados com MK-886 

(5 mg/kg) pela via subcutânea. Em seguida, os animais foram inoculados pela via intraperitoneal com o veneno 

(0,5 mg/kg) ou apenas com salina apirogênica (controle). Após 4 h o lavado peritoneal foi coletado para 

contagem total e diferencial de leucócitos. Cada ponto representa a média ± SD (4-5 animais), analisados 

estatisticamente por One-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey. (*): estatisticamente diferente do 

controle; (#): estatisticamente diferente do grupo tratado com inibidor. (*) p < 0,05; (**) p < 0,01 e (****) 

p < 0,0001. Dados representativos de dois experimentos reprodutíveis. 
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 Além disso, o tratamento com MK-886 foi capaz de reduzir marcadamente a produção 

local de IL-6 e MCP-1 (Figura 22). 

 

Figura 22 – O tratamento com MK-886 reduziu a produção local de IL-6 e MCP-1 
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Uma hora antes do estímulo com o veneno, camundongos da linhagem C57BL/6 foram tratados com MK-886 

(5 mg/kg) pela via subcutânea. Em seguida, os animais foram inoculados pela via intraperitoneal com o veneno 

(0,5 mg/kg) ou apenas com salina apirogênica (controle). Após 4 h o lavado peritoneal foi coletado para 

dosagem de IL-6 e MCP-1 por CBA. Cada ponto representa a média ± SD (4-5 animais), analisados 

estatisticamente por One-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey. (*): estatisticamente diferente do 

controle; (#): estatisticamente diferente do grupo tratado com inibidor.  (***) p < 0,001 e (****) p < 0,0001. 

Dados representativos de dois experimentos reprodutíveis. 
 

A concentração sistêmica de IL-6 e MCP-1 também foi reduzida após os tratamentos 

com o MK-886 (Figura 23).   

 

Figura 23 – O tratamento com MK-886 reduziu a concentração sistêmica de IL-6 e MCP-1  
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Uma hora antes do estímulo com o veneno, camundongos da linhagem C57BL/6 foram tratados com MK-886 

(5 mg/kg) pela via subcutânea. Em seguida, os animais foram inoculados pela via intraperitoneal com o veneno 

(0,5 mg/kg) ou apenas com salina apirogênica (controle). Após 4 h o sangue foi coletado por punção cardíaca e o 

plasma obtido para a dosagem de IL-6 e MCP-1 por ELISA. Cada ponto representa a média ± SD (4-5 animais), 

analisados estatisticamente por One-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey. (*): estatisticamente 

diferente do controle; (#): estatisticamente diferente do grupo tratado com inibidor. (*) p < 0,05; (**) p < 0,01 e 

(***) p < 0,001. Dados representativos de dois experimentos reprodutíveis. 

 

Em adição, houve aumento da hemorragia local após o tratamento com MK-886, 

sugerindo que os eicosanoides inibidos por este fármaco, incluindo o LTB4 e o LTC4, podem 

exercer um efeito protetor no contexto de hemorragia local induzida pelo veneno (Figura 24).  



82 
 
Resultados (Capítulo 1) 

Figura 24 – O tratamento com MK-886 aumentou a hemorragia local 
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Uma hora antes do estímulo com o veneno, camundongos da linhagem C57BL/6 foram tratados com MK-886 

(5 mg/kg) pela via subcutânea. Em seguida, os animais foram inoculados pela via intraperitoneal com o veneno 

(0,5 mg/kg) ou apenas com salina apirogênica (controle). Após 4 h o lavado peritoneal foi coletado para 

dosagem de hemoglobina. Cada ponto representa a média ± SD (4-5 animais), analisados estatisticamente por 

One-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey. (*): estatisticamente diferente do controle; (#): 

estatisticamente diferente do grupo tratado com inibidor.  (*) p < 0,05 e (***) p < 0,001. Dados representativos 

de dois experimentos reprodutíveis. 

 

A contribuição dos leucotrienos no envenenamento também foi avaliada mediante a 

utilização de camundongos geneticamente deficientes da enzima 5-lipoxigenase (5LO
-/-

). Na 

linhagem 129 SvE, a qual possui o mesmo fundo genético dos animais 5LO
-/-

, foi possível 

avaliar o aumento da permeabilidade vascular, visto que esta linhagem não apresentou 

hemorragia local nos períodos iniciais. Como mostra a figura 25, a permeabilidade vascular 

foi mais acentuada nos animais deficientes da enzima 5-LO. 

 

Figura 25 – Os animais 5-LO
-/-

 têm permeabilidade vascular elevada 
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Após sedação, camundongos da linhagem 129 SvE e 5LO

-/-
 foram inoculados pela via endovenosa com solução 

de azul de Evans (20 mg/kg). Em seguida, os animais foram inoculados pela via intraperitoneal com o veneno 

(0,5 mg/kg) ou apenas com salina apirogênica (controle). Após 10 e 30 minutos o lavado peritoneal foi coletado 

para dosagem do corante azul de Evans extravasado na cavidade. Cada ponto representa a média ± SD (4-5 

animais). Dados de cada grupo veneno comparados com seu respectivo controle analisados estatisticamente por 

teste t de Student. Dados das comparações entre as linhagens analisados por Two-Way ANOVA seguido pelo pós-

teste de Tukey. (*): estatisticamente diferente do controle; (#): diferença estatística entre as linhagens. (*) p < 0,05; 

(**) p < 0,01; (***) p < 0,001 e (****) p < 0,0001. Dados representativos de três experimentos reprodutíveis. 
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Ao contrário do esperado, isto é, diferente dos resultados obtidos após o tratamento 

com MK-886, não houve diferença no número de leucócitos totais, tampouco de leucócitos 

PMNs na cavidade peritoneal dos animais deficientes de 5-LO (Figura 26).  

 

Figura 26 – Nos animais deficientes da enzima 5-LO não houve diminuição do número de 

leucócitos na cavidade peritoneal  
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Camundongos 129 SvE e 5LO

-/-
 foram inoculados pela via intraperitoneal com o veneno (0,5 mg/kg) ou apenas 

com salina apirogênica (controle). Após 4 h o lavado peritoneal foi coletado para contagem total e diferencial de 

leucócitos. Cada ponto representa a média ± SD (4-5 animais). Dados de cada grupo veneno comparados com 

seu respectivo controle analisados estatisticamente por teste t de Student. Dados da comparação entre as 

linhagens analisados por Two-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey. (*): estatisticamente diferente do 

controle. (**) p < 0,01, (***) p < 0,001 e (****) p < 0,0001. Dados representativos de quatro experimentos reprodutíveis. 
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Além disso, os animais deficientes de 5-LO produziram níveis semelhantes de IL-6 e 

MCP-1 na cavidade peritoneal (Figura 27). 

 

Figura 27 – Não há diferença significativa na produção local de IL-6 e MCP-1 nos animais 

deficientes de 5-LO 
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Camundongos 129 SvE e 5LO

-/-
 foram inoculados pela via intraperitoneal com o veneno (0,5 mg/kg) ou apenas 

com salina apirogênica (controle). Após 4 h o lavado peritoneal foi coletado para dosagem de IL-6 e MCP-1 por 

CBA. Cada ponto representa a média ± SD (4-5 animais). Dados de cada grupo veneno comparados com seu 

respectivo controle analisados estatisticamente por teste t de Student. Dados da comparação entre as linhagens 

analisados por Two-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey. (*): estatisticamente diferente do controle. 

(*) p < 0,05; (**) p < 0,01 e (****) p < 0,0001. Dados representativos de quatro experimentos reprodutíveis. 

 

Ao passo que a concentração sistêmica de IL-6 e MCP-1 é mais elevada nos animais 

deficientes de 5LO (Figura 28). 
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Figura 28 – Os animais 5LO
-/-

 têm mais IL-6 e MCP-1 sistêmica 
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Camundongos 129 SvE e 5LO

-/-
 foram inoculados pela via intraperitoneal com o veneno (0,5 mg/kg) ou apenas 

com salina apirogênica (controle). Após 4 h o sangue foi coletado por punção cardíaca e o plasma obtido para a 

dosagem de IL-6 e MCP-1 por ELISA. Cada ponto representa a média ± SD (4-5 animais). Dados de cada grupo 

veneno comparados com seu respectivo controle analisados estatisticamente por teste t de Student. Dados da 

comparação entre as linhagens analisados por Two-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey. (*): 

estatisticamente diferente do controle; (#): diferença estatística entre as linhagens. (*) p < 0,05 e (**) p < 0,01. 

Dados representativos de quatro experimentos reprodutíveis. 

 

Para tentar compreender a discrepância entre os animais tratados com o MK-886 e os 

animais 5LO
-/-

, foi avaliado se, de fato, esses animais não expressam 5-LO. Como mostra a 

figura 29, não há expressão da enzima 5-LO nos animais deficientes em nenhum dos períodos 

avaliados, validando o modelo experimental. Em adição, foi avaliada produção de LTs nos 

animais 5LO
-/-

 (Figura 30). Os animais geneticamente deficientes da enzima 5-LO produzem 

menos LTB4 e LTC4 do que a linhagem controle. Ao passo que não houve diferença 

significativa na produção de PGE2 e TXB2. No entanto, é possível notar que após o estímulo 

com o veneno os animais 5LO
-/-

 tem aumento significativo da produção de LTB4 e LTC4, 

indicando a participação de outras lipoxigenases no envenenamento. 
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Figura 29 – Expressão gênica da enzima 5LO 
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Camundongos das linhagens 129 SvE e 5LO

-/-
 foram inoculados pela via intraperitoneal com o veneno 

(0,5 mg/kg) ou apenas com salina apirogênica (controle). Decorridas 4 h e 8 h os lavados peritoneais foram 

coletados. Após a lise de eritrócitos, as células foram tratadas com trizol para extração do RNA total. O PCRq 

foi realizado para a determinação da expressão gênica da enzima 5-lipoxigenase (5LO) em a) 4 h e b) 8 h. Cada 

ponto representa a média ± SD (4-5 animais). Dados de cada grupo veneno comparados com seu respectivo 

controle analisados estatisticamente por teste t de Student. Dados da comparação entre as linhagens analisados 

por Two-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey. (*): estatisticamente diferente do controle. (*) p < 0,05. 

Dados representativos de quatro experimentos reprodutíveis. 

 

Figura 30 – Produção de eicosanoides nos animais deficientes de 5-LO 
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Camundongos 129 SvE e 5LO
-/-

 foram inoculados pela via intraperitoneal com o veneno (0,5 mg/kg) ou apenas 

com salina apirogênica (controle). Após 1/2 h o lavado peritoneal foi coletado para dosagem de eicosanoides por 

ELISA. Cada ponto representa a média ± SD (4-5 animais). Dados de cada grupo veneno comparados com seu 

respectivo controle analisados estatisticamente por teste t de Student. Dados da comparação entre as linhagens 

analisados por Two-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey. (*): estatisticamente diferente do controle; 

(#): diferença estatística entre as linhagens. (*) p < 0,05; (**) p < 0,01 e (****) p < 0,0001. Dados 

representativos de três experimentos reprodutíveis. 



87 
 
Resultados (Capítulo 1) 

Por fim, neste caso corroborando o resultado obtido após o tratamento com MK-886, a 

hemorragia na cavidade peritoneal foi mais elevada nos animais deficientes de 5-LO 

(Figura 31). 

 

Figura 31 – A hemorragia na cavidade peritoneal induzida pelo veneno é maior em animais 

deficientes da enzima 5-LO 
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Camundongos 129 SvE e 5LO

-/-
 foram inoculados pela via intraperitoneal com o veneno (0,5 mg/kg) ou apenas 

com salina apirogênica (controle). Após 4 h o lavado peritoneal foi coletado para dosagem de hemoglobina. 

Cada ponto representa a média ± SD (4-5 animais). Dados de cada grupo veneno comparados com seu respectivo 

controle analisados estatisticamente por teste t de Student. Dados da comparação entre as linhagens analisados 

por Two-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey. (*): estatisticamente diferente do controle; (#): 

diferença estatística entre as linhagens. (***) p < 0,001 e (****) p < 0,0001. Dados representativos de quatro 

experimentos reprodutíveis. 

 

1.4.2.2 Contribuição do PAFR e seus ligantes no envenenamento 

 

Embora não tenha sido realizada a quantificação da produção de PAF, até porque a 

maioria do PAF sintetizado se mantém ancorado à célula responsável por sua síntese, seu 

papel na inflamação induzida pelo veneno foi avaliado. Inicialmente, o papel do PAFR foi 

avaliado a partir do tratamento com WEB-2086, antagonista do PAFR (5 mg/kg, 1 h antes da 

inoculação do veneno; via subcutânea). 

O tratamento com WEB-2086 reduziu a produção de LTC4 e TXB2, ao passo que não 

interferiu com a produção de LTB4 e PGE2 (Figura 32). 

O tratamento com o antagonista do receptor do PAFR não interferiu de maneira 

significativa no número de leucócitos na cavidade peritoneal (Figura 33). Por outro lado, o 

tratamento com WEB-2086 foi capaz de diminuir a produção local (Figura 34) e sistêmica 

(Figura 35) de IL-6. 
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Figura 32 – Produção de eicosanoides após tratamento com WEB-2086 
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Uma hora antes do estímulo com o veneno, camundongos da linhagem C57BL/6 foram tratados com WEB-2086 

(5 mg/kg) pela via subcutânea. Em seguida, os animais foram inoculados pela via intraperitoneal com o veneno 

(0,5 mg/kg) ou apenas com salina apirogênica (controle). Após 1/2 h o lavado peritoneal foi coletado para 

dosagem de eicosanoides por ELISA. Cada ponto representa a média ± SD (4-5 animais), analisados 

estatisticamente por One-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey.  (*): estatisticamente diferente do 

controle; (#): estatisticamente diferente do grupo tratado com inibidor. (*) p < 0,05 e (**) p < 0,01. Dados 

representativos de dois experimentos reprodutíveis. 
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Figura 33 – O tratamento com WEB-2086 não alterou o número de leucócitos na cavidade 

peritoneal 
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Uma hora antes do estímulo com o veneno, camundongos da linhagem C57BL/6 foram tratados com WEB-2086 

(5 mg/kg) pela via subcutânea. Em seguida, os animais foram inoculados pela via intraperitoneal com o veneno 

(0,5 mg/kg) ou apenas com salina apirogênica (controle). Após 4 h o lavado peritoneal foi coletado para 

contagem total e diferencial de leucócitos. Cada ponto representa a média ± SD (4-5 animais), analisados 

estatisticamente por One-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey. (*): estatisticamente diferente do 

controle. (*) p < 0,05; (**) p < 0,01 e (***) p < 0,001. Dados representativos de dois experimentos reprodutíveis. 
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Figura 34 – O tratamento com WEB-2086 diminui a produção local de IL-6 
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Uma hora antes do estímulo com o veneno, camundongos da linhagem C57BL/6 foram tratados com WEB-2086 

(5 mg/kg) pela via subcutânea. Em seguida, os animais foram inoculados pela via intraperitoneal com o veneno 

(0,5 mg/kg) ou apenas com salina apirogênica (controle). Após 4 h o lavado peritoneal foi coletado para 

dosagem de IL-6 e MCP-1 por CBA. Cada ponto representa a média ± SD (4-5 animais), analisados 

estatisticamente por One-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey. (*): estatisticamente diferente do 

controle; (#): estatisticamente diferente do grupo tratado com inibidor. (**) p < 0,01 e (***) p < 0,001. Dados 

representativos de dois experimentos reprodutíveis. 

 

 

Figura 35 – O tratamento com WEB-2086 diminui a concentração sistêmica de IL-6 
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Uma hora antes do estímulo com o veneno, camundongos da linhagem C57BL/6 foram tratados com WEB-2086 

(5 mg/kg) pela via subcutânea. Em seguida, os animais foram inoculados pela via intraperitoneal com o veneno 

(0,5 mg/kg) ou apenas com salina apirogênica (controle). Após 4 h o sangue foi coletado por punção cardíaca e o 

plasma obtido para a dosagem de IL-6 e MCP-1 por ELISA. Cada ponto representa a média ± SD (4-5 animais), 

analisados estatisticamente por One-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey. (*): estatisticamente 

diferente do controle; (#): estatisticamente diferente do grupo tratado com inibidor. (*) p < 0,05; (**) p < 0,01 e 

(****) p < 0,0001. Dados representativos de dois experimentos reprodutíveis. 

 

Por fim, foi visto que o tratamento com WEB-2086 não interfere com a hemorragia 

local provocada pelo veneno (Figura 36). 
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Figura 36 – O tratamento com WEB-2086 não alterou a hemorragia local 

H
e

m
o

g
lo

b
in

a

(
g

/d
L

)

0

2

4

6

8

**

***

C o n tro le V en eno V e n e n o  +

W E B -2086

 
Uma hora antes do estímulo com o veneno, camundongos da linhagem C57BL/6 foram tratados com WEB-2086 

(5 mg/kg) pela via subcutânea. Em seguida, os animais foram inoculados pela via intraperitoneal com o veneno 

(0,5 mg/kg) ou apenas com salina apirogênica (controle). Após 4 h o lavado peritoneal foi coletado para 

dosagem de hemoglobina. Cada ponto representa a média ± SD (4-5 animais), analisados estatisticamente por 

One-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey. (*): estatisticamente diferente do controle. (**) p < 0,01; 

(***) p < 0,001. Dados representativos de dois experimentos reprodutíveis. 

 

A contribuição do PAFR no envenenamento também foi avaliada pelo uso de animais 

geneticamente deficientes deste receptor (PAFR
-/-

). Como mostra a figura 37, animais PAFR
-/-

 

tem menos acúmulo de leucócitos totais e PMNs na cavidade peritoneal. Ao passo que não 

houve alteração no número de leucócitos MNs. 

Além disso, houve redução local de IL-6 e MCP-1 nos animais deficientes de PAFR 

(Figura 38). Por outro lado, houve redução sistêmica apenas de IL-6 nos animais PAFR
-/-

 

(Figura 39). 
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Figura 37 – A quantidade de leucócitos encontrados na cavidade peritoneal após o estímulo 

com o veneno é parcialmente dependente de ligantes de PAFR 
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Camundongos C57BL/6 e PAFR

-/-
 foram inoculados pela via intraperitoneal com o veneno (0,5 mg/kg) ou 

apenas com salina apirogênica (controle). Após 4 h o lavado peritoneal foi coletado para contagem total e 

diferencial de leucócitos. Cada ponto representa a média ± SD (4-5 animais). Dados de cada grupo veneno 

comparados com seu respectivo controle analisados estatisticamente por teste t de Student. Dados da comparação 

entre as linhagens analisados por Two-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey. (*): estatisticamente 

diferente do controle; (#): diferença estatística entre as linhagens. (**) p < 0,01 e (***) p < 0,001. Dados 

representativos de dois experimentos reprodutíveis. 
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Figura 38 – A produção local de IL-6 e MCP-1 é parcialmente dependente de ligantes do 

PAFR 
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Camundongos C57BL/6 e PAFR
-/-

 foram inoculados pela via intraperitoneal com o veneno (0,5 mg/kg) ou 

apenas com salina apirogênica (controle). Após 4 h o lavado peritoneal foi coletado para dosagem de IL-6 e 

MCP-1 por CBA. Cada ponto representa a média ± SD (4-5 animais). Dados de cada grupo veneno comparados 

com seu respectivo controle analisados estatisticamente por teste t de Student. Dados da comparação entre as 

linhagens analisados por Two-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey. (*): estatisticamente diferente do 

controle; (#): diferença estatística entre as linhagens. (*) p < 0,05; (**) p < 0,01; (***) p < 0,001 e (****) 

p < 0,0001. Dados representativos de dois experimentos reprodutíveis. 
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Figura 39 – A concentração sistêmica de IL-6 é parcialmente dependente de ligantes do 

PAFR 
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Camundongos C57BL/6 e PAFR

-/-
 foram inoculados pela via intraperitoneal com o veneno (0,5 mg/kg) ou 

apenas com salina apirogênica (controle). Após 4 h o sangue foi coletado por punção cardíaca e o plasma obtido 

para a dosagem de IL-6 e MCP-1 por ELISA. Cada ponto representa a média ± SD (4-5 animais). Dados de cada 

grupo veneno comparados com seu respectivo controle analisados estatisticamente por teste t de Student. Dados 

da comparação entre as linhagens analisados por Two-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey. (*): 

estatisticamente diferente do controle; (#): diferença estatística entre as linhagens. (*) p < 0,05; (**) p < 0,01; 

(***) p < 0,001 e (****) p < 0,0001. Dados representativos de dois experimentos reprodutíveis. 

 

Ainda, é possível observar que na ausência do PAFR há menos hemorragia provocada 

pelo veneno (Figura 40). 
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Figura 40 – A hemorragia na cavidade peritoneal é atenuada em animais PAFR
-/-
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Camundongos C57BL/6 e PAFR

-/-
 foram inoculados pela via intraperitoneal com o veneno (0,5 mg/kg) ou 

apenas com salina apirogênica (controle). Após 4 horas de estímulo, o lavado peritoneal foi coletado para 

dosagem de hemoglobina. Cada ponto representa a média ± SD (4-5 animais). Dados de cada grupo veneno 

comparados com seu respectivo controle analisados estatisticamente por teste t de Student. Dados da comparação 

entre as linhagens analisados por Two-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey. (*): estatisticamente 

diferente do controle; (#): diferença estatística entre as linhagens. (*) p < 0,05; (**) p < 0,01 e (****) p < 0,0001. 

Dados representativos de dois experimentos reprodutíveis. 

 

1.4.2.3 Contribuição dos prostanoides no envenenamento 

 

 O papel dos prostanoides no envenenamento foi avaliado a partir de intervenções 

farmacológicas. Para tal, inicialmente os camundongos foram tratados 1 h antes da inoculação 

do veneno com indometacina (10 mg/kg). A indometacina atua na inibição de COX-1/2 e, 

consequentemente com a geração de prostaglandinas (PGs) e tromboxanos (TXs).  

O tratamento com indometacina inibiu a produção de TXB2, ao passo que não 

interferiu com a geração de PGE2. Em adição, após o tratamento com indometacina houve 

aumento de LTB4 e redução de LTC4 (Figura 41). Como mostra a figura 42, a produção de 

PGE2 também não foi afetada em 4 h após o tratamento prévio com indometacina. Portanto, 

admitimos que os efeitos decorrentes do tratamento com indometacina neste estudo se devem 

à inibição da produção de TXB2, mas não de PGE2. 
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Figura 41 – Produção de eicosanoides após tratamento com indometacina 
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Uma hora antes do estímulo com o veneno, camundongos da linhagem C57BL/6 foram tratados com 

indometacina (10 mg/kg) pela via subcutânea. Em seguida, os animais foram inoculados pela via intraperitoneal 

com o veneno (0,5 mg/kg) ou apenas com salina apirogênica (controle). Após 1/2 h o lavado peritoneal foi 

coletado para dosagem de eicosanoides por ELISA. Cada ponto representa a média ± SD (4-5 animais), 

analisados estatisticamente por One-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey. (*): estatisticamente 

diferente do controle; (#): estatisticamente diferente do grupo tratado com inibidor. (*) p < 0,05; (**) p < 0,01; 

(***) p < 0,001 e (****) p < 0,0001. Dados representativos de dois experimentos reprodutíveis. 

 

Figura 42 – Produção de PGE2 em 4 h após tratamento com indometacina 
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Uma hora antes do estímulo com o veneno, camundongos da linhagem C57BL/6 foram tratados com 

indometacina (10 mg/kg) pela via subcutânea. Em seguida, os animais foram inoculados pela via intraperitoneal 

com o veneno (0,5 mg/kg) ou apenas com salina apirogênica (controle). Após 4 h o lavado peritoneal foi 

coletado para dosagem de PGE2 por ELISA. Cada ponto representa a média ± SD (4-5 animais), analisados 

estatisticamente por One-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey. Dados representativos de dois 

experimentos reprodutíveis. 
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O tratamento com indometacina foi capaz de reduzir o número de leucócitos totais e 

PMNs na cavidade peritoneal, ao passo que não interferiu com o número de leucócitos MNs 

(Figura 43). 

 

Figura 43 – O tratamento com indometacina reduz o número de leucócitos na cavidade 

peritoneal 
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Uma hora antes do estímulo com o veneno, camundongos da linhagem C57BL/6 foram tratados com 

indometacina (10 mg/kg) pela via subcutânea. Em seguida, os animais foram inoculados pela via intraperitoneal 

com o veneno (0,5 mg/kg) ou apenas com salina apirogênica (controle). Após 4 h o lavado peritoneal foi 

coletado para contagem total e diferencial de leucócitos. Cada ponto representa a média ± SD (4-5 animais), 

analisados estatisticamente por One-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey. (*): estatisticamente 

diferente do controle; (#): estatisticamente diferente do grupo tratado com inibidor. (**) p < 0,01; (***) 

p < 0,001 e (****) p < 0,0001. Dados representativos de dois experimentos reprodutíveis. 
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O tratamento com indometacina foi capaz de reduzir a produção local (Figura 44) e a 

concentração sistêmica (Figura 45) de IL-6, ao passo que não interferiu com a produção de 

MCP-1.  

 

Figura 44 – O tratamento com indometacina reduz a produção local de IL-6 
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Uma hora antes do estímulo com o veneno, camundongos da linhagem C57BL/6 foram tratados com 

indometacina (10 mg/kg) pela via subcutânea. Em seguida, os animais foram inoculados pela via intraperitoneal 

com o veneno (0,5 mg/kg) ou apenas com salina apirogênica (controle). Após 4 h o lavado peritoneal foi 

coletado para dosagem de IL-6 e MCP-1 por CBA. Cada ponto representa a média ± SD (4-5 animais), 

analisados estatisticamente por One-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey. (*): estatisticamente 

diferente do controle; (#): estatisticamente diferente do grupo tratado com inibidor. (**) p < 0,01 e (***) 

p < 0,001. Dados representativos de dois experimentos reprodutíveis. 

 

 

Figura 45 – O tratamento com indometacina reduz a concentração sistêmica de IL-6 
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Uma hora antes do estímulo com o veneno, camundongos da linhagem C57BL/6 foram tratados com 

indometacina (10 mg/kg) pela via subcutânea. Em seguida, os animais foram inoculados pela via intraperitoneal 

com o veneno (0,5 mg/kg) ou apenas com salina apirogênica (controle). Após 4 h o sangue foi coletado por 

punção cardíaca e o plasma obtido para a dosagem de IL-6 e MCP-1 por ELISA. Cada ponto representa a média 

± SD (4-5 animais), analisados estatisticamente por One-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey. (*): 

estatisticamente diferente do controle; (#): estatisticamente diferente do grupo tratado com inibidor. (*) p < 0,05; 

(**) p < 0,01 e (***) p < 0,001. Dados representativos de dois experimentos reprodutíveis. 

 

 O tratamento com indometacina foi capaz de acentuar a hemorragia local provocada 

pelo veneno (Figura 46). 
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Figura 46 – O tratamento com indometacina acentua a hemorragia local 
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Uma hora antes do estímulo com o veneno, camundongos da linhagem C57BL/6 foram tratados com 

indometacina (10 mg/kg) pela via subcutânea. Em seguida, os animais foram inoculados pela via intraperitoneal 

com o veneno (0,5 mg/kg) ou apenas com salina apirogênica (controle). Após 4 h o lavado peritoneal foi 

coletado para dosagem de hemoglobina. Cada ponto representa a média ± SD (4-5 animais), analisados 

estatisticamente por One-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey. (*): estatisticamente diferente do 

controle; (#): estatisticamente diferente do grupo tratado com inibidor. (**) p < 0,01 e (****) p < 0,0001. Dados 

representativos de dois experimentos reprodutíveis. 

 

1.4.2.3.1 Contribuição de COX-1 no envenenamento 

 

A geração de mediadores lipídicos é um mecanismo complexo que envolve a interação 

de diversas sintases intermediárias. Como exemplo, temos a TXA sintase e a PGD sintase, as 

quais se encontram co-localizadas com COX-1 na membrana do retículo endoplasmático, e, 

desta forma, estão principalmente envolvidas com a geração de TXA2 e PGD2 durante as fases 

mais iniciais da resposta inflamatória. 
230

 Além disso, é importante ressaltar que a 

indometacina, apesar de ser considerado um inibidor não seletivo de COX, é mais específica 

para COX-1. 
231

 Em conjunto com os dados experimentais obtidos, os dados da literatura 

indicam que o efeito anti-inflamatório induzido pela indometacina neste estudo foi decorrente 

da inibição de COX-1, com consequente inibição da produção de TXB2.  

Neste sentido, para confirmar a importância de COX-1 nos eventos agudos induzidos 

pelo veneno, o próximo passo foi avaliar o papel de COX-1 no aumento do número de 

leucócitos, produção local e sistêmica de IL-6 e MCP-1, bem como sobre a hemorragia na 

cavidade peritoneal em 4 h. Para tal, os ensaios seguintes foram conduzidos mediante o 

tratamento prévio dos animais (1 h antes do veneno) com o inibidor específico de COX-1, o 

SC-560 (5 mg/kg).  

Como visto anteriormente, o veneno foi capaz de promover o aumento da expressão 

gênica de COX-1 (Figura 15). No entanto, a expressão proteica de COX-1 não foi alterada, 
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indicando que sua possível participação envenenamento pode ter sido decorrente do aumento 

da atividade enzimática. Além disso, não houve expressão proteica de COX-2 em 4 h 

(Figura 47), indicando que a COX-2 foi expressa apenas em períodos compreendidos entre 

1/2 h e 4 h, ou que os prostanoides produzidos são, de fato, dependentes apenas da atividade 

de COX-1.  

 

Figura 47 – Expressão proteica de COX-1/2 nas células peritoneais 

 

Camundongos da linhagem C57BL/6 foram inoculados pela via intraperitoneal com o veneno (0,5 mg/kg) ou 

apenas com salina apirogênica (controle). Após 4 h os lavados peritoneais foram coletados e as células tratadas 

com tampão de lise de eritrócitos para posterior análise da expressão proteica de COX-1 e 2 por Western 

Blotting. Na membrana, cada poço representa um animal (3 animais representativos de cada grupo). Células Raw 

264.7 tratadas por 24 h com LPS foram utilizadas como controle positivo da expressão de COX-2. No gráfico, 

cada ponto representa a média ± SD (3 animais), analisados estatisticamente por teste t de Student. Dados 

representativos de três experimentos reprodutíveis. 
 

O tratamento com SC-560 foi capaz de reduzir o número de leucócitos totais e PMNs, 

ao passo que não interferiu com o número de leucócitos MNs (Figura 48). 
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Figura 48 – Houve redução do número de leucócitos na cavidade peritoneal após o 

tratamento com SC-560 
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Uma hora antes do estímulo com o veneno, camundongos da linhagem C57BL/6 foram tratados com SC-560 

(5 mg/kg) pela via subcutânea. Em seguida, os animais foram inoculados pela via intraperitoneal com o veneno 

(0,5 mg/kg) ou apenas com salina apirogênica (controle). Após 4 h o lavado peritoneal foi coletado para 

contagem total e diferencial de leucócitos. Cada ponto representa a média ± SD (4-5 animais), analisados 

estatisticamente por One-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey.  (*): estatisticamente diferente do 

controle; (#): estatisticamente diferente do grupo tratado com inibidor. (*) p < 0,05; (**) p < 0,01 e (***) p < 

0,001.Dados representativos de três experimentos reprodutíveis. 

 

Em contrapartida, diferente do tratamento com indometacina, o SC-560 não foi capaz 

de reduzir a produção local (Figura 49), nem sistêmica de IL-6 (Figura 50). O tratamento não 

interferiu com a produção de MCP-1. 
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Figura 49 – O tratamento com SC-560 não alterou a produção local de IL-6 e MCP-1 
p

g
/m

L

0

2 0 0

4 0 0

6 0 0

n .s .

a ) IL -6 :

p
g

/m
L

0

2 0 0

4 0 0

6 0 0

**

n .s .

b ) M C P -1 :

**

C o n tr o le

V e n e n o

V e n e n o  +  S C - 5 6 0

 
Uma hora antes do estímulo com o veneno, camundongos da linhagem C57BL/6 foram tratados com SC-560 

(5 mg/kg) pela via subcutânea. Em seguida, os animais foram inoculados pela via intraperitoneal com o veneno 

(0,5 mg/kg) ou apenas com salina apirogênica (controle). Após 4 h o lavado peritoneal foi coletado para 

dosagem de IL-6 e MCP-1 por CBA. Cada ponto representa a média ± SD (4-5 animais), analisados 

estatisticamente por One-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey.  (*): estatisticamente diferente do 

controle. (**) p < 0,01.Dados representativos de três experimentos reprodutíveis. 

 

Figura 50 – O tratamento com SC-560 não alterou a concentração sistêmica de IL-6 e MCP-1 
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Uma hora antes do estímulo com o veneno, camundongos da linhagem C57BL/6 foram tratados com 

indometacina (10 mg/kg) pela via subcutânea. Em seguida, os animais foram inoculados pela via intraperitoneal 

com o veneno (0,5 mg/kg) ou apenas com salina apirogênica (controle). Após 4 h o sangue foi coletado por 

punção cardíaca e o plasma obtido para a dosagem de IL-6 e MCP-1 por ELISA. Cada ponto representa a média 

± SD (4-5 animais), analisados estatisticamente por One-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey. (*): 

estatisticamente diferente do controle; (#): estatisticamente diferente do grupo tratado com inibidor. (*) p < 0,05; 

(**) p < 0,01 e (***) p < 0,001. Dados representativos de dois experimentos reprodutíveis. 

 

Finalmente, foi visto que o tratamento com SC-560 não interfere na hemorragia local 

provocada pelo veneno (Figura 51). 
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Figura 51 – A hemorragia na cavidade peritoneal induzida pelo veneno não aumentou após o 

tratamento com SC-560 
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Uma hora antes do estímulo com o veneno, camundongos da linhagem C57BL/6 foram tratados com SC-560 

(5 mg/kg) pela via subcutânea. Em seguida, os animais foram inoculados pela via intraperitoneal com o veneno 

(0,5 mg/kg) ou apenas com salina apirogênica (controle). Após 4 h o lavado peritoneal foi coletado para 

dosagem de hemoglobina. Cada ponto representa a média ± SD (4-5 animais), analisados estatisticamente por 

One-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey. (*): estatisticamente diferente do controle. (*) p < 0,05; 

(**) p < 0,01. Dados representativos de três experimentos reprodutíveis. 
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1.5 DISCUSSÃO 

 

A inflamação é caracterizada por uma série de eventos complexos, incluindo a 

vasodilatação arteriolar seguida pelo aumento do fluxo sanguíneo e permeabilidade das 

vênulas pós-capilares, levando ao extravasamento do conteúdo plasmático e a migração de 

leucócitos para o tecido extravascular. 
64-67

 No modelo de peritonite, este estudo mostrou que 

a dose miotóxica do veneno da serpente B. arietans (0,5 mg/kg) induz um processo 

inflamatório agudo, caracterizado pelo aumento da permeabilidade vascular, produção de 

mediadores inflamatórios e aumento de leucócitos na cavidade peritoneal, mais 

especificamente de leucócitos PMNs. Estes dados estão de acordo com estudos prévios que 

demonstram a capacidade pró-inflamatória de venenos de serpentes da subfamília Viperinae, 

como é o caso de estudos com o veneno de Montivipera bornmuelleri em modelo de 

peritonite, 
209

 de Vipera berus no músculo cremáster, onde também foi detectada 

hemorragia, 
211

 bem como pelo veneno de Vipera ammodytes ammodytes em células 

monocíticas da linhagem U937. 
210

 Além da inflamação, paralelamente, os animais 

apresentaram hemorragia local, corroborando relatos de estudos de caso. 
34, 38

  

Principalmente em 1/2 h o veneno de B. arietans induziu a produção de LTB4, LTC4, 

PGE2 e TXB2, assim como já observado no exsudato peritoneal de camundongos inoculados 

com o veneno de Bothrops atrox. 
195

 Estes mediadores podem contribuir para diversas etapas 

do processo inflamatório, incluindo os eventos iniciais na microcirculação, como a 

vasodilatação e o aumento da permeabilidade vascular, os quais contribuem para a formação 

do edema. 
65, 66

 Além disso, os mediadores lipídicos, especialmente os prostanoides, estão 

envolvidos com a produção de IL-6 
108

 e com o recrutamento de neutrófilos. 
232

 O TXA2 está 

envolvido com o aumento da expressão de moléculas de adesão, como a ICAM-1, na 

superfície de células endoteliais ativadas pelo PAF, o que contribui para a diapede dos 

leucócitos PMNs e MNs. 
119

 O LTB4 também pode contribuir para o envenenamento via 

recrutamento e ativação de neutrófilos, ação que pode ser potencializada pelo LTD4. 
156, 233, 234

  

Dentre as citocinas e quimiocinas avaliadas, o veneno induziu a produção de IL-6 e 

MCP-1, indicando a ativação do fator de transcrição NF-κB pelo veneno ou pela inflamação. 

A IL-6 é um mediador solúvel com efeitos pleiotrópicos na inflamação, resposta imune e 

hematopoiese. Logo após sua síntese local nos períodos iniciais do processo inflamatório, a 

IL-6 atinge a corrente sanguínea até chegar no fígado, onde induz a síntese de proteínas de 

fase aguda, incluindo a proteína C reativa (PCR), proteína amiloide A sérica e o 

fibrinogênio, 
235

 as quais são capazes de amplificar a resposta inflamatória de diversas formas, 
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incluindo a ativação do sistema complemento e atuando como opsoninas. 
81

 Além disso, a 

IL-6 pode reduzir a produção de albumina, 
235

 o que leva a diminuição da pressão osmótica 

sanguínea e consequente propagação do plasma no tecido extravascular, causando edema. Na 

medula óssea, a IL-6 promove a maturação de megacariócitos e, consequentemente, a 

liberação de plaquetas. 
236

 Além disso, regula a transição do recrutamento de neutrófilos para 

macrófagos durante a inflamação. 
76

 Por outro lado, as quimiocinas desempenham um papel 

fundamental no recrutamento seletivo de monócitos, neutrófilos e linfócitos, induzindo 

quimiotaxia através da ativação de receptores acoplados a proteína G e consequente aumento 

da afinidade de integrinas. 
237

 A MCP-1, também conhecida como CCL-2, é a quimiocina 

chave na regulação da migração e infiltração de monócitos durante a resposta inflamatória e 

pode ser produzida por muitos tipos celulares, incluindo as células endoteliais e monócitos. 
73

 

A produção de MCP-1 indica o posterior influxo de monócitos para o tecido, o qual ocorre 

após o pico de leucócitos PMNs. 
192, 196

 Em conjunto, a IL-6 e a MCP-1 contribuem para a 

amplificação do processo inflamatório induzido pelo veneno de B. arietans, assim como 

participam da inflamação induzida por outros venenos de serpentes, como o de Naja 

annulifera 
229

 e Bothrops atrox. 
195

 Entretanto, diferente de alguns venenos botrópicos, não 

foram detectadas citocinas como o TNF-α 
193, 195

 e IL-1β 
223

 no exsudato peritoneal e no 

plasma dos animais experimentais. Contudo, foi observado o aumento da expressão gênica de 

IL-1β, sugerindo que esta citocina pode ter sido produzida em quantidades inferiores à 

capacidade de detecção do kit. Ao passo que a expressão gênica de TNF-α não foi avaliada.  

A resposta inflamatória aguda também é caracterizada pela migração de leucócitos, 

inicialmente PMNs, os quais são mais tardiamente substituídos por leucócitos MNs. 
64

 Neste 

estudo, vimos que durante a inflamação aguda induzida pelo veneno (4 h - 8 h) houve 

aumento do número de leucócitos PMNs, mas não MNs, na cavidade peritoneal dos animais 

experimentais. Os leucócitos PMNs são o tipo celular predominante nos estágios iniciais do 

processo inflamatório provocado por diversos venenos botrópicos, 
192, 196, 203

 e exercem 

funções cruciais para a amplificação da resposta inflamatória, incluindo a produção de 

mediadores como a IL-8, IL-6 e PGE2. 
238

 A ativação destes leucócitos culmina na liberação 

do conteúdo tóxico de seus grânulos, os quais contêm espécies reativas de oxigênio e 

nitrogênio, proteinase 3, catepsina G e elastase. 
71

 Estes potentes agentes efetores não 

discriminam entre moléculas próprias e estranhas, de modo que danos colaterais ao tecido 

adjacente são inevitáveis. Em contrapartida, a fagocitose de neutrófilos apoptóticos resulta na 

produção de citocinas anti-inflamatórias em macrófagos, como o TGF-β e a IL-10, as quais 

são essenciais para o reparo tecidual. 
239
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Diversos estudos mostraram que a inflamação induzida por venenos é parcialmente 

dependente de mediadores lipídicos, 
212, 229, 234

 o que nos levou a avaliar a contribuição destes 

mediadores para os eventos agudos provocados pelo veneno de B. arietans. Neste sentido, o 

primeiro passo foi avaliar a contribuição destes mediadores para o aumento da permeabilidade 

vascular. Nos animais da linhagem 129 SvE foi visto que o veneno de B. arietans induz 

aumento da permeabilidade vascular já em dez minutos, a qual se intensifica em 1/2 h. Nos 

dois períodos, os animais deficientes da enzima 5-lipoxigenase (5-LO
-/-

) apresentaram 

permeabilidade vascular mais elevada. É bem estabelecido que os leucotrienos, incluindo o 

LTB4 e o LTC4 induzem aumento da permeabilidade vascular. 
157, 159

. Portanto, para nosso 

conhecimento, a suposta contribuição dos leucotrienos para o controle negativo da 

permeabilidade vascular ainda não havia sido demonstrada, de modo que são necessários 

outros estudos para compreender o mecanismo e relevância deste fenômeno. Por outro lado, o 

efeito dos mediadores lipídicos sobre o aumento da permeabilidade vascular não pôde ser 

avaliado nos animais C57BL/6, linhagem utilizada com os ensaios com os inibidores e como 

controle da linhagem PAFR
-/-

, visto que esta linhagem apresentou hemorragia evidente já nos 

períodos iniciais. Contudo, a rápida produção de mediadores lipídicos que contribuem para a 

vasodilatação, como a PGE2, 
240

 bem como para o aumento da permeabilidade vascular, de 

maneira indireta, como a PGE2, capaz de potencializar o extravasamento vascular induzido 

pela bradicinina, 
240

 ou direta, como o TXA2, 
120

 o PAF 
179

 e os cistenil leucotrienos, incluindo 

o LTC4, 
159

 indicam a participação desses mediadores na modulação destes eventos. Porém, 

estes efeitos devem ser avaliados mais cuidadosamente utilizando doses não hemorrágicas ou 

outro modelo experimental onde a hemorragia não interfira. Contudo, os resultados aqui 

obtidos com a dose miotóxica do veneno são bastante relevantes, uma vez que replica o que 

ocorre no envenenamento, onde a inflamação é acompanhada por hemorragia, 
33, 34, 37

.  

Para avaliar a contribuição dos leucotrienos (LTs) para o aumento do número de 

leucócitos na cavidade peritoneal e produção local e sistêmica de IL-6 e MCP-1, foram 

utilizados animais geneticamente deficientes da enzima 5-lipoxigenase (5LO
-/-

) ou animais 

tratados com MK-886, inibidor da enzima ativadora de 5-LO (FLAP). Como esperado, o 

tratamento com MK-886 foi capaz de diminuir a produção de LTB4 e LTC4. Paralelamente, 

diminui a produção de TXB2, mas não interferiu com a produção de PGE2. O tratamento com 

o MK-886 causou diminuição do número de leucócitos PMNs na cavidade peritoneal e 

redução local e sistêmica de IL-6 e MCP-1, sugerindo que os LTs, incluindo o LTB4 e o 

LTC4, são importantes para estes eventos agudos induzidos pelo veneno. Por outro lado, ao 

contrário do esperado, não houve redução destes parâmetros inflamatórios nos animais 5LO
-/-

, 
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apesar destes animais também terem níveis significativamente menores de LTB4 e LTC4, 

quando comparados com os animais da linhagem 129 SvE, utilizados como controle.  

Modelos animais potencialmente apresentam o risco de mecanismos compensatórios 

devido à modificação genética do gene alvo, o que torna os resultados difíceis de interpretar. 

No entanto, animais das linhagens 129 SvE e 5LO
-/-

 já foram utilizados para avaliar a 

inflamação induzida pelo veneno do escorpião Tityus serrulatus, 
234

 onde foi mostrado que os 

animais deficientes da enzima 5-LO apresentaram inflamação atenuada. Contudo, é 

importante considerar o fato de que o envenenamento por B. arietans é hemorrágico, de modo 

que no modelo de peritonite induzida pelo veneno de B. arietans a inflamação foi 

acompanhada por hemorragia, o que nos leva a admitir que, além dos leucócitos PMNs, 

outros componentes plasmáticos, incluindo as plaquetas, atingiram a cavidade peritoneal. As 

plaquetas expressam majoritariamente COX-1 
241

 e 12-LO 
242

 e podem contribuir para o 

processo inflamatório induzido pelo veneno a partir da geração de prostanoides e leucotrienos 

dependentes destas vias. A presença de 12-LO nas plaquetas explica a produção significativa 

de leucotrienos nos animais 5LO
-/-

 e o fato do tratamento com o MK-886 não ter reduzido a 

níveis basais a produção destes leucotrienos. No entanto, a presença de plaquetas e, 

consequentemente de 12-LO, por si só não explica a divergência entre os resultados obtidos 

com os animais tratados com MK-886 e geneticamente deficientes, uma vez que ambos 

apresentam inibição da atividade de 5-LO e a possível contribuição das plaquetas que 

extravasaram na cavidade devido à hemorragia. Após buscas na literatura, foi visto que, 

embora o MK-886 tenha sido originalmente descrito com um inibidor seletivo de FLAP, 

estudos têm mostrado que sua ação anti-inflamatória é mais complexa. Uma destas funções é 

a capacidade de inibir a atividade de COX-1 e suprimir a agregação plaquetária. 
243

 De fato, 

no nosso estudo foi observado que o tratamento com MK-886 reduz a produção de TXB2, um 

dos principais metabólitos dependentes da ação de COX-1. 
230

 Por outro lado, não houve 

redução de TXB2 nos animais 5LO
-/-

, o que pode explicar a ausência de redução do número de 

leucócitos PMNs na cavidade peritoneal destes camundongos. Considerando estes aspectos, 

os dados sugerem a participação de COX-1 e TXB2 no envenenamento. Corroborando esta 

hipótese, um estudo recente mostrou a importante contribuição de TXB2 derivado de 

plaquetas via metabolismo por COX-1 sobre a ativação e recrutamento de neutrófilos em 

modelo de inflamação pulmonar. 
244

 Neste sentido, foi mostrado que o TXB2 induz aumento 

da permeabilidade vascular por meio do aumento da produção de IL-8, 
120

 principal 

quimiocina envolvida com a migração de neutrófilos. 
70

 Além disso, o veneno induz 

hiperativação e agregação plaquetária, 
40

 as quais podem ter sido atenuadas pelo MK-886.  
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Outra função do MK-886 é a capacidade de inibir PPAR-α, membro da superfamília 

de fatores de transcrição dependentes de ligantes. 
245

 No contexto inflamatório, a ativação de 

PPAR-α foi associada ao aumento da expressão gênica e proteica do componente C3, 

molécula central da ativação do sistema complemento. 
246

 Este aumento se deve ao fato do 

gene de C3 ser um alvo direto do elemento responsivo da molécula PPAR-α. Neste trabalho, 

utilizando RNAs de interferência, agonistas e antagonistas de PPAR-α, os autores mostraram 

que o aumento da expressão gênica e proteica de C3 é dependente de PPAR-α, o qual foi 

inibido pelo tratamento com MK-886. 
247

 Assim, no nosso estudo é possível sugerir que o 

MK-886 foi capaz de inibir PPAR-α e, possivelmente, o aumento da produção de C3. Neste 

sentido, os resultados indicam que o sistema complemento pode estar envolvido com o 

processo inflamatório agudo induzido pelo veneno de B. arietans, incluindo a geração de 

IL-6. 
248

 A participação do sistema complemento no processo inflamatório induzido por 

venenos não é uma surpresa. 
249-251

 

Estes resultados apontam a complexidade do processo inflamatório induzido pelo 

veneno de B. arietans e nos permite inferir que apenas a redução da geração de leucotrienos, 

observada tanto nos animais tratados com MK-886, como nos animais deficientes de 5-LO, 

não foi suficiente para inibir o aumento de leucócitos na cavidade peritoneal e a produção de 

IL-6 e MCP-1 induzidas pelo veneno. Neste sentido, podemos dizer que o aumento de 

leucócitos PMNs na cavidade peritoneal induzido pelo veneno de B. arietans é um fenômeno 

independente de LTB4. Este mesmo efeito já foi demonstrado com o veneno de Bothrops 

atrox. Neste estudo foi mostrado que camundongos deficientes de TLR2 tratados com o 

veneno não produzem LTB4, no entanto, não apresentaram redução do influxo de PMNs na 

cavidade peritoneal. 
252

  

 O papel do PAF foi avaliado a partir da inibição farmacológica do seu receptor 

(PAFR) com o WEB-2086 ou pelo uso de animais geneticamente deficientes deste receptor 

(PAFR
-/-

). O tratamento com WEB-2086 reduziu a produção de LTC4 e TXB2, ao passo que 

não interferiu com a produção de LTB4 e PGE2.  Paralelamente, inibiu significativamente a 

produção de IL-6, mas não alterou a produção de MCP-1 nem o número de leucócitos PMNs 

na cavidade. Por outro lado, os camundongos PAFR
-/-

 apresentaram redução de todos os 

parâmetros inflamatórios avaliados. A inibição farmacológica, incluindo a dose, via de 

inoculação e tempo de tratamento utilizado para os experimentos com o WEB-2086 foi 

baseada em um estudo prévio com o veneno da serpente africana Naja annulifera, onde o 

tratamento foi capaz de inibir o edema provocado pelo veneno. No entanto, esta inibição foi 

eficiente apenas durante os primeiros trinta minutos. 
229

 Desta forma, é possível que o 
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tratamento com o WEB-2086 tenha sido eficiente apenas nos períodos iniciais e por esta 

razão, houve redução de TXB2 em 1/2 h, mas não houve redução significativa do número de 

leucócitos PMNs na cavidade peritoneal em 4 h. Contudo, os resultados obtidos com os 

animais deficientes indicam um papel importante de ligantes de PAFR, incluindo o PAF e seu 

metabólito intermediário AAG, para o processo inflamatório agudo induzido pelo veneno. 

Após o tratamento com WEB-2086 houve aproximadamente 60 % de inibição da 

produção de TXB2. Esta redução é esperada, visto que o PAF é um potente ativador de 

plaquetas e indutor da produção de TXB2 nestas células. 
253

 A agregação plaquetária induzida 

pelo PAF é inibida pelo tratamento com WEB-2086 (IC50 = 0,65 µm) e pela indometacina 

(IC50 = 0,2 µm). Além disso, em uma concentração bem mais baixa (IC50 = 0,05 µm), foi 

visto que o tratamento com o antagonista do receptor de TXB2 (SQ29548) foi capaz de inibir 

a ativação e agregação plaquetária, 
254

 indicando a importante contribuição deste metabólito 

na resposta induzida pelo PAF. Portanto, com os resultados obtidos em conjunto com a ampla 

literatura consultada, é possível sugerir que os eventos agudos induzidos pelo veneno de B. 

arietans são dependentes de agonistas do PAFR, os quais, dentre outras coisas, induzem a 

produção de TXB2 via COX-1.  

Finalmente, para avaliar a contribuição dos prostanoides para os eventos agudos 

induzidos pelo veneno, os animais foram tratados com indometacina e SC-560, 

respectivamente inibidores de COX-1/2 e COX-1. O tratamento com indometacina aumentou 

significativamente a produção de LTB4, reduziu a produção de LTC4, promoveu a inibição 

completa de TXB2, mas não interferiu com a produção de PGE2. O aumento da produção de 

LTB4 após o tratamento com indometacina indica que produtos metabolizados por COX, 

como o TXB2, mas não a PGE2, a qual não foi inibida pela indometacina nas condições 

experimentais utilizadas neste estudo, regulam negativamente a produção de LTB4. Ao 

estudar o envenenamento pelo escorpião Tityus serrulatus, Zoccal e cols. (2016) mostraram 

que a produção de LTB4 é negativamente regulada pela PGE2 e vice-versa e que este balanço 

determina o desfecho do envenenamento. 
228

 Em neutrófilos de sangue periférico humano, a 

PGE2 altera a biossíntese de LTB4 para a LXA4, a qual é capaz de reduzir o infiltrado de 

neutrófilos. 
92

 Em conjunto, estes estudos revelam a contribuição de PGE2 para o controle da 

geração de LTB4. No entanto, para nosso conhecimento a regulação negativa da produção de 

LTB4 pelo TXB2 ainda não havia sido demonstrada. Em adição, apesar do aumento de LTB4, 

o tratamento com indometacina foi capaz de diminuir o número de PMNs e a concentração 

local e sistêmica de IL-6, indicando novamente que o LTB4 não é importante para estes 

eventos agudos induzidos pelo veneno. A redução de neutrófilos após o tratamento com 
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indometacina já mostrada em modelo de inflamação local induzida pelo veneno de Bothrops 

jararacussu. 
212

 Apesar de reduzir a concentração de IL-6, o tratamento com indometacina 

não alterou a produção de MCP-1. Neste sentido, a inibição da expressão gênica de IL-6 após 

o tratamento com indometacina já foi reportada anteriormente, ao passo que a expressão 

gênica de TNF-α não foi alterada, 
108

 indicando que a IL-6 é um importante mediador 

inflamatório seletivamente inibido pela indometacina.  

Como mencionado, o tratamento com indometacina não foi capaz de reduzir a 

produção de PGE2. A concentração de indometacina utilizada foi baseada em um estudo 

prévio com o veneno de Bothrops jararacussu, onde o tratamento foi capaz de reduzir o 

edema e a neutrofilia provocado pelo veneno de Bothrops jararacussu. 
212

 No entanto, os 

autores não avaliaram a inibição de PGE2. De acordo com a literatura, a TXA sintase e a PGD 

sintase estão co-localizadas com a COX-1 na membrana do retículo endoplasmático, desta 

forma, estão principalmente envolvidas com a produção de TXA2 e PGD2 durante as fases 

mais iniciais da resposta inflamatória induzida em macrófagos peritoneais de rato. 
230

 Por 

outro lado, a PGE sintase microssomal 1 e a PGI sintase se encontram mais próximas a 

COX-2 na membrana perinuclear, estando mais envolvidas com a produção de PGE2 e PGI2 

durante as fases mais tardias da resposta inflamatória induzida por LPS. 
230, 255

 Considerando 

estas informações, em conjunto com o fato de que a indometacina é mais específica para 

COX-1, 
256

 é possível sugerir que a indometacina, na concentração, via de inoculação e 

período de tratamento utilizados, não foi capaz de inibir COX-2 e a consequente produção de 

PGE2. Por outro lado, foi capaz de inibir COX-1 e, consequentemente, a produção de TXB2, 

culminando na diminuição do número de leucócitos PMNs e produção de IL-6. Corroborando 

este raciocínio, a geração de PGE2 não foi inibida após o tratamento com o inibidor seletivo 

de COX-1 (dados não mostrados). Além disso, um trabalho mostrou que houve inibição da 

produção de PGE2 no exsudato da pata de ratos tratados com carragenina após o tratamento 

com uma dose três vezes maior de indometacina do que a utilizada no presente estudo. 
108

 

Foi mostrado que a redução de leucócitos PMNs, IL-6 e MCP-1 decorrente do 

tratamento com MK-886 parece ser dependente de ações complementares, como a inibição de 

COX-1 
243

 e consequente redução de TXB2, como vimos neste estudo, sugerindo a 

importância de COX-1 no envenenamento. Portanto, o papel de COX-1 foi avaliado após o 

tratamento com SC-560. O inibidor seletivo de COX-1 (SC-560) foi capaz de reduzir o 

número de leucócitos PMNs, no entanto, ao contrário do tratamento com indometacina, não 

alterou a produção de IL-6. Além de ser responsável pela inibição de COX, a indometacina 

também é um agonista do receptor PPAR-γ, o qual é capaz de inibir a produção de citocinas 
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inflamatórias em monócitos humanos. 
131

 Desta forma, concluímos que a indometacina inibiu 

a atividade de COX-1, produção de TXB2 e, consequentemente, diminuiu o influxo de PMNs 

na cavidade peritoneal dos animais experimentais. Por outro lado, a diminuição de IL-6 após 

o tratamento com indometacina pode ter sido decorrente da sinalização via PPAR-γ, mas não 

da inibição de COX-1, visto que a inibição seletiva de COX-1 utilizando o SC-560 não foi 

capaz de inibir a produção desta citocina.  

Estudos prévios mostraram que neutrófilos expressam COX-2. 
257, 258

 No entanto, nas 

células presentes na cavidade peritoneal, constituídas majoritariamente de leucócitos PMNs, 

em sua maioria neutrófilos, não foi detectada a expressão de COX-2 em 4 h. Contudo, a 

ausência de inibição da produção PGE2 a partir do tratamento com inibidores de COX-1, 

sugere a participação de COX-2 no envenenamento. É possível que esta isoforma tenha sido 

expressa no período compreendido entre 1/2 h e 4 h, como demonstrado em um estudo com 

duas PLA2 de Bothrops asper, capazes de induzir o aumento da expressão proteica de COX-2 

a partir de 1 h com redução em 3 h. 
259

 Portanto, a expressão de COX-2 induzida pelo veneno 

nas células peritoneais deve ser investigada em outros períodos e a ação de prostanóides 

dependentes de COX-2, especialmente a PGE2, deve ser avaliada.  

Em suma, os resultados obtidos com os inibidores da síntese de leucotrienos e 

prostanoides apontam que estes fármacos podem atuar de maneira positiva no controle dos 

eventos inflamatórios induzidos pelo veneno de B. arietans. Entretanto, os mecanismos de 

ação destes e outros fármacos similares são complexos. Como exemplo, podemos citar o 

mecanismo anti-inflamatório mediado pelo ácido acetilsalicílico (AAS), amplamente utilizado 

como analgésico e antitérmico. O AAS não inibe apenas a atividade de COX-2 e a produção 

de prostanoides, mas também é capaz de acetilar a COX-2 e induzir a produção de uma 

lipoxina anti-inflamatória, a LXA4. 
95, 260

 Além disso, também é complexa a interação entre as 

sintases intermediárias responsáveis pela geração destes mediadores, 
95

 o que pode ser o 

motivo pela redução de LTC4 após os tratamentos com indometacina e WEB-2086.  

Além da inflamação, o veneno de B. arietans provocou hemorragia local, a qual foi 

modulada pelo uso de inibidores/antagonistas e em animais geneticamente deficientes de 

receptores ou enzimas responsáveis pelo metabolismo de mediadores lipídicos. A hemorragia 

é um efeito intrínseco do envenenamento por B. arietans, 
34, 35, 38

 a qual é acompanhada por 

intensa trombocitopenia. 
34, 38

 Contudo, é interessante pontuar que a trombocitopenia por si só 

não é um indício de hemorragia, visto que existem indivíduos trombocitopênicos que não 

apresentam sangramentos. 
261

 Na tentativa de compreender este fenômeno, evidências 

experimentais mostraram que a hemorragia e a inflamação estão interligadas. George e cols. 
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(2008) constataram que animais plaquetopênicos desenvolvem hemorragias apenas quando 

apresentam um processo inflamatório associado. 
262

 Desta forma, a inflamação pode ser 

importante para a modulação de distúrbios hemostáticos, sendo de extrema relevância para os 

acidentes ofídicos de cunho hemorrágico.  

No presente estudo foi mostrado que a hemorragia local foi menor em camundongos 

geneticamente deficientes do receptor do PAF. O veneno de B. arietans induz intensa 

trombocitopenia in vivo. 
34, 38

 In vitro foi mostrado que o veneno possui ação direta sobre as 

plaquetas, promovendo hiperativação e degradação plaquetária. 
40

 Por sua vez, as plaquetas 

estão envolvidas com a ativação e migração de leucócitos via TXB2 e COX-1, portanto, 

acentuam a inflamação, 
244

 fato que pode contribuir para a hemorragia. 
262

 Sabendo que o PAF 

é um potente ativador de plaquetas e indutor da produção de TXB2, é possível dizer que a 

hiperativação e degradação plaquetária provocada pela ação direta do veneno, a qual contribui 

para a hemorragia, é acentuada pela ativação do PAF. Desta forma, se torna coerente o dado 

de redução da hemorragia local nos animais geneticamente deficientes do receptor do PAF.  

Por outro lado, após o tratamento com MK-886, bem como nos animais 5LO
-/-

, houve 

aumento da hemorragia local, indicando que os leucotrienos, incluindo o LTB4 e o LTC4, de 

alguma forma controlam a hemorragia provocada pelo veneno. Após o tratamento com 

indometacina foi observado o mesmo efeito, ao passo que a inibição seletiva de COX-1 com o 

SC-560 não alterou a hemorragia local. Estudos prévios mostraram que a hemorragia local 

provocada por venenos botrópicos não é dependente de mediadores lipídicos, visto que o 

tratamento com dexametasona, um inibidor de PLA2, não foi capaz de reestabelecer os níveis 

de fibrinogênio e plaquetas, tampouco a hemorragia local, provocados pelo veneno de 

Bothrops atrox. 
263

 Após o tratamento com dexametasona e indometacina, Gonçalves e cols. 

(2000) 
264

 também mostraram que a hemorragia local provocada pelo veneno de B. jararaca é 

independente de mediadores lipídicos. No entanto, não foram encontrados dados da literatura 

que corroborem o aumento da hemorragia após o tratamento com MK-886, indometacina ou 

em animais 5LO
-/-

, de modo que este fenômeno necessita de mais evidências experimentais 

para melhor compreensão. Contudo, resultados de ensaios preliminares de sobrevida 

mostraram que o aumento da hemorragia local provocada pelo veneno não é importante para a 

letalidade, uma vez que animais 5LO
-/-

 foram mais resistentes a doses letais do veneno (1 e 2 

DL-50). O pré-tratamento com inibidores seletivos de COX-1 (SC-560) e COX-2 

(nimesulide), ambos utilizados na concentração de 5 mg/kg e administrados 1 h antes do 

veneno, não aumenta a sobrevida dos animais. Ainda, os animais deficientes de PAFR são tão 

susceptíveis a doses letais do veneno como os animais não deficientes (dados não mostrados).
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1.6 CONCLUSÃO  

 

 O veneno de Bitis arietans é capaz de induzir inflamação in vivo, caracterizada pelo 

aumento da permeabilidade vascular e do número de leucócitos PMNs na cavidade peritoneal, 

acompanhados pela produção dos eicosanoides LTB4, LTC4, TXB2 e PGE2, bem como pela 

produção local e sistêmica de IL-6 e MCP-1. Os dados indicam que a inibição de leucotrienos 

não é suficiente para promover a redução do número de leucócitos PMNs, IL-6 e MCP-1 

induzidos pelo veneno. Em contrapartida, a COX-1 e, possivelmente, seu principal metabólito 

TXB2, são importantes para o aumento de leucócitos PMNs. Em animais deficientes do PAFR 

houve redução local e sistêmica de IL-6 e MCP-1 e do número de leucócitos PMNs na 

cavidade peritoneal, bem como da hemorragia, indicando que os ligantes do PAFR estão 

envolvidos com os eventos agudos induzidos pelo veneno. Os tratamentos com MK-886 e 

indometacina, e, em menor intensidade com o WEB-2086, foram capazes de reduzir o 

processo inflamatório promovido pelo veneno. Por outro lado, a inibição farmacológica com 

MK-886 e indometacina pode acentuar a hemorragia. Em suma, conclui-se que o veneno de 

B. arietans induz um processo inflamatório agudo, o qual é parcialmente dependente de 

mediadores lipídicos. Ainda, que os fármacos utilizados para a inibição destes mediadores 

podem contribuir de maneira positiva e, sobretudo, complexa no controle das reações agudas 

provocadas pelo veneno. 
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CAPÍTULO 2 - Purificação e caracterização de toxinas do veneno e avaliação dos efeitos 

pró-inflamatórios sobre macrófagos humanos 

 

 Além do papel dos mediadores inflamatórios endógenos, as enzimas presentes no 

veneno, especialmente de viperídeos, incluindo as metaloproteases 
62, 265

 e as serino proteases, 

198, 266
 contribuem para a inflamação.  Portanto, o estudo de toxinas isoladas é uma importante 

ferramenta para compreender o complexo mecanismo inflamatório envolvido no 

envenenamento pela serpente B. arietans. 

 Neste contexto, o capítulo 2 irá abordar aspectos referentes à composição deste 

veneno, com ênfase nos principais aspectos das metaloproteases e serinoproteases, as quais 

representam juntas aproximadamente 60 % do veneno. Em adição, será abordado o papel 

destas toxinas sobre o processo inflamatório, importante efeito decorrente do envenenamento.   

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

2.1.1 Composição do veneno  

 

 O veneno de serpentes é composto por uma mistura complexa de proteínas, peptídeos, 

cátions metálicos, carboidratos, nucleosídeos, aminas biogênicas e uma pequena quantidade 

de aminoácidos livres e lipídeos. O sódio é o principal cátion encontrado; zinco e cálcio estão 

associados a muitas metaloproteases; já os carboidratos são principalmente encontrados nas 

glicoproteínas. Contudo, dentre todos estes componentes, as proteínas representam 

aproximadamente 90-95% do total e podem ser agrupadas de acordo com a atividade que 

exercem. São classificadas como proteínas com atividade enzimática (serino proteases, 

metaloproteases, L-amino oxidases e fosfolipases A2) e proteínas sem atividade enzimática 

(desintegrinas, lectinas do tipo C, peptídeos natriuréticos, proteínas secretórias ricas em 

cisteínas (CRISP), fatores de crescimento neural, cistatinas e inibidores de proteases do tipo 

Kunitz). 
267†

  

 O transcriptoma e o proteoma do veneno de Bitis arietans mostram que este veneno, 

bem como os demais do gênero Bitis spp. 
215

 é composto principalmente por proteínas 

pertencentes a um número restrito de famílias: metaloproteases, serinoproteases, fosfolipases, 

desintegrinas, lectinas do tipo C, inibidores do tipo Kunitz e cistatinas (Figura 52). 
268-270

 Em 

                                                           
†
 RUSSELL, F. E. apud MARKLAND, 1998. Venoms. In: Snake Venom Poisoning, p. 139-234. Lippincott, 

Philadelphia, 1980 and TU, A. T. apud MARKLAND, 1998. Snake venoms: General background and composition. 

In: Venoms: Chemistry and Molecular Biology, pp. 1±19. John Wiley and Sons, New York, 1988a. 
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adição, Kodama e cols. (2015), 
45

 encontratam uma grande quantidade de peptídeos 

potenciadores de bradicinina (BPPs) no veneno de B. arietans, os quais também são 

encontrados em outros venenos do gênero Bitis.  

 

Figura 52 – Componentes do veneno da serpente Bitis arietans 

 
Análises do transcriptoma e do proteoma do veneno da serpente B. arietans revelam que o veneno é composto 

por um número restrito de classes de proteínas, destas, as metaloproteases (SVMPs) e as serino proteases 

(SVSPs) são as mais abundantes. CTL, lectina do tipo C; PLA2, fosfolipase A2; cystatin, cistatina: inibidor de 

cisteíno proteases; Kunitz, inibidor de serino proteases do tipo Kunitz; e DISI, desintegrina.  

  

 Corroborando estes dados, ensaios de atividade biológica do veneno confirmam a 

presença tanto de metaloproteases, quanto de serinoproteases, a partir da inibição seletiva das 

atividades proteolíticas e gelatinolíticas, respectivamente, com EDTA (Ácido etilenodiamino 

tetra-acético; do inglês: ethylene diamine tetracetic acid) e PHE (1,10 Fenantrolina; do inglês: 

1,10-phenanthroline) ou com PMSF (Fluoreto de fenilmetilsulfonil; do inglês: 

phenylmethylsulfonyl fluoride). A clivagem do fibrinogênio humano foi parcialmente 

atribuída às serino proteases, contudo, as maiores responsáveis por esta clivagem parecem ser 

as proteínas da classe das metaloproteases. O veneno também apresentou enzimas com 

atividades hialuronidásicas e fosfolipásicas, proteínas glicosiladas, além de toxinas com 

potencial hipotensor, capazes de degradar a angiostensina II em peptídeos vasodilatadores 

(angiostensina 1-7). 
46

 

 Variações na composição dos venenos são bem descritas entre os táxons, contudo, 

diferenças entre indivíduos da mesma espécie são observadas. Estas podem estar associadas a 

fatores como ontogenia, hábitos alimentares, gênero do animal, bem como sua distribuição 
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geográfica. Neste contexto, um estudo avaliou diferenças na composição proteica, atividade 

proteolítica e reatividade do antiveneno EchiTAb-Plus-ICP, desenvolvido na Costa Rica, 

frente a venenos de espécimes de B. arietans de diferentes regiões da África, bem como 

oriundos da Arábia Saudita. 
33

 De fato, com relação ao perfil eletroforético do veneno e a 

presença de metaloproteases, foram observadas divergências mais consideráveis entre 

espécimes de regiões geográficas diferentes, de modo que venenos de exemplares nativos do 

continente africano se mostraram mais semelhantes, embora as diferenças na atividade 

proteolítica não tenham sido relacionadas à distribuição geográfica. No entanto, variações na 

composição proteica do veneno entre espécimes da Nigéria foram observadas. Em gel de 

SDS-PAGE sob condições redutoras, as proteínas de alto peso molecular parecem ser mais 

conservadas, de modo que variações significativas foram observadas em proteínas com massa 

molecular inferior a 25 kDa. De maneira importante, através do uso de anticorpos específicos, 

o autor enfatiza diferenças na presença de metaloproteases nestes espécimes, e que estas 

diferenças não apresentam correlação com o sexo do animal. Ainda, foram observadas 

diferenças individuais com relação à degradação do fibrinogênio e da gelatina, os quais 

podem ser relacionados aos sintomas distintos apresentados nos envenenamentos. O 

reconhecimento das proteínas do veneno pelo antiveneno EchiTAb-Plus-ICP foi muito amplo, 

no entanto, proteínas de baixo peso presentes em alguns espécimes não foram reconhecidas.  

Corroborando estes resultados, estudos com uma espécie de serpente asiática, a Agkistrodon 

rhodostoma (família Viperidae), mostraram que tais variações também podem ocorrer entre 

serpentes da mesma espécie criadas em cativeiro, indicando que este é um fenômeno 

geneticamente herdado, e não apenas induzido pelo ambiente. 
271

 Entretanto, estas 

discrepâncias não estão necessariamente associadas à atividade do veneno, visto que proteínas 

homólogas podem desempenhar papéis semelhantes. Para tal, ensaios comparativos de 

atividade biológica devem ser realizados.  

 

2.1.1.1 Metaloproteases 

 

 O veneno da maioria dos viperídeos é composto por pelo menos 30% de 

metaloproteases, o que sugere seu importante papel na patologia do envenenamento, 

desencadeando hemorragia, coagulação intravascular, edema, inflamação e necrose. 
272, 273

 

 As metaloproteases de veneno de serpente ou SVMPs (do inglês: snake venom 

metalloproteases) são endopeptidases dependentes de zinco (Zn²
+
), filogeneticamente 

relacionadas às proteínas com domínios desintegrinas e metaloproteases de mamíferos 
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(ADAMs; do inglês: a desintegrin and metalloprotease), pertencentes à família M12, 

subfamília M12b, das metaloproteases dependentes de zinco dentro do clã MA (classificação 

MEROPS, http://merops.sanger.ac.uk/) 
274

. Possuem domínio de ligação ao substrato conservado 

(HEXXHXXGXXH) e peso molecular entre 20-100 kDa, dependendo de sua composição. 
275-277

 

 São agrupadas em três subclasses (PI-PIII), de acordo com a composição de seus 

domínios. As SVMPs da classe PI são as mais simples e contêm apenas o domínio catalítico 

de metaloprotease (M); as de classe PII contêm um domínio M seguido por um domínio 

desintegrina (D) e as SVMPs da classe PIII, além dos domínios M e D, possuem um domínio 

rico em cisteínas (C). Ainda, as SVMPs da classe PIII são divididas em subclasses de acordo 

com as modificações pós-traducionais, como homodimerizações (P-IIIc), ou proteólises entre 

os domínios M e D (P-IIIb). Formalmente conhecida como P-IV, um heterotrímero da classe 

das SVMPs que contém um domínio adicional semelhante à lectina do tipo C, foi atualmente 

incluída no grupo III como a subclasse P-IIId, já que até o momento não foi encontrado 

nenhum transcrito referente à P-IV. 
273, 278

 

  A maioria das SVMPs, hemorrágicas ou não, são fibrinogenolíticas e, assim como as 

serino proteases, estão envolvidas com distúrbios na cascata de coagulação. 
279

 As SVMPs 

clivam principalmente a cadeia α do fibrinogênio e mais fracamente a cadeia β, como a 

atroxase de Crotalus atrox 
280

 e a lebetase de Vipera lebetina, 
281

 ambas SVMPs da classe P-I. 

Até o momento, a única metaloprotease isolada capaz de clivar a cadeia γ do fibrinogênio é a 

atrolisina F (64 kDa), de C. atrox. 
282

 Assim como as serino proteases, as metaloproteases 

com atividades fibrinogenolíticas podem ser ferramentas empregadas para a diminuição do 

nível de fibrinogênio, bem como para a solubilização de coágulos na corrente sanguínea. 
43, 277

 

 As SVMPs são os fatores primários envolvidos na hemorragia local e sistêmica. 
283-285

 

Atuam essencialmente na degradação de componentes da membrana basal subjacente às 

células endoteliais capilares, causando a ruptura da parede do vaso e permitindo o 

extravasamento de sangue para o estroma. Este dano vascular contribui para a geração de 

áreas isquêmicas, as quais contribuem para o aparecimento de áreas necrosadas. Neste 

contexto, a hemorragia causada pelas SVMPs está entre os sintomas mais importantes dos 

envenenamentos causados por viperídeos. 
273

 Todavia, existem SVMPs que não possuem 

atividade hemorrágica evidente, mas que podem atuar de formas distintas como perturbando a 

hemostasia por mecanismos pró e anti-coagulantes, inibindo a agregação plaquetária ou até 

induzindo a apoptose e promovendo inflamação. 
267, 286

 

 Há evidências de que as SVMPs da classe P-III são mais hemorrágicas do que as da 

classe P-I. 
283, 285, 286

 Embora tenha sido demonstrado em experimentos in vitro que ambas 

http://merops.sanger.ac.uk/
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possam clivar componentes da matrix extracelular, esta divergência indica que a atividade 

catalítica não é o único mecanismo envolvido no dano vascular. Estudos em modelo in vivo 
41

 

ou em culturas 2D e 3D contendo componentes da matrix extracelular, 
42

 indicam que os 

domínios não catalíticos das SVMPs da classe P-III são responsáveis pela ligação aos 

componentes da membrana basal das vênulas e vasos capilares, resultando na hidrólise do 

colágeno do tipo IV e consequente enfraquecimento e ruptura da parede dos vasos. Em 

contrapartida, as SVMPs da classe P-I parecem exercer papel importante na resposta 

inflamatória, como demonstrado pelo aumento da permeabilidade vascular e migração de 

células inflamatórias pela Bj-PI2, isolada do veneno de Bothrops jararaca, 
287

 e pelo aumento 

de IL-6 e IL-1β em camundongos tratados com BaP1, isolada do veneno de Bothrops asper. 
288

 

 É bem descrito que a hemorragia é o principal sintoma atribuído às SVMPs. Contudo, 

estudos apontam a importante participação de diferentes SVMPs no desenvolvimento de 

mionecrose local, 
289, 290

 dano tecidual 
290, 291

 e reações inflamatórias. 
288, 292, 293

 Embora a 

terapia antiveneno seja eficiente para conter os sintomas sistêmicos do envenenamento, 

sozinha ela não é capaz de neutralizar toxinas que causam rápido dano tecidual. Por isso, vêm 

crescendo os esforços para compreender o mecanismo de ação de toxinas isoladas de veneno, 

sobretudo sobre a contribuição destas toxinas na resposta inflamatória associada aos 

envenenamentos. 

 

2.1.1.2 Serinoproteases 

 

 Mais de um terço das enzimas proteolíticas conhecidas são serino proteases, as quais 

podem ser encontradas em plantas, microorganismos e animais. Suas funções são variadas e 

podem estar envolvidas com a digestão, ativação do sistema complemento, diferenciação 

celular e hemostasia. 
43

 

 As serino proteases de veneno de serpentes ou SVSPs (do inglês: snake venom serine 

proteases), são classificadas no clã PA, família S1 das quimotripsinas, e apresentam uma 

tríade catalítica (His 43, Asp 88 e Ser 184) altamente conservada (classificação MEROPS, 

http://merops.sanger.ac.uk/). 
274

 Geralmente, apresentam cadeia única e possuem peso 

molecular em torno de 26-33 kDa, dependendo do grau de glisosilação, que pode variar de 

0-30% e cuja função ainda não foi estabelecida. 
294

 Já foi demonstrado que a N-

desglicosilação da elegaxobin II, isolada do veneno de Trimeresurus elegans, afeta a interação 

da enzima com macromoléculas como o fibrinogênio e o cininogênio, mas que não influencia 

na interação com um substrato sintético, sugerindo a participação da região glicosilada no 
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reconhecimento do substrato. 
295

 Contudo, em outras SVSPs os glicanos parecem estar mais 

envolvidos com a estabilidade estrutural da proteína do que diretamente com a função 

catalítica. 
296

 

 Tipicamente, as SVSPs exibem aproximadamente 51-98% de similaridade entre elas, 

26-33% com a trombina humana e 34-40% de similaridade com a calicreína plasmática 

humana.  Apesar da elevada similaridade na composição de aminoácidos, ao contrário da 

tripsina, as SVSPs não são inibidas por inibidores endógenos, como as serpinas, e apresentam 

alta especificidade por seus substratos. 
277

 De fato, a conformação de algumas SVSPs 

possuem diferenças consideráveis e tais variações talvez possam explicar as distintas 

especificidades e atividades que estas enzimas apresentam. 
297-299

  

 No geral, as SVSPs, afetam a cascata de coagulação através da ativação de 

componentes envolvidos nos processos de coagulação, fibrinólise e agregação plaquetária, 

cujos mecanismos se assemelham às enzimas endógenas dos mamíferos. Algumas SVSPs 

agem de maneira similar à trombina e, por isso, são conhecidas como enzimas semelhantes à 

trombina (Thrombin-like enzymes – TLEs) e estão presentes em muitos venenos. Alguns 

exemplos de TLEs isoladas de venenos são: a batroxobin 
300, 301

 e a TL-BJ, 
302

 as quais clivam 

a molécula de fibrinogênio e podem levar ao desenvolvimento de distúrbios hemostáticos. De 

maneira interessante, enquanto algumas SVSPs têm a capacidade de degradar o fibrinogênio 

levando à formação de coágulos de fibrina, como a elegaxobin, 
303

 outras, como a halystase, 

clivam a molécula de fibrinogênio em sítios diferentes da trombina e não promovem a 

formação de coágulos. 
304

 Além disso, uma serino protease isolada do veneno da serpente 

Bitis rhinoceros, a rhinocerase, possui a capacidade de degradar coágulos de fibrina gerados 

pela trombina, sugerindo uma atividade anticoagulante. 
305

  

 Outro grupo de SVSPs são as enzimas com atividades semelhantes à calicreína, as 

quais podem exercer efeito hipotensor, promovendo a liberação de bradicinina a partir da 

clivagem do cininogênio plasmático de alta massa molecular. 
277

 São exemplos destas 

enzimas a crotalase, 
306, 307

 elagaxobin II 
295, 303

 e a KN-BJ. 
308

 A atividade da bradicinina é 

bem descrita na musculatura vascular, induzindo aumento da permeabilidade e vasodilatação. 

309
 Em adição, as cininas exercem importante papel no contexto inflamatório via receptor B1, 

o qual é expresso mediante estímulos de citocinas inflamatórias, principalmente IL-1β. Foi 

demonstrado que tanto a bradicinina, quanto a calidina, são capazes de promover o 

recrutamento de neutrófilos para o sítio inflamatório e que esta ação é acompanhada do 

aumento de expressão do receptor B1. 
310

 Evidências indicam que após ativação celular via 

receptor B1 há um aumento da produção de quimiocinas, as quais são responsáveis pela 



    120 Introdução (Capítulo 2) 

migração leucocitária. 
311

 Deste modo, enzimas capazes de promover a liberação de 

bradicinina podem ser consideradas moléculas importantes no contexto de hipotensão e 

inflamação apresentada pelas vítimas de envenenamento por B. arietans.   

 

2.1.1.3 Ação de toxinas isoladas de veneno sobre células do sistema imune 

 

Para compreender o complexo mecanismo inflamatório associado aos 

envenenamentos, diversas toxinas foram purificadas, caracterizadas e seus efeitos 

inflamatórios avaliados. Neste sentido, estudos mostram que os macrófagos são células 

cruciais para a amplificação do processo inflamatório induzido por toxinas de veneno, 

especialmente SVMPs e SVSPs, uma vez que na ausência destas células a migração de 

leucócitos, principalmente neutrófilos, para o sítio inflamatório é comprometida. 
62, 265

 

A jararhagina, uma metaloprotease hemorrágica de 52 kDa da classe PIII isolada do 

veneno de Bothrops jararaca, é capaz de induzir a produção de citocinas pró-inflamatórias 

em modelo in vitro utilizando macrófagos peritoneais murinos. Após inibição com EDTA, foi 

visto que esta ação é independente da atividade catalítica. 
265

 Entretanto, em modelo in vivo e 

utilizando 1,10-fenantrolina, a atividade proteolítica parece ter grande participação no 

recrutamento de leucócitos, 
62

 bem como na clivagem do precursor do TNF-α. 
292

 

Corroborando estes resultados, Laing e cols. (2003), 
293

 demonstraram em camundongos 

knock-out de receptores de TNF e da citocina IL-6, que a jararhagina, de fato, induz a 

produção de citocinas inflamatórias, no entanto, que estas citocinas (TNF e IL-6) estão 

envolvidas na dermonecrose, mas não têm participação no edema e hemorragia.  

A fagocitose, um dos principais mecanismos da imunidade inata, é mediada 

principalmente por macrófagos e neutrófilos, genericamente chamados de fagócitos. Este 

processo consiste no reconhecimento, captura e destruição de patógenos, partículas insolúveis, 

células próprias danificadas ou mortas e debris celulares. 
77

 No envenenamento, os 

macrófagos parecem ter papel primordial na inflamação e consequente dano tecidual, visto 

que na ausência de macrófagos, a jararhagina foi incapaz de estimular o recrutamento de 

leucócitos. 
62

 Ainda, foi demonstrado que a HF-3 nativa, uma SVMP de classe III também 

isolada do veneno de B. jararaca, bem como seu fragmento DC-HF3 recombinante, 

promovem o aumento da fagocitose em macrófagos peritoneais murinos via receptor αMβ2. 
312

 

 Além da participação das SVMPs no processo inflamatório, o papel de SVSPs foi 

demonstrado. Neste estudo, a partir da inibição das serino proteases presentes no veneno de 

Bothrops alternatus e B. moojeni utilizando PMSF, foi possível observar a participação de 
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serino proteases na indução do edema e dor causados pelo veneno em modelo in vivo. Ainda, 

foi enfatizado o papel dos eicosanoides, do óxido nítrico e da bradicinina na indução destes 

efeitos inflamatórios. 
313

 

 As SVSPs também podem contribuir com a inflamação através da ativação de 

componentes envolvidos com a remodelação da matriz extracelular. A matriz extracelular é 

uma complexa rede de interações entre proteínas e proteoglicanos responsável pela 

sustentação tecidual. Contudo, sua participação nos processos biológicos vai além, uma vez 

que a interação entre células e a matriz extracelular pode regular diretamente o 

comportamento celular via sinalizações mediadas por receptores, incluindo a modulação da 

resposta celular a fatores de crescimento. A remodelação da matriz extracelular é 

principalmente mediada por metaloproteases de matriz endógenas (MMPs; do inglês: matrix 

metalloproteinases), membros da família de enzimas dependentes de zinco. As MMPs estão 

envolvidas na angiogênese, reparo tecidual, migração celular, liberação de mediadores 

parácrinos, bem como para a geração e degradação de diversas moléculas bioativas, desta 

forma, estão envolvidas com diversos processos fisiológicos e patológicos, incluindo doenças 

inflamatórias. 
314

 Neste sentido, foi demonstrado que SVSPs do veneno de Bothrops asper são 

capazes de ativar metaloproteases de matriz endógenas, indicando a participação de SVSPs na 

resposta inflamatória e no dano tecidual, uma vez que a hiperativação de MMPs estão 

envolvidas com a degradação descontrolada de componentes de matriz e consequente dano 

tecidual. 
266

 Além disso, uma SVSP isolada do veneno de Crotalus durissus terrificus é capaz 

de induzir edema na pata de animais experimentais, acompanhado pelo aumento da expressão 

de COX-2 e da produção de PGE2. 
198

 

Como mostrado no primeiro capítulo desta tese, o veneno de B. arietans é capaz de 

induzir uma resposta inflamatória in vivo, a qual é dependente de mediadores lipídicos, IL-6 e 

MCP-1. No entanto, até o momento não se sabe quais os possíveis componentes do veneno 

envolvidos nesta resposta inflamatória. Cerca de 60 % do veneno de B. arietans é composto 

por SVMPs e SVSPs, enzimas responsáveis por efeitos inflamatórios desencadeados por 

venenos de outras serpentes da família Viperidae. Assim, com base nas evidências do 

potencial pró-inflamatório de SVMPs e SVSPs de venenos viperídicos, em conjunto com a 

importante participação de macrófagos nos eventos inflamatórios induzidos por venenos, este 

capítulo da tese teve como objetivo a purificação, caracterização e análise dos efeitos pró-

inflamatórios de uma SVMP e uma SVSP isoladas do veneno de B. arietans sobre 

macrófagos humanos em cultura. 
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2.2 OBJETIVO 

 

2.2.1 Objetivo geral 

 

Purificação de uma serino protease e uma metaloprotease do veneno da serpente 

africana Bitis arietans e caracterização de suas atividades sobre substratos biológicos e 

propriedades pró-inflamatórias em macrófagos humanos.  

 

2.2.2 Objetivos específicos 

 

2.2.2.1  Obtenção das toxinas purificadas: 

 Fracionamento do veneno por cromatografia de exclusão molecular; 

 Determinação da atividade proteolítica das frações sobre substratos FRET; 

 Identificação da classe enzimática das frações providas de atividade proteolítica; 

 Purificação das frações contendo atividade de serino protease e metaloprotease; 

 Identificação das proteases purificadas por espectrometria de massas; 

 Atividade das proteases isoladas sobre substratos biológicos relacionados ao 

envenenamento; 

 Neutralização das toxinas purificadas por antiveneno experimental anti-Bitis arietans 

produzido no Instituto Butantan; 

 

2.2.2.2 Propriedades das toxinas purificadas sobre o processo inflamatório: 

 Citotoxicidade celular sobre macrófagos humanos; 

 Ação das toxinas purificadas sobre as funções biológicas de macrófagos: 

 Produção de citocinas e quimiocinas inflamatórias; 

 Produção de PGE2 e LTB4. 
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2.3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.3.1 Veneno 

 

 O veneno de Bitis arietans (BA27 - Venom Supplies, SA, Austrália) foi obtido de 

animais adultos de ambos os sexos, medindo aproximadamente 60 cm cada, provenientes do 

sul do continente africano. Antes da obtenção do veneno, foi constatado que as serpentes 

estavam aptas e saudáveis a partir de inspeção visual e revisão dos registros em banco de 

dados de cada animal, contendo informações como aspecto da pele, tipo de alimentação, 

dados reprodutivos e médicos. O veneno liofilizado foi armazenado em freezer -20 °C. Para a 

utilização in vitro, amostras do veneno foram diluídas em PBS estéril e as alíquotas 

armazenadas à -20 °C. O conteúdo proteico foi determinado pelo método do ácido 

bicinconínico (BCA) 
221

.  

 

2.3.2 Análise da presença de endotoxina no veneno e toxinas purificadas 

 

 Antes dos experimentos, amostras de veneno (20 µg/mL) ou de toxinas purificadas 

(2 µg/mL) foram diluídas em salina apirogênica, filtradas e encaminhadas à Seção de 

Controle Microbiológico do Instituto Butantan (Serviço de Controle de Qualidade, Divisão 

Bioindustrial) para análise da presença de endotoxina (ANEXOS A, B e C). A análise foi 

realizada pelo método LAL (Limulus amebocyte lisate) utilizando o kit PYROGENT TM Gel 

clot LAL Assays (Lonza, MD, EUA), de acordo com as instruções do fabricante. A 

concentração de endotoxina presente nas amostras foi calculada de acordo com uma curva 

padrão de endotoxina de Escherichia coli com concentrações de 0,125 EU/mL. As 

concentrações de endotoxina estimadas nas amostras foi >0,125 e <1,25/mL. Desta forma, 

conclui-se que o veneno contém de 0,006-0,06 UE/µg, ao passo que as toxinas purificadas 

contêm de 0,06-0,625 UE/µg. 

 

2.3.3 Antiveneno 

 

 O antiveneno anti-Bitis arietans (α-Ba), produzidos e validados por Guidolin e cols. 

(2016), 
189

 foram gentilmente cedidos pela “Divisão Bioindustrial - Seção de Antisoros, 

Instituto Butantan”. De maneira breve, para obtenção do plasma hiperimune, cavalos (n=12) 

foram imunizados pela via subcutânea (3,5 mg/animal) com o veneno de B. arietans (Venom 
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Supplies, Tanunda, Austrália), em quatro pontos distintos da região dorsal do animal, com 

intervalo de 15 dias entre a primeira imunização e o reforço. Para a primeira imunização, o 

veneno foi emulsionado em adjuvante Marcol Montanide 80 (MMT80) completo e na 

seguinte apenas em PBS estéril (6 mL de solução final/animal). Quinze dias após cada 

imunização, amostras de sangue (8 mL/animal) foram coletadas pela veia jugular e 

armazenadas em tubos contendo solução anticoagulante (heparina). O plasma foi obtido após 

centrifugação (405 × g por 15 minutos a 4 °C) e armazenado a -20 °C até sua utilização. 

Posteriormente, o plasma da segunda imunização foi purificado pelo método do ácido 

caprílico.  Os anticorpos purificados foram dosados (37,1 mg/mL) e validados. Exibiram altos 

títulos por ELISA (5.18 x 10
6
 U-E/mL) 

315
 e o índice arbitrário de afinidade foi estimado 

utilizando diferentes concentrações de KSCN como agente caotrópico, 
316, 317

 onde na 

concentração máxima de KSCN testada (5 M), 30% dos anticorpos permaneceram ligados. A 

capacidade neutralizante deste antiveneno foi avaliada “in vivo”. Dos antivenenos produzidos 

neste trabalho, o antiveneno anti-Bitis arietans (α-Ba) obteve maior índice de atividade 

específica, com 77 µg de veneno neutralizado por 1 mg do antiveneno correspondente. Estes 

anticorpos foram utilizados para os ensaios de neutralização das toxinas purificadas in vitro. 

Como controle negativo, foi utilizado um pool contendo fragmentos F(ab’)2 purificados do 

antissoro contra toxina botulínica (Lote: 0908161; 48,9 mg/mL), ou IgG de cavalos não 

imunizados, ambos gentilmente cedidos pela “Seção de Soros do Instituto Butantan”. 

 

2.3.4 Fracionamento do veneno 

 

2.3.4.1 Isolamento de toxinas do veneno por cromatografia de exclusão molecular  

 

 O veneno foi fracionado por cromatografia de exclusão molecular em coluna Superose 

12 HR (10/30 GL, Amersham Pharmacia Biotech AB, Uppsala, Sweden) e a absorbância das 

frações foi monitorada a 280 nm utilizando o monitor UPC-900 (Amersham Pharmacia 

Biotech AB). Brevemente, em sala climatizada (22 ± 2 ºC), vinte miligramas do veneno foram 

dissolvidos em 5 mL em solução eluente de acetato de amônio (C2H7NO2, 50 mM) e 500 µL 

foram aplicados, por vez, em coluna previamente estabilizada com a mesma solução. As 

proteínas foram eluídas sob um fluxo contínuo de 0,4 mL/min e coletadas manualmente ao 

término de cada pico. Em seguida, as proteínas foram liofilizadas em Speed Vac, 

ressuspendidas em PBS estéril (pH 7,4) e armazenadas a – 20 °C até a utilização. O conteúdo 
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proteico foi estimado pelo método de BCA e o perfil eletroforético dos picos visualizado por 

SDS-PAGE 
225

 corado por prata. 
318

 

 

2.3.4.1.1 Dosagem protéica pelo método de BCA  

  

A concentração protéica das amostras de veneno e frações purificadas, bem como dos 

anticorpos ou porções F(ab’)2 dos soros hiperimunes utilizados, foi determinada pelo método 

do ácido bicinconínico, 
221

 utilizando o kit comercial Pierce BCA Protein Assay (Pierce 

Biotechnology, IL, EUA), de acordo com especificações do fabricante (para mais detalhes 

sobre o método, ver item 1.3.1.1, capítulo 1).  

 

2.3.4.1.2 Perfil eletroforético do veneno e das frações obtidas 

 

 Amostras de veneno (15 µg) ou das frações obtidas da primeira etapa de gel filtração 

(4 µg) foram submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida 
225

 na presença de SDS sob 

condições redutoras ou não redutoras. Para melhor separação das bandas, foram utilizados 

géis com gradiente de 8-16% de acrilamida (GE Healthcare Bio-Science, Uppsala, Sweden). 

Para tal, as amostras foram diluídas em tampão redutor, contendo β-mercaptoetanol, ou não 

redutor, na proporção de 1:1, ou na quantidade desejada de antígeno acrescida de tampão até 

atingir o volume máximo comportado pelo poço do gel. Em seguida, foram aquecidas a 

96 °C por 6 minutos e aplicadas no gel em poços individuais e submetidas a uma corrente 

constante de 100 V. As bandas dos géis foram reveladas por impregnação pelo nitrato de 

prata, de acordo metodologia adaptada de Morrissey, 1981.
318

 Os géis foram fotografados 

utilizando o equipamento Gel Logic 100, Imaging System (KODAK, Rochester, NY, EUA).  

 

2.3.5 Atividade enzimática das frações obtidas por cromatografia 

 

2.3.5.1 Atividade proteolítica sobre substratos FRET 

 

 Os ensaios de atividade proteolítica das frações (0,2-5 µg/poço) foram realizados em 

tampão PBS (pH 7,4; volume final de 100 µL/poço) em placas de 96 poços de fundo branco 

(Perkin Elmer, MA, EUA) utilizando 10 µM/poço dos seguintes substratos FRET 

(Fluorescence Resonance Energy Transfer ou substratos de supressão intramolecular de 

fluorescência): Abz-FRSSR-EDDnp ou Abz-RPPGFSPFR-EDDnp, ambos gentilmente 
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cedidos pelo Dr. Luiz Juliano Neto do departamento de Biofísica da UNIFESP. A reação de 

hidrólise dos substratos foi realizada a 37 ºC e continuamente monitorada (λEM 420 nm e λEX 

320 nm) durante dez minutos em espectrofotômetro de fluorescência (Victor 3™ Perkin-

Elmer, MA, EUA ou FLUOstar® Omega, BMG Labtech, HE, Germany, conforme indicado 

na figura), como descrito por Kuniyoshi e cols (2012). 
319

 A atividade proteolítica específica 

foi expressa como unidade arbitrária de fluorescência liberada do substrato clivado, por 

minuto, por µg de toxina ou veneno (UF/min/µg).  

 

2.3.5.2 Inibição da atividade proteolítica com inibidores seletivos 

 

 Para os ensaios de inibição da atividade proteolítica, as frações do veneno foram pré-

incubadas por 30 minutos em temperatura ambiente com fluoreto de fenilmetilsulfonil 

(PMSF, 2 mM/poço) ou 1,10 fenantrolina (PHE, 2 mM/poço) ou apenas em PBS. A inibição 

com ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA, 100 mM/poço) foi realizada sem período de 

pré-incubação. Quando necessário, foram realizadas amostras controles na presença do 

mesmo volume de etanol, utilizado na preparação das soluções estoque de PMSF e PHE. Os 

experimentos foram realizados em quadruplicata. 

 

2.3.6 Purificação das toxinas de interesse 

 

 As frações obtidas da primeira etapa de gel filtração foram submetidas a ensaios de 

atividade proteolítica e etapas de inibição com inibidores seletivos. A partir destes resultados, 

as frações com menor complexidade no gel de SDS-PAGE e providas de atividade desejada 

foram selecionadas. A fração 3 (F3) e a fração 5 (F5) foram selecionadas para obtenção da 

serino protease (SVSP) e da metaloprotease (SVMP) purificadas, respectivamente. Para tal, 

estas frações foram submetidas a uma segunda etapa de cromatografia de exclusão molecular 

em coluna Superdex 75 (10/300 GL, GE Healthcare, Bio-science AB, Uppsala, Sweden), 

seguindo a metodologia descrita anteriormente (item 2.3.4.1). As subfrações obtidas foram 

liofilizadas em Speed Vac, ressuspendidas em PBS estéril e armazenadas a – 20 °C. O 

conteúdo protéico foi estimado pelo método de BCA e o perfil eletroforético visualizado por 

SDS-PAGE corado por prata.  
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2.3.7 Validação das toxinas purificadas 

 

2.3.7.1 Atividade proteolítica sobre substratos FRET 

 

 De acordo com os resultados anteriores, para validação das subfrações obtidas de F3, 

para a obtenção da SVSP, foi utilizado o substrato FRET Abz-FRSSR-EDDnp e para 

validação das subfrações de F5, para a obtenção da SVMP, o substrato 

Abz-RPPGFSPFR-EDDnp. A atividade proteolítica foi determinada conforme metodologia 

descrita no item 2.3.5.1. Os ensaios foram realizados em quadruplicata.  

 

2.3.7.2 Inibição da atividade proteolítica com inibidores seletivos 

 

 A inibição da atividade proteolítica das toxinas purificadas sobre substratos FRET foi 

realizada utilizando EDTA, PMSF e PHE, de acordo com metodologia citada anteriormente 

(item 2.3.5.2). 

 

2.3.7.3 Análise do perfil eletroforético 

 

 O perfil eletrofororético das toxinas purificadas foi avaliado por SDS-PAGE, 

conforme descrito em (2.3.4.1.2), com algumas variações. Amostras das toxinas purificadas 

(4 µg) foram submetidas à eletroforese em gel de SDS-PAGE sob condições redutoras ou 

não redutoras. Os géis foram montados em placas de vidro, com gel de empacotamento e gel 

de corrida, contendo 5% e 10% de acrilamida, respectivamente utilizando o sistema Mighty 

Small (Hoefer Pharmacia Biotech, CA, EUA). As bandas dos géis foram reveladas por 

impregnação pelo nitrato de prata, fotografadas (Gel Logic 100 - Imaging System (KODAK, 

Rochester, NY, EUA) e a densitometria das bandas mensuradas pelo software Kodak MI. 

 

2.3.7.4 Inibição da atividade proteolítica com antiveneno 

 

 A habilidade do antiveneno experimental anti-Bitis arietans (α-Ba) em neutralizar as 

toxinas purificadas foi estimada. Amostras das toxinas purificadas foram incubadas por 30 

minutos a temperatura ambiente, na presença ou não do antiveneno (50-1000 µg). A atividade 

proteolítica residual foi mensurada como descrito no item 2.3.5.1 utilizando o substrato FRET 

selecionado para cada toxina. A concentração máxima de antiveneno foi determinada de 
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acordo com a concentração capaz de neutralizar 100% da atividade proteolítica das enzimas. 

Os experimentos foram realizados em quadruplicata. A especificidade da neutralização com o 

antiveneno α-Ba foi avaliada. Baseado na concentração de antiveneno específico capaz de 

neutralizar 100 % a atividade proteolítica da enzima, foi utilizada a mesma quantidade de 

fragmentos F(ab’)2 anti-toxina botulínica ou IgG de cavalos não imunizados, como controle. 

A atividade proteolítica residual foi analisada após a incubação das toxinas com os anticorpos 

controle por 30 minutos a temperatura ambiente e mensurada como descrito anteriormente. 

 

2.3.7.5 Identificação das toxinas purificadas por espectrometria de massas 

 

 As proteínas purificadas, obtidas da segunda etapa cromatográfica, foram submetidas à 

digestão em gel com tripsina (Sigma-Aldrich, MO, EUA), de acordo com a metodologia 

descrita por Shevchenko e cols. 
320

. As soluções obtidas da extração foram dessalinizadas por 

“Zip-Tip” (C18), liofilizadas, ressuspendidas em ácido fórmico 0,1% e enviadas para análise 

em espectrômetro de massas (MS/MS) no Laboratório de Toxinologia Aplicada do Instituto 

Butantan (LETA). De maneira resumida, as análises foram realizadas por cromatografia 

liquída em HPLC Easy-nLC II nano acoplado ao LTQ-Orbitrap Velos (Thermo Fisher 

Scientific, Waltham, MA, EUA) com ionização do tipo nanoelectrospray.  Os peptídeos 

foram separados em coluna C-18 (Jupiter®, Phenomenex, Torrance, CA, EUA) empacotada 

“in-house” com beads de 5 µm. Os peptídeos foram eluídos em gradiente linear de 5-95% de 

acetonitrila em 0,1% de ácido fórmico, por quinze minutos em um fluxo de 200 nL/min. As 

sequências obtidas foram submetidas a uma busca no banco de dados “Serpentes” 

(Taxid: 8570) utilizando o programa PEAKS Studio (Versão 8, Bionformatics Solution, 

Waterloo, Canadá), cuja taxa de falsas descobertas (FDR) foi ajustada para ≤ 5%. As 

sequências obtidas foram alinhadas com sequências disponíveis no banco de dados da Uniprot 

KB com o auxílio do programa “online” Clustal Omega. 

 

2.3.7.6 Atividade proteolítica das toxinas purificadas sobre substratos biologicamente ativos 

 

2.3.7.6.1 Clivagem do fibrinogênio humano 

 

 Para avaliar a atividade fibrinogenolítica, trinta microgramas de fibrinogênio humano 

(Sigma-Aldrich, MO, EUA) foram incubados com diferentes concentrações das duas toxinas 

purificadas (0,5 µg, 1 µg, 2 µg ou 5 µg) durante 1 hora a 37 °C em banho-maria sob constante 
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agitação. Em seguida, a reação foi interrompida pela adição de tampão redutor para SDS-

PAGE (1:1) e aquecida por 6 minutos a 96 °C. As amostras foram submetidas a eletroforese 

em gel de SDS-PAGE a 10% e o gel corado por Coomassie Brilliant Blue R-250 (0,2%). A 

atividade fibrinogenolítica foi determinada pela clivagem das cadeias α, β e/ou γ do 

fibrinogênio. Como controle de uma possível auto degradação, o fibrinogênio foi incubado, 

pelo mesmo período, apenas em tampão. A intensidade relativa das bandas foi determinada 

por densitometria (KODAK MI). 

 

2.3.7.6.2 Clivagem do peptídeo sintético homólogo ao cininogênio pela SVSP purificada 

 

 Para determinar a liberação de cininas, 90 µM de peptídeo sintético homólogo a uma 

porção do cininogênio humano de alta massa molecular (KNBK - 

PLGMISLMKRPPGFSPFRSSR), foi incubado com 0,2 µg da SVSP (serino protease isolada 

do veneno; F3-1) diluída em tampão tris-NaCl (50 mM Tris; 50 mM NaCl; pH 7,4) por 3 

horas a 37 °C. Os fragmentos da hidrólise foram obtidos por Zip-Tip e liofilizados.  Em 

seguida, o material foi ressuspendido em ácido fórmico 0,1% e analisado por espectrometria 

de massas, conforme metodologia descrita no item 2.3.7.5. Os dados brutos obtidos foram 

submetidos a uma busca contra a sequência peptídica do KNBK utilizando o programa 

PEAKS Studio (Versão 8, Bionformatics Solution, Waterloo, Canada), cujo FDR foi ajustado 

para ≤ 0,1%.  

 

2.3.7.6.3 Clivagem da fibronectina humana pela SVMP purificada 

 

 Para avaliar a ação da SVMP (metaloprotease purificada; F5-4), vinte microgramas de 

fibronectina humana (Sigma Aldrich) foram incubadas com diferentes concentrações de F5-4 

(0,1 µg; 0,2 µg e 0,5 µg) durante 1 hora a 37° C em banho-maria e sob constante agitação. Em 

seguida, a reação foi interrompida pela adição de tampão redutor para SDS-PAGE (1:1) e 

aquecida por 6 minutos a 96° C. As amostras foram submetidas a eletroforese em gel de SDS-

PAGE a 10% e o gel corado por Coomassie Brilliant Blue R-250 (0,2%). Como controle de 

uma possível auto degradação, a fibronectina foi incubada, pelo mesmo período, apenas em 

tampão. 
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2.3.8 Ação da SVSP e da SVMP purificadas sobre macrófagos humanos 

 

2.3.8.1 Cultura de pré-monócitos humanos da linhagem THP-1  

 

  Pré-monócitos humanos da linhagem THP-1 (BCRJ: 0234 - Banco de Células do Rio 

de Janeiro, RJ, Brasil) foram cultivados em garrafas de 75 cm³ (Corning Inc. – NY, EUA) 

contendo meio RPMI 1640 (Gibco, Invitrogen Corp., CA, EUA) acrescido de 23 mM de 

NaHCO3, 13 mM de C6H12O6, 10 mM de Hepes, 2 mM de L-glutamina e 1 mM de piruvato 

de sódio. Na semana do uso, o meio foi suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB, 

Cultilab, SP, Brasil), 100 U/mL de penicilina (Gibco) e 100 µg/mL de estreptomicina (Gibco) 

(meio RPMI completo; RPMI
+
). As células foram mantidas em estufa a 37 °C em atmosfera 

de 5% de CO2, na concentração de 2-8x10
5
 células/mL. O número total de células e a 

viabilidade celular foram periodicamente controlados pela contagem em câmara de Neubauer 

após coloração com azul de Trypan 0,4% em PBS estéril (1:1; v/v).  

 

2.3.8.2 Diferenciação das células THP-1 com PMA 

  

  Os monócitos humanos foram diferenciados em macrófagos utilizando Forbol 12-

Miristato 13-Acetato (PMA; do inglês: Phorbol 12-Myristate 13-Acetate; Sigma Aldrich, St. 

Louis, MO, EUA), de acordo com metodologia descrita por Daigneault e cols. (2010). 
321

 De 

maneira resumida, as células viáveis foram transferidas para placas de 24 poços (2x10
5
/poço) 

contendo 1 mL de meio RMPI
+
 acrescido de PMA, na concentração final de 100 ng/mL, e 

incubadas por 72 horas em estufa de CO2 a 37 °C. No quarto dia, o meio contendo PMA foi 

substituído por RPMI
+ 

sem PMA (2 mL/poço) e as células foram mantidas em repouso por 4 

dias. Ao término do período de descanso, a aderência dos macrófagos foi visualizada em 

microscópio de contraste de fase (Leica DM2500, Wetzlar, Alemanha) e fotografada. 

 

2.3.8.2.1 Expressão de CD11b nos macrófagos diferenciados 

 

 Para avaliar a expressão de CD11b nos macrófagos diferenciados com PMA, os 

monócitos foram cultivados e diferenciados em garrafas de 75 cm², seguindo o mesmo 

protocolo descrito para a diferenciação em placas. Os macrófagos foram desaderidos 

cuidadosamente com auxílio de espalhador de células do tipo rodo (scraper) e todo o 

conteúdo foi centrifugado (260 × g, 10 min, 10 ºC). Após contagem com azul de trypan, o pellet 
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foi ressuspendido em tampão de FACS (PBS/BSA 1% acrescido de 0,01% de azida sódica), em 

volume suficiente para que se tenha 1x106 células viáveis a cada 50 µL, e as células foram 

transferidas para microplacas com fundo em U (50 µL/poço). Sobre as solução de células, foi 

adicionado o anticorpo monoclonal anti-CD11b marcado com PE (IgG1κ PE, Clone VIM 12, BD, 

Becton Dickinson, CA, EUA) ou o isotipo controle (IgG1κ PE, BD), diluídos 1:5 em tampão de 

FACS. Após incubação por 30 minutos a 4 ºC e ao abrigo da luz, as células foram lavadas três 

vezes (305 × g, 5 min, 4 ºC) e ressuspendidas em 300 µL de tampão de FACS contendo 1% de 

paraformaldeído. A leitura foi realizada em citômetro de fluxo (FACS Aria III, Becton Dickinson, 

CA, EUA). Para comparação, todo o processo foi feito em paralelo com os monócitos não 

submetidos ao processo de diferenciação. 

 

2.3.8.3 Tratamento dos macrófagos com a SVSP e a SVMP purificadas e com o veneno de 

B. arietans 

 

  Após o período de descanso, na ausência de PMA, os macrófagos diferenciados em 

placas de 24 poços (2x10
5
 céls/poço), foram submetidos a diferentes tratamentos com o 

veneno e com as toxinas purificadas. Para tal, o meio de cultura foi removido e às células 

foram adicionados 500 µL/poço, em duplicata, de meio RPMI incompleto (RPMI
-
) contendo 

0,5 µg ou 1 µg de serino protease ou metaloprotease purificadas. Em paralelo, os macrófagos 

foram tratados com o mesmo volume de meio incompleto contendo 0,5 µg, 1 µg, 10 µg ou 

15 µg de veneno. As placas foram mantidas a 37 ºC sob atmosfera de 5% de CO2 durante 

24 h, 48 h e 72 h. Os tempos de tratamento foram baseados em um estudo com o veneno de 

Bothrops lanceolatus. 
322

 Ao término de cada período de incubação, o sobrenadante foi 

aspirado, centrifugado (405 × g, 4 ºC, 5 minutos) para remoção dos debris celulares, 

aliquotado e armazenado a -80 ºC para as posteriores dosagens. É importante frisar que, para 

evitar a inativação das toxinas do veneno pelo SFB, todos os tratamentos foram feitos em 

meio RPMI
 
incompleto (RPMI

-
), isto é, acrescido de antibióticos, mas, na ausência de SFB. 

 

2.3.8.4 Viabilidade pelo método de LDH 

 

  A viabilidade celular foi avaliada à partir da liberação da enzima lactato desidrogenase 

(LDH) utilizando o kit “CytoTox 96® Non-Radioactive Cytotoxicity Assay” (Promega, MD. 

EUA), de acordo com as recomendações do fabricante. A LDH é uma enzima citosólica 

estável, a qual é liberada no meio apenas após a lise celular. Portanto, o nível de LDH foi 

quantificado nos sobrenadantes dos macrófagos submetidos aos diferentes tratamentos com as 
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toxinas purificadas e com o veneno. A leitura foi realizada em leitor de microplacas 

(FLUOstar® Omega, BMG Labtech, HE, Germany,) no comprimento de onda de λ 490 nm. 

Para o cálculo de citotoxicidade, a porcentagem de morte foi calculada utilizando as D.O.s 

obtidas das amostras experimentais, juntamente com as D.O.s dos seguintes controles: 1) 

controle de liberação máxima de LDH (sobrenadante de macrófagos tratados durante 45 

minutos com o tampão de lise do kit) e 2) controle de backgroung (apenas meio de cultura 

utilizado nos tratamentos), conforme segue a expressão: 

 

% citotoxicidade = 100 x Liberação de LDH experimental – background 

      Liberação máxima de LDH – background 

  

 Por fim, o resultado final foi calculado em porcentagem de viabilidade celular, 

considerando o resultado obtido nos sobrenadantes das células tratadas apenas com meio 

(RPMI
-
) como 100 % de viabilidade. 

 

2.3.8.5 Quantificação de citocinas e quimiocinas 

 

 O perfil de mediadores inflamatórios produzidos pelos macrófagos estimulados com 

diferentes concentrações das toxinas purificadas ou do veneno foi avaliado no sobrenadante 

das culturas, coletados conforme descrito em 2.3.8.3. Para quantificação das citocinas 

inflamatórias: IL-1β, IL-6, IL-10, IL-12 e TNF foi utilizado o kit “CBA Human 

Inflammatory Cytokine” (BD Bioscience, CA, EUA), e para a quantificação das quimiocinas: 

CXCL8/IL-8, CCL5/RANTES, CXCL9/MIG, CCL2/MCP-1 e CXCL10/IP-10, foi utilizado 

o kit “CBA Human Chemokine” (BD Bioscience, CA, EUA), de acordo com especificações 

do fabricante. A aquisição de dados foi realizada em citômetro de fluxo (FACS Aria III, 

Becton Dickinson, CA, EUA) e a análise de dados utilizando o software FACS Diva, versão 

6.1.3. O limite inferior de detecção do kit foi de: > 3,6 pg/mL (IL-8); > 7,2 pg/mL (IL-1β); 

>2,5 pg/mL (IL-6); > 3,3 pg/mL (IL-10); > 3,7 pg/mL (TNF); > 1,9 pg/mL; > 0,2 pg/mL 

(CXCL8/IL-8); > 1,0 pg/mL (CCL5/RANTES); > 2,5 pg/mL (CXCL9/MIG); > 2,7 pg/mL 

(CCL2/MCP-1); e > 2,8 pg/mL (CXCL10/IP-10). 
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2.3.8.6 Quantificação de mediadores lipídicos  

 

 Os níveis de LTB4 e PGE2 foram quantificados nos sobrenadantes das culturas de 

macrófagos por ensaio imunoenzimático competitivo de acordo com instruções do fabricante 

(EIA, Cayman Chemical, EUA). As absorbâncias foram determinadas em espectrofotômetro 

com densidade ótica entre 405/420 nm (VersaMax
TM

, Molecular devices, CA, EUA). As 

concentrações de eicosanoides foram calculadas a partir da interpolação com a curva padrão 

do kit. O limite inferior de detecção foi de > 13 pg/mL (LTB4) e > 15 pg/mL (PGE2).  

 

 2.3.9 Análise estatística  

 

 Os dados foram calculados como média ± desvio padrão (SD) (expressos nos gráficos 

como média ± erro padrão (SEM)) e analisados estatisticamente pelo programa GraphPad 

Prism, versão 6.0 para Windows, da GraphPad Software (Califórnia, EUA). As comparações 

entre mais de dois grupos em relação a uma variável foram realizadas pelo teste One-Way 

ANOVA e para as comparações de duas ou mais variáveis entre mais de dois grupos, foi 

utilizado o teste Two-Way ANOVA, ambos seguidos pelo pós-teste de Tukey HSD. Para 

todos os testes os valores de p <0,05 foram considerados significativos. Todos os 

experimentos foram realizados em duplicatas e repetidos por, no mínimo, duas vezes em dias 

independentes.  
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2.4 RESULTADOS 

 

2.4.1 Análise eletroforética e fracionamento do veneno de Bitis arietans e caracterização 

de componentes com atividade enzimática  

 

2.4.1.1 Análise do perfil eletroforético do veneno 

 

A análise do perfil eletroforético do veneno de B. arietans revelou a presença de 

proteínas com peso molecular variando de 180 a 6 kDa. A presença de bandas de baixo peso 

no gel reduzido sugere a presença de complexos protéicos ou dímeros na amostra não 

reduzida (Figura 53). 

 

Figura 53 – Perfil eletroforético do veneno de Bitis arietans 

 
Quinze microgramas de veneno foram submetidos à eletroforese em gel de gradiente (8-16%), sob condições 

não-redutoras (N/R) e redutoras (R). As bandas foram reveladas por impregnação com nitrato de prata.  

 

 

2.4.1.2 Fracionamento do veneno 

 

 O veneno foi fracionado por cromatografia de exclusão molecular, onde as proteínas 

foram separadas por tamanho e complexidade. O perfil cromatográfico desta primeira etapa 
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de separação revela a presença de nove picos majoritários, denominados F1-F9. (Figura 54A). 

O perfil eletroforético das frações obtidas foi avaliado por SDS-PAGE corado com prata 

(Figura 54B). Baseado neste resultado e, considerando que o objetivo do trabalho é a 

purificação de proteínas com peso molecular superior a 15 kDa, mais precisamente, uma 

SVSP e uma SVMP, as frações 1 a 6 foram selecionadas para as etapas de inibição.  

 

Figura 54 - Perfil cromatográfico do veneno de Bitis arietans 

 

A) Vinte miligramas do veneno liofilizado foram submetidos a uma etapa de cromatografia de exclusão 

molecular em coluna Superose 12 HR, equilibrada e eluída com acetato de amônio (50 mM) em ambiente 

climatizado (22 ± 2 ºC). As amostras foram coletadas em um fluxo de 0,4 mL/min. e o conteúdo proteico foi 

monitorado sob absorbância de 280 nm no leitor UPC-900; B) O perfil eletroforético foi avaliado em gel com 

gradiente de 8-16% de acrilamida e as bandas reveladas pela impregnação por nitrato de prata. 

 

2.4.1.3 Rendimento e atividade proteolítica das frações do veneno de Bitis arietans 

 

 A estimativa de rendimento das frações oriundas da cromatografia foi realizada pela 

dosagem de proteínas pelo método de BCA, conforme segue na tabela II. Em seguida, a 

atividade proteolítica foi avaliada pela clivagem de dois substratos FRET: 

Abz-FRSSR-EDDnp e Abz-RPPGFSPFR-EDDnp, em uma cinética de dez minutos. A tabela 

II mostra que todas as frações obtidas, bem como o veneno, possuem atividade proteolítica 

sobre os substratos testados. Entretanto, é possível notar que algumas frações exibiram 

seletividade, de modo que foram capazes de clivar apenas um dos substratos FRET.  

A

B

0

50

100

150

200

250

300

mAU

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 mL

A
b

so
rb

ân
ci

a 
(2

8
0

 n
m

)

Volume (mL)

F1

F2

F3

F4
F5

F6

F7

F8

F9



    136 Resultados (Capítulo 2) 

Tabela II - Rendimento e atividade proteolítica das frações do veneno sobre substratos FRET 

Fração 
Rendimento 

(µg) 

Atividade específica 

(UF/min/µg) 

Abz-FRSSR-EDDnp Abz-RPPGFSPFR-EDDnp 

1 1.090 61,56 ± 0,86  N.D.  

2 1.109 1.271,0 ± 9,0  526 ± 45,65  

3 3.053 27,85 ± 0,94  31,03 ± 2,18  

4 1.440 N.D.  85,60 ± 4,07  

5 1.795 N.D.  918 ± 50,8  

6 376 66,62 ± 0,93  N.D.  

Veneno - 259,1 ± 14,86  431,5 ± 29,98  
A atividade proteolítica das frações de interesse (F1-F6, com peso molecular superior a 15 kDa) obtidas por 

cromatografia de exclusão molecular, foram avaliadas pela clivagem de substratos FRETs.  Em placas brancas 

de 96 poços, as frações (0,2 - 2 μg/poço) foram incubadas com 10 µM de substrato FRET (Abz-FRSSR-EDDnp 

ou Abz-RPPGFSPFR-EDDnp) em PBS (volume final de 100 µL). A atividade proteolítica foi medida por 

espectrofluorimetria (λEX=320 e λEM=420 nm, leitor: FLUOstar® Omega) durante 10 minutos. Resultados 

representados como média ± SD das duplicatas. Dados representativos de dois ensaios independentes. UF: 

Unidade de fluorescência arbitrária; N.D.: Não detectável. 

 

 

2.4.1.4 Inibição seletiva da atividade proteolítica das frações do veneno de Bitis arietans 

 

Após repetições dos testes de atividade enzimática, foi observado que as frações 1 e 6 

não eram estáveis, isto é, as proteínas presentes nestas frações perderam a atividade 

proteolítica após o primeiro ciclo de descongelamento. Sabendo que as proteínas de interesse 

devem apresentar um grau de estabilidade elevado para resistir às etapas de cromatografias, 

foram selecionadas as frações 2 a 5 para a etapa de inibição subsequente. 

Corroborando estudos anteriores, 
46, 268, 269

 a inibição seletiva de SVSPs (PMSF) e 

SVMPs (EDTA e 1,10 – fenantrolina), revelou a presença destas duas classes enzimáticas no 

veneno (Figura 55A e B). A presença majoritária de SVSPs foi encontrada nas frações 2 e 3 

(Figura 55C e D). Já os picos 4 e 5 apresentaram principalmente atividade de SVMPs (Figura 

55E e F).  

 A partir destes resultados, em conjunto com a análise da complexidade das frações por 

SDS-PAGE, as frações 3 e 5 foram selecionadas para a purificação de uma SVSP e uma 

SVMP, respectivamente. 
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Figura 55 - Inibição seletiva da atividade proteolítica das frações do veneno  
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Frações do veneno de Bitis arietans (0,2 - 5 μg/poço), foram incubadas com EDTA (100 mM/poço), PMSF 

(2 mM/poço) e 1,10- PHE (2 mM/poço). Após trinta minutos de incubação à temperatura ambiente, foi 

adicionado 10 µM de substrato FRET (Abz-FRSSR-EDDnp (substrato 1) ou Abz-RPPGFSPFR-EDDnp 

(substrato 2)), em um volume final de 100 μL e a atividade proteolítica foi medida por espectrofluorimetria 

(λEX=320 e λEM=420 nm, leitor Victor 3
TM

) durante 10 minutos. Foi selecionado o substrato preferencialmente 

clivado por cada fração e o cálculo de porcentagem de inibição foi realizado considerando a atividade específica 

de cada amostra incubada apenas em PBS como 100% de atividade. A) Veneno + substrato 1 (S1); B) Veneno + 

S2; C) Fração 2 (F2) + S1; D) F3 + S1; E) F4 + S2; e F) F5 + S2. Resultado representativo de dois ensaios 

independentes expressos como média da porcentagem de inibição ± SEM e analisados por One-Way ANOVA 

seguido pelo pós-teste de Tukey. p<0,01 (**); p<0,001 (***).  
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2.4.2 Purificação e identificação de uma serino protease do veneno de Bitis arietans 
323

 

 

2.4.2.1 Segunda etapa de cromatografia da fração 3: obtenção da SVSP purificada 

 

 A partir dos testes de atividade e inibição da atividade enzimática das frações obtidas 

da primeira etapa cromatográfica do veneno, realizada por cromatografia de exclusão 

molecular, bem como pela análise da fração com atividade de SVSP (F2 e F3) que apresentou 

menor complexidade por SDS-PAGE, a fração 3 foi selecionada para a purificação de uma 

serino protease. O fracionamento da fração 3 originou cinco subfrações majoritárias (F3-1 a 

F3-5), como mostra a figura 56.  

 

Figura 56 - Perfil cromatográfico da fração três isolada do veneno de Bitis arietans 

 

A) O terceiro pico cromatográfico (F3), obtido da primeira etapa de purificação, foi submetido a um segundo 

ciclo de cromatografia de exclusão molecular em coluna Superdex 75, equilibrada e eluída com acetato de 

amônio (50 mM) em ambiente climatizado (22 ± 2 ºC). As amostras foram coletadas em um fluxo de 

0,4 mL/min. e o conteúdo proteico foi monitorado sob absorbância de 280 nm em leitor UPC-900; B) Zoom da 

fração 3-1 (F3-1), pico contendo maior atividade proteolítica, conforme segue na tabela III. 
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2.4.2.1.1 Rendimento e atividade proteolítica das subfrações de F3 

  

 O rendimento relativo, baseado na dosagem proteica das subfrações obtidas de F3, 

revelou que a F3-2 é a mais concentrada, seguida de F3-3, F3-4, F3-1 e F3-5. No entanto, 

destas, apenas a F3-1 apresentou atividade proteolítica e, por este motivo, foi selecionada para 

as etapas seguintes (Tabela III). 

 

Tabela III - Atividade proteolítica e rendimento das subfrações de F3  

Subfração 
Rendimento 

(µg) 

Atividade específica 

(UF/min/µg) 

F3-1 25,77 665,6 ± 4,5 

F3-2 581,65 N.D. 

F3-3 134,18 N.D. 

F3-4 40,94 N.D. 

F3-5 1,61 N.D. 

A atividade proteolítica das frações obtidas do fracionamento de F3 por cromatografia de exclusão molecular foi 

avaliada pela clivagem de substratos FRETs.  Em placas brancas de 96 poços, as frações (0,1 - 2 μg/poço) foram 

incubadas com 10 µM de substrato FRET (Abz-FRSSR-EDDnp) em PBS (volume final de 100 µL). A atividade 

proteolítica foi medida por espectrofluorimetria (λEX=320 e λEM=420 nm, leitor: FLUOstar® Omega) durante 10 

minutos. Resultado representativo de dois ensaios independentes expressos como média ± SEM e analisados por 

One-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey (*p<0,05). UF: Unidade de fluorescência arbitrária; N.D.: 

Não detectável. 

 

2.4.2.1.2 Inibição da atividade proteolítica de F3-1 

 

A inibição da atividade proteolítica de F3-1 sobre o substrato FRET 

Abz-FRSSR-EDDnp, após incubação com EDTA, PMSF e PHE, revelou que apenas o PMSF, 

inibidor seletivo de serino proteases, foi capaz de inibir completamente a atividade enzimática 

desta fração (Figura 57). Este resultado indica que a fração F3-1 é composta majoritariamente 

por SVSPs.  
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Figura 57 – Inibição da atividade proteolítica de F3-1 
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A fração 3-1 (F3-1; 0,2 µg/poço), foi incubada com EDTA (100 mM/poço), PMSF (2 mM/poço) e 1,10- PHE 

(fenantrolina, 2 mM/poço) por trinta minutos a temperatura ambiente. Em seguida, foram adicionados 10 µM de 

substrato FRET (Abz-FRSSR-EDDnp) em um volume final de 100 μL e a atividade proteolítica foi medida por 

espectrofluorimetria (λEX=320 e λEM=420 nm, leitor Victor 3
TM

) durante 10 minutos. O cálculo de porcentagem 

de inibição foi realizado considerando a atividade específica de F3-1 incubada apenas em PBS como 100% de 

atividade. Resultado representativo de dois ensaios independentes expressos como média da porcentagem de 

inibição ± SEM e analisados por One-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey. p<0,001(***).  

 

2.4.2.1.3 Perfil eletroforético de F3-1 

 

 A análise eletroforética de F3-1, sob condições não-redutoras, revelou a presença de 

uma banda única de 33 kDa, indicando o elevado grau de pureza desta fração (Figura 58). 

 

Figura 58 - Perfil eletroforético da fração F3-1, a SVSP purificada do veneno de B. arietans 

 

A fração 3-1 (4µg/poço), correspondente à SVSP isolada da fração 3, foi submetida à eletroforese em gel de 

poliacrilamida a 12%, sob condições não redutoras. A banda foi revelada por impregnação com nitrato de prata.  
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2.4.2.2 Identificação da serino protease (SVSP) por espectrometria de massas 

 

 A banda de 33 kDa foi extraída do gel de poliacrilamida e submetida à identificação 

por espectrometria de massas. Os fragmentos de hidrólise foram sequenciados, os dados 

obtidos analisados pelo programa Peaks e as sequências pareadas com SVSPs disponíveis no 

banco de dados da Uniprot KB. Os fragmentos DIMLIR e TLCAGVLEGGK apresentaram 

identidade com diferentes SVSPs: a rhinocerase, isolada do veneno de uma serpente do 

mesmo gênero de B. arietans, a B. rhinoceros; a kallikrein-CohPH-2, do veneno de Crotalus 

oreganus helleri, encontrada na América do Norte, bem como a elagaxobin-1 e a 

stejnefibrase-1, ambas purificadas do veneno de serpentes asiáticas do gênero Trimeresurus 

sp. Este resultado indica a importância desta SVSP isolada do veneno de B. arietans, visto 

que ela se manteve conservada em serpentes de diferentes continentes no decorrer no processo 

evolutivo. Além das duas sequências peptídicas conservadas, o sequenciamento também 

revelou um peptídeo exclusivo da SVSP de B. arietans: HPCAQPHLPAFYTK (Figura 59). 

 

Figura 59 - Identificação da SVSP por espectrometria de massas 

 
A sequência peptídica dos três fragmentos oriundos da hidrólise da serino protease purificada (SVSP, F3-1), 

analisadas por espectrometria de massas, foram alinhadas com quatro sequências de serino proteases disponíveis 

no banco de dados da Uniprot KB: rhinocerase (P86497), kallikrein-CohPH-2 (JAA98009), elegaxobin-1 

(P84788) e stejnefibrase-1 (Q8AY80). As sequências peptídicas identificadas pelo sequenciamento de novo estão 

realçadas em cinza. A tríade catalítica está em caixa aberta. Os fragmentos sublinhados se referem aos resíduos 

com 100% de similaridade. 

Rhinocerase             ------------------------VIGGAECDINEHPSLALIYST-SMRFHCAGTLLNQE 

Kallikrein-CohPH-2      MVLIRVLANLLILQLSYAQKSSELVIGGDECNTTEHRFLVALYEYWSRSFLCGGTLINEE 

Elegaxobin-1            ------------------------VIGGDECNINEHPFLVLVY--Y-DDYQCGGTLINEE 

Stejnefibrase-1         MELIRVLANLLILQLSYAQKSSELIIGGDECNIDEHRFLVALY--KSGRFRCGGTLINQE 

                                                 

 

Rhinocerase             WVS------------------------------------------FTMWDKDIMLIR--- 

Kallikrein-CohPH-2      WVLTAKHCNRKHFLIYVGVHDRSVQFDKEQRRFPKEKYFFNCSNNFTKWDKDIMLIRLNK 

Elegaxobin-1            WVLTAAHCNGKNMEIYLGVHSKKVPNKDVQRRVPKEKFFCDSSKTYTKWNKDIMLIRLDR 

Stejnefibrase-1         WVLTAAHCDRRNMEIKLGMHSKNVPNEDEQRRVPKEKFFCDSNKNYTQWNKDIMLIRLNS 

                                                                      

 

Rhinocerase             ------------------------------------------------------------ 

Kallikrein-CohPH-2      PVRNSEHIAPLSLPSSPPIVGSVCRVMGWGTTTSPNETLPDVPHCANINLLDYEVCRAAN 

Elegaxobin-1            PVRKSAHIAPLSLPSSPPSVGSVCRVMGWGTITSPQETYPDVPHCAKINLLDYSECRAAY 

Stejnefibrase-1         PVNNSTHIAPLSLPSSPPIVGSVCRIMGWGTITSPNETYPDVPHCANINLFNYTVCHGAH 

                                                                                     

 

Rhinocerase             ----------TLCAGVLEGGKDTCL--------------------AHPCAQPLLPAFYTK 

Kallikrein-CohPH-2      PQSALPATSRTLCAGVLEGGKDSCKRDSGGPLICNGEFQGIVFWGPYPCAQPDKPALYSK 

Elegaxobin-1            P--GLPPKSRTLCAGVLEGGKDTCGGDSGGPLICNGQFQGIVSWGGDPCAQPHEPGSYTN 

Stejnefibrase-1         A--GLPATSRTLCAGVLEGGKDTCKGDSGGPLICNGQFQGIVSWGGHPCAQPREPGVYTK 

                                  

 

Rhinocerase             VFDYIPWIK----------------- 

Kallikrein-CohPH-2      VFDHLDWIQSIIAGNTTVNCPRENFE 

Elegaxobin-1            VFDHLDWIKGIIAGNTDATCPL---- 

Stejnefibrase-1         VFDHLDWIQNIIAGSTTATCPL---- 

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60

61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120

121-130 131-140 141-150 151-160 161-170 171-180

181-190 191-200 201-210 211-220 221-230 231-240

241-250 251-260 261-266
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2.4.2.3 Neutralização da atividade proteolítica da SVSP purificada com antiveneno 

 

 Tendo identificado a SVSP de 33 kDa por espectrometria de massas, foi avaliada a 

capacidade de neutralização desta enzima pelo antiveneno experimental anti-Bitis arietans. 

Após trinta minutos de incubação a temperatura ambiente com doses crescentes do 

antiveneno, 50-1000 µg/poço, a atividade proteolítica da SVSP foi inibida de maneira dose 

dependente (Figura 60A). Como mostra a figura 60B, 100 µg de antiveneno neutralizou 

aproximadamente 50 % da atividade. Já a neutralização completa foi obtida a partir de 

500 µg, e o mesmo foi observado com o dobro de antiveneno. A neutralização utilizando 

100 µg do antiveneno significa uma proporção de 1 parte de SVSP para 500 partes de 

antiveneno, bem como 500 µg se refere a uma proporção de 1:2.500, isto é, proporção 

eficiente para neutralização total da SVSP nesta condição experimental. Para comprovar a 

especificidade da inibição, foi utilizado como controle o soro contendo fragmentos F(ab’)2 

anti-toxina botulínica, na maior dose do antiveneno específico capaz de inibir 100% da 

atividade. De fato, a neutralização foi específica, visto que não houve nenhuma neutralização 

com o anticorpo controle. 

 

Figura 60 - Neutralização da atividade proteolítica da SVSP com antiveneno experimental 

 

A) A serino protease (F3-1; 0,2 µg/poço), foi incubada com diferentes concentrações do antiveneno experimental 

anti-Bitis arietans, PBS ou com o soro anti-botulínico (controle), durante trinta minutos a temperatura ambiente. 

Em seguida, foram adicionados 10 µM de substrato FRET (Abz-FRSSR-EDDnp) em um volume final de 100 μL 

e a atividade proteolítica remanescente foi medida por espectrofluorimetria (λEX=320 e λEM=420 nm, leitor 

FLUOstar® Omega) durante 10 minutos. Resultado expresso como atividade específica (UF/min/µg) ± SD e 

analisados por One-Way ANOVA. B) O cálculo de porcentagem de neutralização foi realizado considerando a 

atividade específica de F3-1 incubada apenas em PBS como 100% de atividade. Resultado expresso como média 

da porcentagem de neutralização ± SEM analisados por One-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey. (#) 

Diferença significativa entre as concentrações de antiveneno e (*) Diferença significativa das amostras em 

relação aos controles. p<0,0001 (****). Dados representativos de dois ensaios independentes. n.s. = não 

significativo. 
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2.4.2.4 Atividade da SVSP purificada sobre substratos fisiológicos 

 

 Para a validação da SVSP foram selecionados dois substratos fisiológicos envolvidos 

no envenenamento: o fibrinogênio humano e o peptídeo sintético homólogo ao cininogênio. 

 

2.4.2.4.1 Atividade da SVSP sobre o fibrinogênio humano: distúrbios hemostáticos 

 

 Amostras de fibrinogênio humano foram incubadas por 1 h a 37 ºC com concentrações 

crescentes da SVSP (0,5-5 µg) e separadas em SDS-PAGE sob condições redutoras. A SVSP 

foi capaz de clivar a cadeia α do fibrinogênio de maneira significativa já na menor dose 

testada. Esta ação foi dose dependente, de modo que a cadeia α foi totalmente hidrolisada 

quando incubada com 5 µg da toxina (Figura 61A e B). A clivagem da cadeia β foi 

expressivamente menor, contudo, por densitometria das bandas é possível notar a clivagem 

desta cadeia a partir de 1 µg de SVSP, de forma mais aparente quando o fibrinogênio foi 

tratado com a maior dose de toxina (Figura 61A e C). Já a cadeia γ foi hidrolisada apenas com 

5 µg de SVSP (Figura 61A e D). 

 

Figura 61 - Clivagem do fibrinogênio humano pela SVSP 

 

A) Trinta microgramas de fibrinogênio humano foram incubados com a SVSP (F3-1; 0,5-5 µg/poço) durante 1 

hora a 37 ºC. Em seguida, as amostras foram tratadas com tampão redutor e separadas por SDS-PAGE (10%). O 

gel foi corado com Coomassie Brilliant Blue. Intensidade relativa das bandas estimada por densitometria: B) 

Cadeia α, C) Cadeia β e D) Cadeia ɣ. 
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2.4.2.4.2 Atividade da SVSP sobre o peptídeo homólogo ao cininogênio: liberação de cininas 

vasoativas 

 

 Para avaliar a capacidade da SVSP em clivar o cininogênio e promover a liberação de 

cininas vasoativas, 0,2 µg de SVSP foram incubados com 90 µM de peptídeo homólogo ao 

cininogênio (KNBK), durante 3 horas a 37 ºC. A análise dos fragmentos de hidrólise do 

KNBK, identificados por espectrometria de massas, revelou que a SVSP purificada foi capaz 

de promover a liberação de duas cininas vasoativas: a bradicinina e a Met-Lys-Bradicinina 

(Figura 62).  A partir desta atividade, a SVSP purificada foi denominada Kn-Ba, isto é, 

cininogenase de Bitis arietans, do inglês “Kininogenase from Bitis arietans”. 

 

Figura 62 - Clivagem do peptídeo homólogo ao cininogênio pela Kn-Ba, a SVSP purificada 

do veneno de Bitis arietans 

 

 
 

A serino protease (SVSP; 0,2 µg) foi incubada com 90 µM de peptídeo homólogo ao cininogênio, KNBK 

(PLGMISLMKRPPGFSPFRSSR), em tampão Tris-NaCl (pH 7,4) durante três horas a 37 °C. Os fragmentos da 

hidrólise do peptídeo sintético foram obtidos por Zip-Tip, analisados por espectrometria de massas e as 

sequências peptídicas obtidas alinhadas com a sequência do KNBK íntegro. 

 

2.4.3 Purificação e identificação de uma metaloprotease do veneno de Bitis arietans 

 

2.4.3.1 Segunda etapa de cromatografia da fração 5: obtenção da SVMP purificada 

 

 Seguindo o mesmo padrão para seleção da fração contendo atividade de serino 

protease (ver item 2.4.2.1), a fração 5 foi selecionada para a purificação de uma 

metaloprotease. Após a segunda etapa de cromatografia de exclusão molecular, o 

fracionamento de F5 originou sete subfrações majoritárias (F5-1 a F5-7) (Figura 63). 
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Figura 63 - Perfil cromatográfico da fração cinco isolada do veneno de Bitis arietans 

 
A) O quinto pico cromatográfico (F5), obtido da primeira etapa de purificação, foi submetido a um segundo ciclo 

de cromatografia de exclusão molecular em coluna Superdex 75, equilibrada e eluída com acetato de amônio 

(50 mM) em ambiente climatizado (22 ± 2 ºC). As amostras foram coletadas em um fluxo de 0,4 mL/min. e o 

conteúdo proteico foi monitorado sob absorbância de 280 nm em leitor UPC-900; B) A fração 5-4 (F5-4) foi 

evidenciada por conter a atividade proteolítica mais elevada, conforme segue na tabela IV. 

 

2.4.3.1.1 Rendimento e atividade proteolítica das subfrações de F5 

 

 Baseado no rendimento relativo, a partir da dosagem de proteínas por BCA, notou-se 

que a subfração F5-5 é a mais concentrada, embora F5-4 também tenha apresentado uma 

concentração razoável de proteínas. Contudo, semelhante às subfrações de F3, a fração mais 

concentrada não foi a que apresentou a maior atividade proteolítica. Neste caso, F5-4 foi a 

fração mais proteolítica e, por esta razão, foi selecionada para as etapas seguintes (Tabela IV). 

 

2.4.3.1.2 Inibição da atividade proteolítica de F5-4 

 

 A inibição da atividade proteolítica de F5-4 foi avaliada sobre o substrato FRET 

Abz-RPPGFSPFR-EDDnp, após incubação com EDTA, PMSF e PHE. A figura 64 revela que 

esta fração foi inibida apenas pelo uso de inibidores seletivos de SVMPs, deste modo, 

indicando que F5-4 é composta majoritariamente por metaloproteases. 
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Tabela IV - Atividade proteolítica e rendimento das subfrações de F5  

Subfração 
Rendimento Atividade específica 

(µg) (UF/min/µg) 

F5-1 2,1 N.D. 

F5-2 8,6 N.D. 

F5-3 16,4 77,66 ± 2,26 

F5-4 96,6 562,40 ± 25,34 

F5-5 131,6 118,80 ± 4,22 

F5-6 25,0 N.D. 

F5-7 7,8 N.D. 

A atividade proteolítica das frações obtidas do fracionamento de F5 por cromatografia de exclusão molecular foi 

avaliada pela clivagem de substratos FRETs.  Em placas brancas de 96 poços, as frações (0,5 - 2 μg/poço) foram 

incubadas com 10 µM de substrato FRET (Abz-RPPGFSPFR-EDDnp) em PBS (volume final de 100 µL). A 

atividade proteolítica foi medida por espectrofluorimetria (λEX=320 e λEM=420 nm, leitor: FLUOstar® Omega) 

durante 10 minutos. Resultado representativo de dois ensaios independentes expressos como média ± SD e 

analisados por One-Way Anova seguido pelo pós-teste de Tukey (*p<0,05). UF: Unidade de fluorescência 

arbitrária; N.D.: Não detectável. 

  

Figura 64 - Inibição da atividade proteolítica de F5-4 
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A fração 5-4 (F5-4; 0,5 µg/poço), foi incubada com EDTA (100 mM/poço), PMSF (2 mM/poço) e 1,10- PHE (2 

mM/poço) por trinta minutos a temperatura ambiente. Em seguida, foram adicionados 10 µM de substrato FRET 

(Abz-RPPGFSPFR-EDDnp) em um volume final de 100 μL e a atividade proteolítica foi medida por 

espectrofluorimetria (λEX=320 e λEM=420 nm, leitor Victor 3
TM

) durante 10 minutos. O cálculo de porcentagem 

de inibição foi realizado considerando a atividade específica de F5-4 incubada apenas em PBS como 100% de 

atividade. Resultado representativo de dois ensaios independentes expressos como média da porcentagem de 

inibição ± SEM e analisados por One-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey. p<0,001 (***).  

 

2.4.3.1.3 Perfil eletroforético de F5-4 

 

 O perfil eletroforético da fração 5-4 sob condições não-redutoras revelou a presença de 

duas bandas: uma majoritária de 24 kDa e uma banda menos concentrada de 

aproximadamente 38 kDa (Figura 65). À medida que a amostra foi submetida à redução com 

β-mercaptoetanol, foi observada uma banda única de 23,5 kDa, indicando a provável 
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dimerização desta protease no gel não-reduzido. Este resultado aponta o elevado grau de 

pureza de F5-4.  

 

Figura 65 - Perfil eletroforético de F5-4, a SVMP purificada do veneno de B. arietans  

 

A fração 5-4 (4µg/poço), correspondente à metaloprotease isolada da fração 5, foi submetida à eletroforese em 

gel de poliacrilamida a 12%, sob condições redutoras (R) e não redutoras (N/R). A banda foi revelada por 

impregnação com nitrato de prata.  

 

 

2.4.3.2 Identificação da metaloprotease (SVMP) por espectrometria de massas 

 

 A banda de 23,5 kDa foi extraída do gel de poliacrilamida e submetida a hidrólise e 

posterior identificação por espectrometria de massas. Os fragmentos obtidos foram 

sequenciados, analisados pelo programa Peaks e as sequências pareadas com SVMPs 

disponíveis no banco de dados da Uniprot KB.  Os dois peptídeos identificados, 

SCIMASTISK e GDNPDDRCTGQSADCPR, apresentaram identidade total apenas com a 

insularinase, uma SVMP da classe PI isolada do veneno de Bothrops insulares, uma serpente 

da América do Sul. No entanto, apresentaram elevada identidade com outras duas 

metaloproteases da classe PI, isoladas do veneno da serpente da América Central, Bothrops 

asper (Figura 66). 
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Figura 66 - Identificação da SVMP por espectrometria de massas 

 

A sequência peptídica dos dois fragmentos de hidrólise da metaloprotease purificada (SVMP, F5-4), analisadas 

por espectrometria de massas, foram alinhadas com três sequências de metaloproteases disponíveis no banco de 

dados da Uniprot KB: insularinase (Q5XUW8), SVMPBa (Q072L5) e BaP1 (P83512). As sequências peptídicas 

identificadas pelo sequenciamento de novo estão realçadas em cinza. As regiões do sítio ativo e resíduos de 

ligação ao Zn
2+

 foram evidenciadas pela caixa aberta. Os fragmentos sublinhados se referem aos resíduos com 

100% de identidade. 

 

2.4.3.3 Neutralização da atividade proteolítica da SVMP purificada com antiveneno 

 

 Após a identificação da SVMP de 23,5 por espectrometria de massas, a neutralização 

com o antiveneno experimental anti-B. arietans foi avaliada. Após trinta minutos de 

incubação a temperatura ambiente com doses crescentes do antiveneno, 50-1000 µg/poço, a 

atividade proteolítica da SVMP foi inibida de maneira dose dependente (Figura 67A). A 

neutralização de aproximadamente 50% foi obtida quando utilizado 250 µg de antiveneno, 

Insularinase      MIQVLLVTICLAAFPYQGSSIILESGNVNDYEVVYARKVTELPKGAVQQKYEDAMQYEFK 

SVMPBa            MIEVLLVTICLAVSPYQGSSIILESGNVNDYEVVYPRKVTELPKGAVQPKYEDAMQYEFK 

BaP1              MIEVLLVTICLAVFPYQGSSIILESGNVNDYEVVYPRKVTELPKGAVQPKYEDAMQYEFK 

                   

 

Insularinase      VNGEPVVLHLEKNKGLFSEDYSETHYSPDGRQIITYPPFEDHCYYHGRIENDADSTASIS 

SVMPBa            VNGEPVVLHLEKNKGLFSEDYSETHYSPDGRKIITYPSFEDHCYYHGRIENDADSTASIS 

BaP1              VNGEPVVLHLEKNKGLFSEDYSETHYSPDGRKIITYPSFEDHCYYHGRIENDADSTASIS 

                   

 

Insularinase      ACNGLKGHFKLQGETYLIEPLKLPDSEAHAVYKYENVEKEDEAPKMCGVTETNWESYEPI 

SVMPBa            ACNGLKGHFKIQGETYLIEPLKLSDSEAHAVYKYENVEKEDEAPKMCGVTETNWESYEPI 

BaP1              ACNGLKGHFKLQGETYLIEPLKLSDSEAHAVYKYENVEKEDEAPKMCGVTETNWESYEPI 

                   

 

Insularinase      EKASQSNLTPEQQKFSPRYIELAVVADHGMFTKYNSNLNTIRTRVHEMVNTLNGFFRSVN 

SVMPBa            KKASQSNLTPEQQRFSPRYIELAVVADHGIFTKYNSNLNTIRTRVHEMLNTVNGFYRSVN 

BaP1              KKASQSNLTPEQQRFSPRYIELAVVADHGIFTKYNSNLNTIRTRVHEMLNTVNGFYRSVD 

                   

 

Insularinase      VDASLANLEVWSKKDLIKVEKDSSKTLTSFGEWRERDLLPRISHDHAQLLTTIVFDQQTI 

SVMPBa            VTASLASLEVWSKKDLIKVEKDSSKTLTSFGEWRERDLLPRISHDHAQLLTTIVFDNYVI 

BaP1              VHAPLANLEVWSKQDLIKVQKDSSKTLKSFGEWRERDLLPRISHDHAQLLTAVVFDGNTI 

                   

 

Insularinase      GLAYTAGMCDPRQSVAVVMDHSKKNLRVAVTMAHELGHNLGMDHD-DTCTCGAKSCIMAS 

SVMPBa            GITEFGKMCDPKLSVGVVRDHSEINLQVAVAMAHELGHNLGMYHDGNQCHCDAASCIMAD 

BaP1              GRAYTGGMCDPRHSVGVVRDHSKNNLWVAVTMAHELGHNLGIHHDTGSCSCGAKSCIMAS 

                   

 

Insularinase      TISKGLSFEFSKCSQNQYQTYLTDHNPQCILNKPLTTVSGNELLEAGEECDCGAPENPCC 

SVMPBa            TLREVLSYEFSDCSQNQYETYLTKHNPQCILNEPLLIVSGNELLEAGEECDCDAPENPCC 

BaP1              VLSKVLSYEFSDCSQNQYETYLTNHNPQCILNKPLLTVSGNELLEAGE------------ 

                   

 

Insularinase      DAATCKLRPRAQCAEGLCCDQCRFKGAGKICRRARGDNPDDRCTGQSADCPRNRFHA 

SVMPBa            DAATCKLRPGAQCAEGLCCDQCRFKGAGKICRRARGDNPDDRCTGQSADCPRNRFHA 

BaP1              --------------------------------------------------------- 
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seguida de 70% e 100% de neutralização com 500 µg e 1000 µg de antiveneno, 

respectivamente. Em outras palavras, 50% da atividade proteolítica foi neutralizada com uma 

proporção de 1:500 (1 parte de SVMP para 500 partes de antiveneno), seguida de 70% de 

neutralização com uma proporção de 1:1000. A neutralização completa foi obtida com a 

proporção de 1:2000 (Figura 67B). A especificidade da neutralização foi comprovada após o 

ensaio de inibição com anticorpos IgG de cavalo não imunizados (1000 µg/mL; proporção de 

1:2000), os quais não foram capazes de inibir a atividade proteolítica da SVMP (Figura 67B). 

Como curiosidade, é interessante ressaltar que o soro controle “F(ab’)2 anti-toxina 

botulínica”, utilizado como controle da inibição da atividade proteolítica da SVSP, não pôde 

ser utilizado como controle da inibição da SVMP, visto que esse controle foi capaz de inibir 

cerca de 35 % da atividade proteolítica da SVMP. Após buscas na literatura, foi constatado 

que a toxina botulínica, utilizada como imunógeno para a produção deste soro controle, é uma 

metaloprotease 
324, 325

, indicando a provável razão por este reconhecimento cruzado. 

 

Figura 67 - Neutralização da atividade proteolítica da SVMP com antiveneno experimental  

 

 
 

A metaloprotease (F5-4; 0,5 µg/poço), foi incubada com diferentes concentrações do antiveneno experimental 

anti-Bitis arietans, PBS ou com soro controle: soro anti-botulínico (A) e IgG pré-imune (C), durante trinta 

minutos a temperatura ambiente. Em seguida, foram adicionados 10 µM de substrato FRET 

(Abz-RPPGFSPFR-EDDnp) em um volume final de 100 μL e a atividade proteolítica remanescente foi medida 

por espectrofluorimetria (λEX=320 e λEM=420 nm, leitor FLUOstar® Omega) durante 10 minutos. Resultado 

expresso como atividade específica (UF/min/µg) ± SD. B e D) O cálculo de porcentagem de neutralização foi 

realizado considerando a atividade específica de F5-4 incubada apenas em PBS como 100% de atividade. 

Resultado expresso como média da porcentagem de neutralização ± SEM e analisados por One-Way ANOVA 

seguido pelo pós-teste de Tukey. (#) Diferença significativa entre as concentrações de antiveneno e (*) Diferença 

significativa das amostras em relação aos respectivos controles. p<0,01 (**); p<0,001 (***); p<0,0001 (****). 

Dados representativos de dois ensaios independentes. n.s. = não significativo. 
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2.4.3.4 Atividade da SVMP purificada sobre substratos fisiológicos 

 

Para a validação da SVMP foram selecionados dois substratos fisiológicos envolvidos 

no envenenamento: o fibrinogênio e a fibronectina humanos. 

 

2.4.3.4.1 Atividade da SVMP sobre o fibrinogênio humano: distúrbios hemostáticos 

 

Após incubação do fibrinogênio humano com concentrações crescentes da SVMP 

(0,5-2 µg), a hidrólise do substrato foi avaliada em gel de poliacrilamida sob condições 

redutoras. Como mostra a figura 68, ao contrário da SVSP que clivou principalmente a cadeia 

α, já na menor dose testada, a SVMP foi capaz de clivar totalmente as cadeias α e β do 

fibrinogênio humano. Entretanto, não houve atividade sobre a cadeia γ.  

 

Figura 68 - Clivagem do fibrinogênio humano pela SVMP 

 

Trinta microgramas de fibrinogênio humano foram incubados com a SVMP (F5-4; 0,5-2 µg/poço) durante 1 hora 

a 37 ºC. Em seguida, as amostras foram tratadas com tampão redutor e separadas por SDS-PAGE (10%). O gel 

foi corado com Coomassie Brilliant Blue.  
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2.4.3.4.2 Atividade da SVMP sobre a fibronectina humana: ação sobre componentes de matrix 

extracelular 

 

Após a incubação da SVMP com a fibronectina humana, a hidrólise dependente da 

concentração da SVMP foi evidenciada por SDS-PAGE sob condições redutoras. A banda 

principal da fibronectina, com aproximadamente 220 kDa, foi totalmente degrada após o 

período de incubação, isto já na menor dose testada (0,1 µg). Fragmentos proteicos de 

220-50 kDa, provenientes da hidrólise deste substrato, são observados (Figura 69). 

 

Figura 69 - Clivagem da fibronectina humana pela SVMP 

 

V0inte microgramas de fibronectina humana foram incubados com a metaloprotease (F5-4; 0,1-0,5 µg/poço) 

durante 1 hora a 37 ºC. As amostras foram tratadas com tampão redutor e separadas por SDS-PAGE (10%). O 

gel foi corado com Coomassie Brilliant Blue.  

 

2.4.4 Resumo das etapas de purificação e rendimento das toxinas 

 

 Baseado nos resultados obtidos até aqui, é possível concluir que foram purificadas e 

caracterizadas duas importantes toxinas do veneno de B. arietans: uma SVSP e uma SVMP. 
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O resumo do processo de purificação para obtenção das toxinas, bem como o rendimento 

relativo, são mostrados na tabela V. 

 

Tabela V – Resumo do processo de purificação e rendimento das proteínas de interesse 

Amostra 
Etapa de 

purificação 

Proteína final 

(µg) 

Atividade 

específica 

Rendimento 

final (%) 

Veneno¹ - 20.000 259,1 ± 14,8 100 

Fração 3 
1ª Gel filtração 

(Superose 12 HR) 
3.053 27,8 ± 0,9 15,3 

Serino protease 

(SVSP; Kn-Ba) 

2ª Gel filtração 

(Superdex 75) 
26 665,6 ± 4,5 0,1 

Veneno² - 20.000 431,5 ± 29,9 100 

Fração 5 
1ª Gel filtração 

(Superose 12 HR) 
1.795 918 ± 50,8 9,0 

Metaloprotease 

(SVMP; F5-4) 

2ª Gel filtração 

(Superdex 75) 
97 562,4 ± 25,3 0,5 

Atividade específica (UF/min/µg) sobre substratos FRET. Atividade proteolítica sobre o substratos 

Abz-FRSSR-EDDnp (veneno¹, fração 3 e Kn-Ba) e Abz-RPPGFSPFR-EDDnp (veneno², fração 5 e F5-4).  

 

2.4.5 Efeitos das toxinas purificadas sobre macrófagos humanos 

 

2.4.5.1 Cultivo das células THP-1 e processo de diferenciação dos macrófagos 

  

Os pré-monócitos não aderentes da linhagem THP-1 (Figura 70A) foram cultivados 

em meio RPMI
+ 

na concentração de 2-8x10
5
 células/mL. Nestas condições, as células em 

suspensão cresceram em grumos e apresentaram alta taxa de proliferação, de modo que o 

número de células era duplicado dentro de 2-3 dias. Em seguida, os monócitos foram 

diferenciados em macrófagos utilizando 100 ng/mL de PMA. Diferentemente dos monócitos, 

após o período de diferenciação, os macrófagos se tornaram aderentes, espraiados e 

relativamente maiores que as células não diferenciadas (Figura 70B). 
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Figura 70 - Diferenciação de pré-monócitos THP-1 em macrófagos 

 

A) Pré-monócitos humanos da linhagem THP-1 foram cultivados em garrafas de 75 cm³ contendo meio RPMI
+
. 

As células foram mantidas em estufa a 37 ºC e 5% de CO2, na concentração de 2-8x10
5
 células/mL. B) 

Macrófagos foram diferenciados de pré-monócitos THP-1 com 100 ng/mL de PMA durante 3 dias, seguido de 

um período de descanso de 4 dias na ausência de PMA. Aumento de 200x. 

 

2.4.5.1.1 Expressão de CD11b nos macrófagos 

 

 Para confirmar a diferenciação dos macrófagos foi avaliada a expressão da molécula 

de CD11b, a qual em conjunto com CD18, formam o receptor de C3b inativo (iC3b), 

conhecido como CR3. De fato, os macrófagos expressam quantidade elevada de CD11b, um 

importante marcador deste tipo celular. Em contrapartida, praticamente nenhuma expressão 

foi observada nos monócitos (Figura 71). 

 

Figura 71 - Expressão de CD11b em macrófagos diferenciados 
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Macrófagos aderentes diferenciados com PMA e monócitos em suspensão foram analisados quanto a expressão 

de CD11b por citometria de fluxo. Resultado expresso como média das duplicatas ± SEM e analisados por 

Two-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey. (*) Diferença significativa com relação aos respectivos 

controles (p<0,0001). Dados representativos de dois ensaios independentes. 
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2.4.5.2 Citotoxicidade sobre macrófagos humanos 

 

 Os macrófagos humanos foram tratados com duas concentrações de SVSP e SVMP 

(0,5 µg e 1 µg), bem como com diferentes concentrações de veneno (0,5-15 µg), durante 24 h, 

48 h e 72 h. Para avaliar o efeito citotóxico dos tratamentos, a viabilidade celular foi 

monitorada pela liberação de lactato desidrogenase (LDH). Em todas as condições avaliadas, 

as toxinas purificadas e o veneno não afetaram significativamente a viabilidade celular 

(> 90 % de células viáveis). 

 

2.4.5.3 Produção de citocinas inflamatórias 

 

 Para avaliar o papel das toxinas purificadas no processo inflamatório, macrófagos 

humanos, diferenciados de pré-monócitos da linhagem THP-1, foram incubados com 0,5 e 

1 µg/poço de SVSP ou SVMP durante 24 h, 48 h e 72 h. Em paralelo, as células também 

foram tratadas com 0,5-15 µg/poço de veneno. Ao término de cada período de incubação, a 

concentração das citocinas produzidas foi avaliada no sobrenadante das culturas. 

 Nas doses testadas, o veneno foi capaz de induzir a produção de TNF e IL-1β 

(Figura 72), de forma dependente da concentração. Por sua vez, ainda que em baixa 

concentração, a produção de TNF foi detectada após 24 h de tratamento com as duas maiores 

doses de veneno. Após 48 h esta citocina não foi mais detectada. Por outro lado, a produção 

de IL-1β foi mais elevada e sua produção se manteve ao longo dos três períodos avaliados. O 

ápice da produção desta citocina foi detectado também em 24 h. 
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Figura 72 - Produção de citocinas em macrófagos humanos tratados com o veneno de 

B. arietans  
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Macrófagos humanos (2x10

5
/poço), diferenciados de pré-monócitos da linhagem THP-1, foram tratados com 

diferentes concentrações do veneno de B. arietans. Como controle, as células foram incubadas apenas com meio 

de cultura. A produção de citocinas inflamatórias foi avaliada por CBA após 24 h, 48 h e 72 h dos tratamentos. 

Todos os gráficos mostram a média das duplicatas ± SEM. Dados de cada período comparados com seu 

respectivo controle analisados estatisticamente por One-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey. Dados 

da comparação entre os períodos de estímulo analisados por Two-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de 

Tukey. (*) Diferenças significativas das concentrações de veneno e seus respectivos controles; (#) Diferenças 

entre as concentrações de veneno. Os símbolos indicam diferenças entre os tempos de estímulos: (α): diferença 

de 48 ou 72 horas comparados a 24 horas e (β): diferença de 72 para 48 horas. p<0,01 (**); p<0,001 (***) 

e p<0,0001 (****). 

  

O tratamento das células com a SVSP induziu níveis elevados de TNF, IL-6 e IL-1β, e 

essa produção ocorreu de maneira dependente da concentração (Figura 73). O TNF e a IL-6 

foram produzidos principalmente em 24 h, no entanto, a produção se manteve até as 72 h de 

incubação. Já a IL-1β foi produzida principalmente em 48 h e 72 h.  

 Já a SVMP induziu a produção de TNF, IL-10 e IL-1β (Figura 74). Assim como o 

veneno, a produção de TNF foi baixa e detectada principalmente em 24 h. a SVMP também 

promoveu a produção de IL-10 em 24 h, uma importante citocina anti-inflamatória. 

Semelhante ao estímulo com a SVSP, a IL-1β teve seu pico em 48 h e 72 h. 

 Utilizando as maiores doses dos estímulos (SVSP e SVMP, 1 µg e veneno 15 µg) para 

estabelecer uma comparação, a produção de níveis elevados de TNF e IL-6 após estímulo com 
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a SVSP é evidente. Já a única capaz de induzir a produção de IL-10, uma citocina anti-

inflamatória, foi a SVMP. Por fim, a IL-1β, cuja produção é dependente do fator de 

transcrição NF-κB e sua liberação dependente da ativação de inflamassomas, teve seu ápice 

em 24 h em resposta ao veneno. Em 48 h as duas toxinas purificadas induziram aumento desta 

citocina, ao passo que em 72 h não houve diferença significativa entre o veneno e a SVSP 

(Figura 75). 
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Figura 73 - Produção de citocinas em macrófagos humanos tratados com a SVSP purificada 

do veneno de B. arietans 
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Macrófagos humanos (2x10

5
/poço), diferenciados de pré-monócitos da linhagem THP-1, foram tratados com 

duas concentrações da SVSP purificada. Como controle, as células foram incubadas apenas com meio de cultura. 

A produção de citocinas inflamatórias foi avaliada por CBA após 24 h, 48 h e 72 h dos tratamentos. Todos os 

gráficos mostram a média das duplicatas ± SEM. Dados de cada período comparados com seu respectivo 

controle analisados estatisticamente por One-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey. Dados da 

comparação entre os períodos de estímulo analisados por Two-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey. 

(*) Diferenças significativas das concentrações de SVSP e seus respectivos controles; (#) Diferenças entre as 

concentrações de SVSP. Os símbolos indicam diferenças entre os tempos de estímulos: (α): diferença de 48 ou 

72 horas comparados a 24 horas e (β): diferença de 72 para 48 horas. p<0,01 (**); p<0,001 (***) e p<0,0001 

(****). 
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Figura 74 - Produção de citocinas em macrófagos humanos tratados com a SVMP purificada 

do veneno de B. arietans 
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Macrófagos humanos (2x10

5
/poço), diferenciados de pré-monócitos da linhagem THP-1, foram tratados com 

duas concentrações da SVMP purificada. Como controle, as células foram incubadas apenas com meio de 

cultura. A produção de citocinas inflamatórias foi avaliada por CBA após 24 h, 48 h e 72 h dos tratamentos. 

Todos os gráficos mostram a média das duplicatas ± SEM. Dados de cada período comparados com seu 

respectivo controle analisados estatisticamente por One-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey. Dados 

da comparação entre os períodos de estímulo analisados por Two-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de 

Tukey. (*) Diferenças significativas das concentrações de SVMP e seus respectivos controles; (#) Diferenças 

entre as concentrações de SVMP. Os símbolos indicam diferenças entre os tempos de estímulos: (α): diferença 

de 48 ou 72 horas comparados a 24 horas e (β): diferença de 72 para 48 horas. p<0,001 (***) e p<0,0001 (****). 
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Figura 75 - Comparação das citocinas produzidas em resposta às maiores doses de veneno, 

SVSP e SVMP purificadas 
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Macrófagos humanos (2x10

5
/poço), diferenciados de pré-monócitos da linhagem THP-1, foram tratados com as 

concentrações mais altas de veneno (15 µg), SVSP (1 µg) e SVMP (1 µg). Como controle, as células foram 

incubadas apenas com meio de cultura. A produção de citocinas inflamatórias foi avaliada por CBA após 24 h, 

48 h e 72 h dos tratamentos. Todos os gráficos mostram a média das duplicatas ± SEM. Dados de cada período 

comparados com seu respectivo controle analisados estatisticamente por One-Way ANOVA seguido pelo pós-

teste de Tukey. Dados da comparação entre os períodos de estímulo analisados por Two-Way ANOVA seguido 

pelo pós-teste de Tukey. (*) Diferenças significativas dos estímulos em relação ao controle; (#) Diferenças entre 

os estímulos. Os símbolos indicam diferenças entre os tempos de estímulos: (α): diferença de 48 ou 72 horas 

comparados a 24 horas e (β): diferença de 72 para 48 horas. p< 0,05 (*); p<0,01 (**); p<0,001 (***) e p<0,0001 (****). 
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2.4.5.4 Produção de quimiocinas  

 

Para a dosagem de quimiocinas foram selecionadas as duas doses de toxinas 

purificadas e as duas maiores doses de veneno para os tratamentos.  

Como mostra a figura 76, o veneno foi capaz de induzir a produção de RANTES e 

IL-8. De forma dependente da concentração, o aumento de RANTES ocorreu principalmente 

em 24 h e se manteve até as 48 h. Por outro lado, a produção de IL-8 se intensificou nos 

períodos mais tardios. 

Além de RANTES e IL-8, a SVSP foi capaz de induzir a produção de IP-10 e MCP-1. 

A IP-10 foi induzida a partir de 24 h após o estímulo com 1 µg, a qual teve redução 

significativa após 48 h e se elevou em 72 h. O estímulo com 0,5 µg foi capaz de induzir a 

produção desta citocina apenas em 72 h. Já a produção de MCP-1 foi detectada nas duas doses 

de estímulo, embora tenha sido também dependente da concentração. Em 48 h sua produção 

foi superior a 24 h e se manteve até as 72 h. A produção de RANTES e IL-8 mantiveram o 

mesmo padrão observado para a MCP-1 (Figura 77).  

Por sua vez, a SVMP promoveu a produção de MCP-1, RANTES e IL-8. Todas 

produzidas de forma dependente da concentração de estímulo, a MCP-1 e a IL-8 aumentaram 

no decorrer de todos os períodos de incubação. Já a produção de RANTES foi detectada 

apenas a partir de 48 h e não houve aumento em 72 h (Figura 78).  
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Figura 76 - Produção de quimiocinas em macrófagos humanos tratados com o veneno de 

B. arietans  
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Macrófagos humanos (2x10

5
/poço), diferenciados de pré-monócitos da linhagem THP-1, foram tratados com 

duas concentrações de veneno de B. arietans. Como controle, as células foram incubadas apenas com meio de 

cultura. A produção de quimiocinas foi avaliada por CBA após 24 h, 48 h e 72 h dos tratamentos. Todos os 

gráficos mostram a média das duplicatas ± SEM. Dados de cada período comparados com seu respectivo 

controle analisados estatisticamente por One-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey. Dados da 

comparação entre os períodos de estímulo analisados por Two-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey. 

(*) Diferenças significativas das concentrações de veneno e seus respectivos controles; (#) Diferenças entre as 

concentrações de veneno. Os símbolos indicam diferenças entre os tempos de estímulos: (α): diferença de 48 ou 

72 horas comparados a 24 horas e (β): diferença de 72 para 48 horas. p<0,05 (*); p<0,01 (**); p<0,001 (***) 

e p<0,0001 (****). 
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Figura 77 - Produção de quimiocinas em macrófagos humanos tratados com a SVSP 

purificada do veneno de B. arietans 
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Macrófagos humanos (2x10

5
/poço), diferenciados de pré-monócitos da linhagem THP-1, foram tratados com 

duas concentrações da SVSP purificada. Como controle, as células foram incubadas apenas com meio de cultura. 

A produção de quimiocinas foi avaliada por CBA após 24 h, 48 h e 72 h dos tratamentos. Todos os gráficos 

mostram a média das duplicatas ± SEM. Dados de cada período comparados com seu respectivo controle 

analisados estatisticamente por One-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey. Dados da comparação entre 

os períodos de estímulo analisados por Two-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey. (*) Diferenças 

significativas das concentrações de SVSP e seus respectivos controles; (#) Diferenças entre as concentrações de 

SVSP. Os símbolos indicam diferenças entre os tempos de estímulos: (α): diferença de 48 ou 72 horas 

comparados a 24 horas e (β): diferença de 72 para 48 horas. p<0,01 (**); p<0,001 (***) e p<0,0001 (****). 
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Figura 78 - Produção de quimiocinas em macrófagos humanos tratados com a SVMP 

purificada do veneno de B. arietans 
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Macrófagos humanos (2x10

5
/poço), diferenciados de pré-monócitos da linhagem THP-1, foram tratados com 

duas concentrações da SVMP purificada. Como controle, as células foram incubadas apenas com meio de 

cultura. A produção de quimiocinas foi avaliada por CBA após 24 h, 48 h e 72 h dos tratamentos. Todos os 

gráficos mostram a média das duplicatas ± SEM. Dados de cada período comparados com seu respectivo 

controle analisados estatisticamente por One-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey. Dados da 

comparação entre os períodos de estímulo analisados por Two-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey. 

(*) Diferenças significativas das concentrações de SVMP e seus respectivos controles; (#) Diferenças entre as 

concentrações de SVMP. Os símbolos indicam diferenças entre os tempos de estímulos: (α): diferença de 48 ou 

72 horas comparados a 24 horas e (β): diferença de 72 para 48 horas. p<0,05 (*); p<0,01 (**); p<0,001 (***) 

e p<0,0001 (****). 

 

Comparando as maiores doses de todos os tratamentos, foi possível concluir que a 

SVSP induziu os maiores níveis das quatro quimiocinas produzidas (Figura 79), indicando 

seu importante papel no processo inflamatório induzido pelo veneno.  
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Figura 79 - Comparação das quimiocinas produzidas em resposta às maiores doses de 

veneno, SVSP e SVMP purificadas 
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Macrófagos humanos (2x10

5
/poço), diferenciados de pré-monócitos da linhagem THP-1, foram tratados com as 

concentrações mais altas de veneno (15 µg), SVSP (1 µg) e SVMP (1 µg). Como controle, as células foram 

incubadas apenas com meio de cultura. A produção de quimiocinas foi avaliada por CBA após 24 h, 48 h e 72 h 

dos tratamentos. Todos os gráficos mostram a média das duplicatas ± SEM. Dados de cada período comparados 

com seu respectivo controle analisados estatisticamente por One-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey. 

Dados da comparação entre os períodos de estímulo analisados por Two-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de 

Tukey. (*) Diferenças significativas dos estímulos em relação ao controle; (#) Diferenças entre os estímulos. Os 

símbolos indicam diferenças entre os tempos de estímulos: (α): diferença de 48 ou 72 horas comparados a 

24 horas e (β): diferença de 72 para 48 horas. p<0,001 (***) e p<0,0001 (****). 
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2.4.5.5 Produção de PGE2 e LTB4  

 

Por fim, a produção de PGE2 e LTB4 foi avaliada nos sobrenadante das culturas de 

macrófagos tratados durante 1/2 h com o veneno (15 µg), SVSP e SVMP (1 µg). Como 

mostra a figura 80, apenas o veneno foi capaz de induzir a produção significativa de PGE2 

neste período.  

 

Figura 80 – Produção de PGE2 em macrófagos humanos tratados com as maiores doses de 

veneno, SVSP e SVMP purificadas 
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Macrófagos humanos (2x10
5
/poço), diferenciados de pré-monócitos da linhagem THP-1, foram tratados com as 

concentrações mais altas de veneno (15 µg), SVSP (1 µg) e SVMP (1 µg). Como controle, as células foram 

incubadas apenas com meio de cultura. A produção PGE2 foi avaliada por ELISA após 1/2 h de tratamento. O 

gráfico mostra a média das duplicatas ± SEM. Dados analisados estatisticamente por One-Way ANOVA seguido 

pelo pós-teste de Tukey. (*) Diferenças significativas dos estímulos em relação ao controle; (#) Diferenças entre 

os estímulos. p<0,01 (**). 

 

O veneno, bem como a SVMP e SVSP, não induziram a produção de LTB4 em 1/2 h 

de estímulo. 
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2.5 DISCUSSÃO 

 

 As taxas de morbidade e mortalidade globais causadas por envenenamentos por 

serpentes são alarmantes, principalmente em países em desenvolvimento localizados na 

África, Ásia e América do Sul. 
7
 No caso do continente africano, a serpente Bitis arietans, 

popularmente conhecida como “Puff adder”, é a principal espécie de interesse médico e 

responsável pelo maior número de acidentes. Endêmica da África Subsaariana e com 

populações esparsas encontradas no Marrocos e Arábia Saudita, esta serpente tem um potente 

veneno que pode desencadear efeitos locais e sistêmicos, dentre eles: dor, febre, leucocitose, 

dano tecidual e distúrbios hemostáticos e cardiovasculares, os quais podem levar a morte na 

ausência de tratamento. 
34, 38

 Entretanto, apesar do elevado índice de acidentes envolvendo 

esta espécie e seus comprovados efeitos deletérios, 
7, 10

 o mecanismo pelo qual os 

componentes tóxicos deste veneno causam danos permanece pouco estudado. Em vista disso, 

esforços que visam compreender o mecanismo de ação das toxinas purificadas são estratégias 

promissoras para auxiliar no tratamento destes acidentes. 

 Até o momento, de acordo com a literatura, foram isoladas e caracterizadas algumas 

toxinas do veneno de B. arietans, como: metaloproteases hemorrágicas 
326, 327

 e não 

hemorrágicas; 
328

 serino proteases fibrinogenolíticas, liberadora de cininas e com ação sobre a 

insulina, 
329

 bem como uma SVSP capaz de promover a liberação de calidina; 
330

 fosfolipases 

A2 como a bitanarina com elevada atividade fosfolipásica e capaz de bloquear canais iônicos 

331
 e a bitiscetina que induz agregação plaquentária; 

332, 333
 a Ba25, com estrutura primária 

similar às lectina do tipo C de venenos, com atividade pró-coagulante 
334

 e a PAL (Puff adder 

lectin), uma lectina que induz a liberação de Ca
+++ 

no retículo sarcoplasmático, o que leva a 

consequente contração muscular; 
335

 e a bitistatina (P17497), conhecida anteriormente como 

arietina, um peptídeo capaz de inibir a agregação plaquetária. 
336

 Recentemente, uma família 

de peptídeos inibidores da ECA, os BPPs (Bradykinin-Potentiating Peptides), foram descritos 

neste veneno, os quais foram capazes de induzir hipotensão in vivo. 
45

 Em adição, foram 

encontradas altas concentrações de adenosina, as quais podem causar vasodilatação local e 

também contribuir para a hipotensão. 
337

 No entanto, até o momento, o potencial pró-

inflamatório do veneno e de suas toxinas purificadas não foi avaliado. 

 Frente ao exposto, no presente trabalho foram isoladas e caracterizadas duas 

representantes das principais classes de toxinas do veneno de B. arietans: uma SVSP de 

33 kDa, filbrinogenolítica e liberadora de cininas, e uma SVMP de 23,5 kDa, com atividade 
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sobre o fibrinogênio e fibronectina, cujos efeitos pró-inflamatórios foram analisados em 

macrófagos humanos.  

A massa molecular tanto da SVSP quanto da SVMP isoladas são muito próximas as 

encontradas no transcriptoma e proteoma deste veneno. 
268, 269

 O proteoma foi investigado a 

partir da separação das proteínas do veneno por cromatografia de fase reversa, seguida do 

sequenciamento da região N-terminal destas proteínas e determinação da massa por 

espectrometria de massas. Entre as proteínas encontradas, foram identificadas metaloproteases 

da classe P-I, com peso molecular estimado em 23,310 kDa, e serino proteases de 28-42 kDa. 

 Como outras SVSPs, 
301, 305, 338

 a Kn-Ba apresentou peso molecular de 33 kDa e a 

atividade proteolítica foi totalmente inibida pelo PMSF. Os peptídeos oriundos de sua 

hidrólise foram sequenciados e alinhados com sequências de SVSPs dos venenos de Bitis 

rhinoceros, Trimeresurus sp. e Crotalus oreganus helleri e apresentaram 100 % de identidade 

com estas sequências de aminoácidos. Contudo, apesar dos membros das SVSPs 

apresentarem homologia na sequência primária, efeitos biológicos distintos são descritos. 
303, 

305
 O tipo e o teor de glicosilação 

294-296
 pode ser um dos responsáveis por tais diferenças. 

Neste contexto, podemos frisar várias SVSPs com atividade semelhante à trombina, 
294, 339

 as 

quais podem clivar o fibrinogênio e promover a formação de coágulos 
303, 340

 ou SVSPs 

capazes de clivar o fibrinogênio em regiões distintas das clivadas pela trombina, e, desta 

forma, tornar esta molécula incoagulável. 
305, 341

 A Kn-Ba foi capaz de clivar as cadeias α e β 

do fibrinogênio humano, e, embora sua atividade pró/anti-coagulante não tenha sido 

investigada até o momento, a capacidade de hidrolisar a molécula de fibrinogênio indica seu 

possível papel nos distúrbios hemostáticos apresentados no envenenamento.  

Apesar dos dados limitados, já foi descrito que o envenenamento pela serpente 

B. arietans pode resultar em hipotensão. 
34, 38

 Alguns estudos sugerem que esta hipotensão 

seja causada pela hemorragia espontânea, 
342

 no entanto, são relatadas mortes de pacientes 

com colapso circulatório na ausência de hemorragia significativa, 
34

 indicando a ação direta 

de componentes do veneno sobre a hipotensão. No presente trabalho foi demonstrado que a 

Kn-Ba foi capaz de clivar o peptídeo sintético homólogo ao cininogênio, promovendo a 

liberação de bradicinina e Met-Lys-bradicinina, cininas vasoativas e inflamatórias, que podem 

estar relacionadas com a hipotensão e inflamação apresentada pelas vítimas. Desde que Rocha 

e Silva e cols. (1949) 
343

 descreveram a bradicinina, várias enzimas de veneno capazes de 

promover a liberação de cininas foram descritas. 
295, 305, 306, 308, 344

 Entretanto, as cininas 

usualmente liberadas pela ação de SVSPs são a bradicinina (BK) e a calidina (Lys-BK); de 

acordo com nosso conhecimento, esta é a primeira vez que foi reportada a liberação de Met-
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Lys-bradicinina pela ação de uma SVSP. Apesar de menos comum, já foi demonstrado que a 

Met-Lys-bradicinina tem afinidade pelos receptores de cininas B1 e B2 e que seus efeitos 

biológicos são equivalentes às da bradicinina, aumentando a secreção de citocinas pró-

inflamatórias como a IL-6 e a IL-1β 
345

. Exercendo importante papel na inflamação, a 

expressão do receptor de cininas B1 é aumentada por citocinas inflamatórias como a IL-1β, 

310, 311
 desta forma, estabelecendo uma alça de amplificação da resposta inflamatória. Neste 

contexto, a Kn-Ba pode estar influenciando no quadro de hipotensão e inflamação não apenas 

pela capacidade de promover a liberação de cininas vasoativas, mas também, por induzir a 

produção de citocinas inflamatórias em macrófagos, como será visto mais a frente.  Em 

adição, como já demonstrado em trabalhos anteriores do nosso grupo, o veneno de B. arietans 

possui componentes capazes de degradar 
46

 e inibir a ECA, 
45

 indicando uma ação sinérgica 

da Kn-Ba com estes compostos na promoção do quadro de hipotensão.  

Por fim, considerando que o tratamento recomendado para os acidentes ofídicos é a 

terapia com antiveneno, o qual vem sendo melhorado ao longo dos anos 
28, 346, 347

 é importante 

frisar que a atividade proteolítica da Kn-Ba, uma potente SVSP deste veneno, foi 

completamente neutralizada pelo antiveneno experimental produzido pelo nosso grupo. 
189

 

Este antiveneno apresentou elevado reconhecimento cruzado com proteínas presentes nos 

veneno de B. nasicornis e B. rhinoceros, além de promover proteção in vivo. Baseado no 

elevado grau de homologia entre as sequências das SVSPs em conjunto com nossos 

resultados, é possível sugerir que este antiveneno experimental seja capaz de bloquear a 

atividade das SVSPs presentes em outros venenos, ou pelo menos, nos venenos do gênero 

Bitis sp. 

 Por sua vez, a SVMP purificada do veneno apresentou peso molecular de 23,5 kDa, 

semelhante à outras SVMPs da classe P-I, como a insularinase A 
348

 e a BaP1, 
283

 e teve sua 

atividade proteolítica completamente inibida pelo EDTA e 1,10-fenantrolina. Os peptídeos 

oriundos de sua hidrólise foram sequenciados e alinhados com SVMPs dos venenos de 

Bothrops insularis (insularinase A) e B. asper (BaP1) e apresentaram 100 % e 89,2 % de 

identidade, respectivamente, com estas sequências de aminoácidos. Como as SVSPs, as 

SVMPs são fibrinogenolíticas, 
267, 280, 281

 e clivam preferencialmente a cadeia α e mais 

fracamente a cadeia β do fibrinogênio, desta forma, podendo contribuir para os distúrbios de 

coagulação apresentados pelas vítimas. Em contraste ao observado com a Kn-Ba, já na menor 

dose testada, a SVMP foi capaz de clivar completamente as cadeias α e β do fibrinogênio, 

sem nenhuma atividade sobre a cadeia γ, o que de certa forma já era esperado, visto que a 
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única SVMP descrita com capacidade de degradar a cadeia γ é a atrolisina F. 
282

 Entretanto, a 

capacidade pró-coagulante desta enzima deve ser investigada.  

A habilidade das SVMPs em induzir hemorragia é associada à sua capacidade de 

hidrolisar proteínas da matrix extracelular, como colágeno tipo IV, fibronectina, 

trombospondina e laminina. 
272

 É descrito que as SVMPs da classe P-III são mais 

hemorrágicas do que as da classe P-I; 
283, 285, 286

 tal diferença pode ser explicada pela presença 

dos domínios desintegrina e cisteína presentes apenas nas SVMPs da classe P-III, os quais são 

capazes de promover a adesão destas toxinas nos componentes de matrix extracelular, 

facilitando sua ação proteolítica. 
41, 42

 No entanto, existem variações neste aspecto dentro da 

classe P-I, que agrupam SVMPs hemorrágicas, bem como SVMPs fracamente ou não 

hemorrágicas. Como exemplos destas SVMPs da classe P-I temos a BaP1, a insularinase A e 

as DaH e DaMD. A BaP1 é fibrinogenolítica, fracamente hemorrágica e não exerce atividade 

pró-coagulante. Por outro lado, é capaz de degradar componentes da matrix extracelular e 

promover morte celular conhecida como “anoikis”, um tipo de apoptose causada pela falta de 

ancoramento celular. 
283, 291

 A insularinase-A possui atividade pró-coagulante, devido à sua 

capacidade de ativar a pró-trombina, porém não é hemorrágica nem capaz de promover 

“descolamento” e apoptose de células endoteliais. 
348

 Já a DaH e a DaMD, duas SVMPs da 

classe P-I isoladas do veneno da serpente asiática Agkistrodon acutus, são altamente 

hemorrágicas. 
349

 De acordo com Tsai e cols. (2000), 
349

 as SVMPs de baixo peso podem ser 

classificadas em três grupos: hemorraginas ácidas (HA), hemorraginas básicas (HB), providas 

de atividade hemorrágica moderada, e fibrogenases não-hemorrágicas (F). O subtipo HA é 

caracterizado pelo valor de pI entre 4-5, alta atividade hemorrágica e baixa atividade 

fibrinogenolítica; o subtipo HB é caracterizado pelo valor de pI entre 7-10 e atividade 

hemorrágica moderada ou fraca. Ambos são capazes de inibir a agregação plaquetária. 
350

 Já 

os membros do subtipo F apresentam elevada atividade enzimática e fraca atividade 

hemorrágica. No entanto, membros do grupo F podem induzir edema e dano tecidual. 
290

 

Baseado nesta classificação, bem como em similaridades na sequência de aminoácidos que 

compõem o sítio catalítico de diferentes SVMPs, o autor conclui que a região responsável 

pela atividade hemorrágica não é apenas o sítio catalítico, visto que este é semelhante entre 

SVMPs de classes diferentes; também, pelo fato de que diferentes SVMPs hidrolisam 

igualmente substratos comuns como insulina B, fibrinogênio e componentes de matrix 

extracelular, e que esta atividade proteolítica não está diretamente associada à atividade 

hemorrágica. 
349

 Baseado nestas informações, temos que a SVMP purificada neste trabalho foi 

capaz de hidrolisar completamente a fibronectina humana, contudo, seu potencial 
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hemorrágico deve ser avaliado. Por fim, assim como a SVSP, a atividade proteolítica da 

SVMP foi completamente inibida pelo anticorpo experimental anti-B. arietans. 

  Tendo em mãos as toxinas purificadas e parcialmente caracterizadas, os efeitos sobre 

macrófagos humanos foram avaliados. Para tal, macrófagos foram diferenciados de pré-

monócitos da linhagem THP-1 utilizando PMA (100 ng/mL) por 72 h, seguido de um período 

de descanso de 4 dias em meio sem PMA. 
321

 De acordo com Daigneault e cols. (2010), 
321

 

este é o protocolo onde as características dos macrófagos diferenciados de pré-monócitos 

THP-1 mais se aproximam dos macrófagos diferenciados de monócitos de sangue periférico 

humano, justificando a escolha deste protocolo para o trabalho. Após o tratamento, as células 

tornaram-se aderentes e o espraiamento pôde ser claramente observado. Além destes aspectos, 

foi avaliada a expressão da molécula de CD11b, um marcador bastante utilizado para validar a 

diferenciação de macrófagos. 
351

 A molécula de CD11b complexada à molécula de CD18, 

formam o receptor CR3, expresso em macrófagos e outros leucócitos, o qual se liga ao iC3b 

fixados à superfície de patógenos e auxilia na fagocitose. 
77

 Como esperado, houve um 

aumento bastante significativo da expressão de CD11b nos macrófagos quando comparados 

com os monócitos não tratados, desta forma, confirmando o processo de diferenciação e 

tornando as células aptas aos tratamentos. 

Trabalhando com a LFH-II, uma SVMP da classe P-I purificada do veneno de 

Lachesis muta muta, Rucavado e cols. (1999) 
290

 demonstraram que o tratamento de células 

endoteliais murinas com 2,5-20 µg/poço de LFH-II só foi capaz de promover uma leve 

desadesão celular, mas não a liberação de LDH, mesmo na maior dose testada. Em outras 

palavras, foi mostrado que o tratamento com 20 µg de LFH-II não induziu morte celular. 

Considerando o rendimento atual das proteases purificadas, os macrófagos foram tratados 

com 0,5 µg e 1 µg das toxinas purificadas durante 24 h, 48 h e 72 h, períodos em que os 

ensaios de citotoxicidade e dosagem de citocinas inflamatórias e quimiocinas foram 

realizados. Como esperado, nenhuma das doses teve efeito citotóxico, no entanto, ambas 

foram capazes de induzir a produção de mediadores inflamatórios. A SVSP induziu a 

produção das citocinas TNF, IL-6 e IL-1β e as quimiocinas IP-10, MCP-1, RANTES e IL-8. 

Já a SVMP foi capaz de induzir a produção de IL-10 em 24 h, bem como de TNF e IL-1β e 

das quimiocinas MCP-1, RANTES e IL-8. Com exceção da IL-10, todos os mediadores 

produzidos após estímulo com a SVMP foram detectados em níveis mais baixos do que os 

induzidos pela SVSP. Já nas células tratadas com o veneno, foram detectados baixos níveis de 

TNF e níveis elevados de IL-1β, além das quimiocinas RANTES e IL-8. Além disso, o 

estímulo com veneno foi o único capaz de induzir a produção de PGE2. Este resultado indicou 
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que a SVSP é um componente importante do veneno para estimular a síntese de citocinas e 

quimiocinas inflamatórias. Contudo, a elevada concentração de IL-1β nas células tratadas 

com veneno indica a presença de outros componentes que, assim como a SVSP, estão 

promovendo a ativação de inflamassomas, com consequente ativação da caspase-1 e liberação 

de IL-1β madura no sobrenadante das culturas. Além disso, a produção de PGE2 apenas após 

o tratamento com o veneno indicou que a SVSP e a SVMP não estão envolvidas com a 

produção deste prostanoide em 30 minutos.  

O TNF-α é um potente mediador inflamatório produzido, principalmente, por 

monócitos e macrófagos ativados. Dentre suas funções está o recrutamento de leucócitos, 

diferenciação de macrófagos, desgranulação de neutrófilos e indução da geração de 

leucotrienos, os quais estão envolvidos com o aumento da expressão de moléculas de adesão 

em células endoteliais e contribuem com a migração leucocitária. Estas ações culminam na 

produção de praticamente todos os mediadores inflamatórios, incluindo IL-1, IL-6, IL-8 e 

outros mediadores lipídicos. Em adição, é gerada uma alça de amplificação, onde todos estes 

componentes induzem a síntese de produção e liberação do TNF-α por macrófagos, que por 

sua vez, também é ativado por esta citocina. 
352, 353

 Neste sentido, os nossos dados corroboram 

o importante papel do TNF-α na inflamação e indicam sua participação na indução de 

citocinas encontradas no sobrenadante dos macrófagos, incluindo a IL-6 e a IL-1β. 

Interessante pontuar que nas amostras de SVSP e de SVMP, mas não de veneno (ver item 

2.3.2), foram detectadas quantidades de LPS superiores à recomendada (< 0,1 EU/µg de 

peçonha). 
222

 Contudo, sabendo que o LPS é um potente indutor da produção de TNF-α, 
354

 é 

possível inferir que a concentração de LPS encontrada nas toxinas purificadas não é suficiente 

para modular ou se sobrepor à capacidade das toxinas em produzir TNF-α, uma vez que, 

utilizando a mesma concentração de toxina purificada (1 µg; 24 h), foi detectado 30 vezes 

mais TNF-α no sobrenadante dos macrófagos tratados com a SVSP. 

Apesar de muitos estudos apontarem as SVMPs como potentes moléculas pró-

inflamatórias, 
288, 292, 293

 no presente trabalho foi demonstrado que a SVMP isolada do veneno 

de B. arietans induziu quantidades significativamente menores de citocinas inflamatórias, 

quando comparada com a SVSP isolada do mesmo veneno. Tal resultado pode ser explicado 

pela rápida hidrólise das citocinas por ação de metaloproteases, como mostrado por Clissa e 

cols. (2001). 
265

 Este trabalho demonstrou que os transcritos correspondentes a IL-6, TNF-α e 

IL-1β estavam aumentados após o tratamento com a jararhagina, uma SVMP P-III isolada do 

veneno de Bothrops jararaca. No entanto, o aumento no nível de proteínas só pôde ser 

detectado quando a jararhagina foi pré-incubada com o quelante EDTA. Este resultado 
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indicou que, de fato, as citocinas estavam sendo produzidas em resposta à SVMP, porém eram 

clivadas antes que pudessem ser dosadas. Ainda, indicou que o estímulo para a produção 

destes mediadores, pelo menos nesta condição experimental, é independente da atividade 

catalítica. Corroborando estes resultados, outro trabalho demonstrou que a jararhagina é capaz 

de clivar o precursor do TNF, promovendo sua ativação, o que colabora para o quadro 

inflamatório. 
292

 Contudo, sabendo que a jararhagina é uma metaloprotease da classe P-III, 

portanto, mais complexa que a SMVP de 23,5 kDa isolada neste trabalho, a capacidade desta 

em clivar e promover a degradação das citocinas deve ser investigada. Em adição, estudos 

prévios também encontraram IL-10 após a administração de SVMPs isoladas de venenos 

botrópicos. 
355, 356

 

Menaldo e cols. (2013) 
357

 avaliaram o potencial pró-inflamatório de duas serino 

proteases isoladas do veneno de Bothrops pirajai: a BpirSP27 e a BpirSP41. Utilizando ratos 

Wistar e camundongos BALB/c inoculados com 10-50 µg das toxinas purificadas, parâmetros 

como edema, dor e recrutamento de leucócitos foram avaliados. Neste modelo, os autores 

concluíram que as serino proteases isoladas do veneno de B. pirajai não exerciam um papel 

importante no processo inflamatório. Em contrapartida, a participação de SVSPs presentes 

nos venenos de Bothrops alternatus e B. moojeni em processos inflamatórios, mais 

especificamente na indução de edema e dor, já foi comprovada. 
313

 Outras SVSPs presentes 

no veneno de Bothrops asper contribuem para o processo inflamatório por ativarem MMPs 

endógenas. 
266

 Em adição, uma SVSP isolada do veneno de Crotalus durissus terrificus é 

capaz de induzir edema na pata de animais experimentais, acompanhado pelo aumento da 

expressão de COX-2 e da produção de PGE2. 
198

 Corroborando estes trabalhos, no presente 

estudo, a SVSP isolada do veneno de B. arietans foi capaz de ativar os macrófagos humanos, 

induzindo a produção de potentes mediadores inflamatórios, como: TNF, IL-6, IL-1β e IL-8, 

bem como das quimiocinas IP-10, MCP-1 e RANTES, indicando sua importante participação 

no processo inflamatório induzido pelo veneno de B. arietans. 
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2.6 CONCLUSÃO 

 

Foram purificadas e parcialmente caracterizadas duas representantes das principais 

classes de proteínas que constituem o veneno de B. arietans: uma SVSP de 33 kDa, 

fibrinogenolítica e capaz de promover a liberação de cininas vasoativas, e uma SVMP de 

23,5 kDa, capaz de hidrolisar o fibrinogênio e fibronectina humanos, as quais podem estar 

relacionadas com os distúrbios hemostáticos, cardiovasculares e com danos teciduais 

apresentados no envenenamento. Sobre a produção de citocinas e quimiocinas inflamatórias, a 

SVSP exerceu papel principal, visto que foi capaz de induzir níveis elevados de TNF, IL-6 e 

IL-1β, bem como das quimiocinas IP-10, MCP-1, RANTES e IL-8. Por outro lado, a SVMP 

foi a única capaz de induzir a produção de IL-10, uma importante citocina anti-inflamatória. 

Houve produção de PGE2 apenas após o estímulo com o veneno, indicando que a SVSP e a 

SVMP não estão envolvidas com a produção deste prostanoide neste período. Além disso, a 

elevada produção de IL-1β após o estímulo com veneno indica que existem outros 

componentes do veneno envolvidos com a produção desta importante citocina. Em suma, 

conlui-se que a SVSP, e, em menor intensidade a SVMP, são importantes componentes do 

veneno responsáveis pela indução de diversos mediadores inflamatórios. Por sua vez, os 

macrófagos estão envolvidos com a produção destes mediadores e, em conjunto com as ações 

diretas das toxinas do veneno, podem contribuir para a amplificação do processo inflamatório 

envolvido no envenenamento. 
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CONCLUSÃO GERAL 

 

 

A) O veneno de B. arietans induz inflamação in vivo, caracterizada pelo aumento da permeabilidade vascular e 

do número de leucócitos PMNs na cavidade peritoneal, acompanhados pela produção dos eicosanoides LTB4, 

LTC4, TXB2 e PGE2, bem como pela produção local e sistêmica de IL-6 e MCP-1. Devido à hemorragia, é 

possível que componentes plasmáticos, como as PLTs, tenham extravasado para a cavidade. Paralelamente, 

foram purificadas e caracterizadas uma SVSP, fibrinogenolítica e cininogenolítica, bem como a SVMP, 

fibrinogenolítica e capaz de hidrolisar a fibronectina, as quais podem estar envolvidas com a hemorragia e 

distúrbios cardiovasculares e com o dano tecidual provocado pelo veneno. Ambas foram capazes de induzir a 

ativação de macrófagos humanos em cultura e promover a produção de diversos mediadores inflamatórios. B) 

Após intervenções farmacológicas e uso de camundongos geneticamente deficientes, foi possível concluir que os 

eventos inflamatórios induzidos pelo veneno são parcialmente dependentes de mediadores lipídicos. Fb: 

fibrinogênio; Fn: fibronectina; Cn: cininogênio; PLT: plaquetas; PMNs: polimorfonucleares; MNs: 

mononucleares; SVSP: serino protease; SVMP: metaloprotease. Imagens: Servier Medical Art. 
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R E S E AR C H  Open Access 

Abstract 

Background: Bitis arietans is a venomous snake found in sub-Saharan Africa and in parts of Morocco and Saudi 

Arabia. The envenomation is characterized by local and systemic reactions including pain, blistering, edema and 

tissue damage, besides hemostatic and cardiovas c ul ar disturbanc es , which can cause death or permanent 

disabilities in its victims. Howev er , the action mechanis ms that provoke these effects remain poorly unders tood, 

especially the activities of purified venom components. Therefore, in order to elucidate the molecular mechanisms that 

make the Bitis arietans venom so potent and harmful to human beings, this study reports the isolation and biochemical 

characterization of a snake venom serine protease (SVSP). 

Methods: Solubilized venom was fractionated by molecular exclusion chromatography and the proteolytic activity was 

determined using fluorescent substrates. The peaks that showed serine protease activity were determined by blocking 

the proteolytic activity with site-directed inhibitors. In sequence, the fraction of interest was submitted to another cycle of 

molecular exclusion chromatography. The purified serine protease was identified by mass spectrometry and characterized 

biochemically and immunochemically. 

Results: A serine protease of 33 kDa with fibrinogen-degradi ng and kinin-releasing activities was isolated, described, and 

designated herein as Kn-Ba. The experimental Butantan Institute antivenom produced against Bitis arietans venom 

inhibited the Kn-Ba activity. 

Conclusions: The in vitro activities of Kn-Ba can be correlated with the capacity of the venom to provoke bleeding and 

clotting disorders as well as hypotension, which are common symptoms presented by envenomed victims. Obtaining 

satisfactory Kn-Ba inhibition through the experimental antivenom is important, given the WHO’s recommendation of 
immunotherapy in cases of human accidents with venomous snakes. 

Keywords: Bitis arietans, Venom, Antivenom, Serine protease, Fibrinogenolytic, Kinin-releasing activity 
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Abbreviations 

LD
50

: Median Lethality Dose; Ab, Antibody; Ag, Antigen; D, 

Diversity Segments; ELISA: Enzyme-Linked Immunosorbent Assay; 

ED
50

: Median Effective Dose ; F(Ab´)
2
: Ab Two Fragments; Igg: 

Immunoglobulin Gama; HAT: Hypoxantine Amino Transferase; 

HGPTR: Hypoxantine-Guanine Phoribosyltransferase; Ig: 

Immunoglobulin; J: Joining Segments; KSCN: Potassium Thiocyanate; 

Mab: Monoclonal Antibody; TK: Thymidine Kinase; Pabs: Polyclonal 

Antibodies; PLA
2
: Phospholipase A

2
; Scfvs: Single Chain Fragments 

Variable; SDS-PAGE: Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel 

Electrophoresis; V: Variable Light Chain; VH: Variable Heavy Chain 

Introduction 

The currently used snake antivenoms are produced in horses 

immunized with whole venoms, partially isolated and their 

neutralizing potencies evaluated according to World Health 

Organization guidelines [1]. Resulting immunoglobulin’s are IgG / 

F(ab´)
2 
mixtures of anti-toxins and anti-non toxins Abs. Although 

their neutralizing potency expressed in terms of ED
50

, is evaluated, 

other important Abs qualities, such as affinity and specific activity, are 

not. High doses of intravenously injected antivenom are used to treat 

snake bites”. Although are therapeutically effectives, these antivenoms 

activate the complement system, resulting in anaphylatoxin formation 

solubilization of the venom component-antivenom immune 

aggregates and induction of adverse hypersensitivity reactions [2- 

10]. In addition, their cost of production is unaffordable for some 

developing countries [11]. Actual advances in antibody biotechnology 

largely used to produces therapeutic or immune diagnostic and images 

reagents were not yet incorporated into antivenom production. 

Therefore, incorporation of these advances in antivenom technology 

must be stimulated. To reach these objectives two decisions must   

be observed. First, introduction of punctual modifications into the 

immunization protocols aiming stimulating development of memory 

rather than naïve T and B cells. The longer life span of memory- 

immunologic T and B cells, compared to naïve cells, requires 10-50 

less antigen to produce an effective immunological response that is 

characterized by the production of Abs with high affinity to specific 

epitopes [12-14]. 

The splenic naïve-B cells express cell surface antigen receptors, 

BCRs, in which the surrogate L-chain and definitive H-chain were 

constructed by somatic rearrangements in the absence of Ag contact. 

These rearrangements involve by chance associations of single regions 

from the multiple V-region, the five J-joining regions and the four 

D-regions, resulting in VJ surrogate L-chain and V(D) J definitive 

H-chain. Resulting BCRs upon contact with the specific Ag suffer 

punctual hyper mutations in both chains with substitution of the 

surrogate by definitive L-chain and increasing in both Ab specificity 

and affinity for the epitopes [15,16]. 

Second, substitute whole venom  by  purified  relevant  toxins  

as immunogens. Antitoxins Abs antitoxins predominate on 

unimportant Abs production. The therapeutically antivenom doses 

must be reduced. 

Based on these known aspects of the immune response, we 

introduced strategic modifications into immunization protocols,  

such as reducing the  venom  dosage  and  increasing  the  number  

of immunizations as well as time between immunizations. Lower 

responding animals, identified by Ab titration using ELISA, were 

eliminated during immunization. Antivenom Abs with high 

specificity, affinity, and venom lethality-neutralizing potency 

against Crotalus spp. as well as snake African venoms were 

developed. These expected results  stimulated  further  refinements 

in antivenom biotechnology. The elimination of antibodies against 
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Abstract 

This work is part of long-term research to improve the quality of 

antivenom antibodies based on cumulative information gathered 

from established knowledge of the immune response cellular and 

molecular mechanisms as well as from molecular animal venom 

toxins. There are two main objectives: first, the introduction of punctual 

modifications to antitoxin antibody (Ab) production for immediate 

use; second, the use of Ab hyper variable regions to model scFvs 

that have high toxin neutralizing potency. The first objective has been 

successfully accomplished in recent years. Polyclonal Abs (pAbs) that 

has high antigen (Ag) potency recognition has been developed.  

For the second objective, the use of purified-characterized toxins 

as antigens to produce monoclonal Abs (mAbs) is ongoing. This 

manuscript contains data indicating that purified and enzymatically 

characterized PLA
2 
from Bitis arietans venom induces IgA mAbs that 

recognize epitopes and neutralize toxic domains with desirable 

potency. The obtained mAb will serve as a hypervariable sequence 

source for single chain fragments variable (scFvs). The present study 

highlights the use of purified venom toxins as substitutes for complete 

venoms in immunization procedures. 
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APÊNDICE C 

 

Alterações hematológicas em animais C57BL/6 tratados com o veneno 

 

O analisador automático foi adquirido pelo departamento de Imunologia durante a 

etapa de finalização da tese. Por este motivo, não foram realizadas análises no sangue de 

todos os animais e condições experimentais, impossibilitando a inserção deste dado nos 

resultados. No entanto, como o veneno de B. arietans é hemorrágico, é interessante pontuar 

que a dose miotóxica do veneno utilizada neste estudo foi capaz de reproduzir fenômenos 

relatados em estudos de caso relacionados à hemorragia, como trombocitopenia e anemia.  

Camundongos da linhagem C57BL/6 foram inoculados pela via intraperitoneal com o 

veneno (0,5 mg/kg) ou apenas com salina apirogênica (controle). Após 1/2 h ou 4 h de 

estímulo, os animais foram anestesiados por inalação de isoflurano e, em seguida, 

eutanasiados sob atmosfera excessiva de CO2. Em seguida, o sangue foi coletado por punção 

cardíaca e despensado em tubos contendo solução anticoagulante (Citrato trissódico 2H20; 

129 mmol) na proporção de 1 parte de anticoagulante para 9 partes de sangue (1:10; v/v). 

Após homogeneização, amostras de sangue (25 µL/cada) foram analisadas em analisador 

hematológico automático BC-2800 Vet (Mindray, Shenzhen, China), conforme instruções do 

fabricante. O aparelho fornece os seguintes parâmetros: RBC = GV – glóbulos vermelhos ou 

eritrócitos; HCT = Ht – hematócrito; HGB = Hb – hemoglobina; MCV = VCM – volume 

corpuscular médio (tamanho das células); MCH = HCM – hemoglobina corpuscular média; 

CHCM = MCHC – concentração de hemoglobina corpuscular média (concentração de 

hemoglobina das hemácias); RDW-CV = ADVGVC – coeficiente de variação da amplitude 

de distribuição dos glóbulos vermelhas; RDW-SV = ADVGSD – desvio padrão da amplitude 

de distribuição dos glóbulos vermelhos; PLT – Plaquetas; MPV = VPM – volume plaquetar 

médio; WBC = GB – Leucócitos; LYMPH% = %LINF – porcentagem de linfócitos; MON% 

= %mon - porcentagem de monócitos; GRAN% = %gran – porcentagem de granulócitos; 

LYMPH% = #LINF – nº linfócitos; #MON = #mon – nº de monócitos; Gran# = nº gran. – 

granulócitos (neutrófilos); PDW = ADP – amplitude da distribuição de plaquetas; e PCT = 

Plaquetócrito. 

Dentre os parâmetros avaliados, foram observadas alterações no número total e 

relativo de eritrócitos, plaquetas e leucócitos totais no sangue dos animais estimulados com o 

veneno. Em 4 h o veneno foi capaz de promover a diminuição de eritrócitos, indicando 

hemólise direta mediada pelo veneno, bem como hemorragia. Além disso, nos dois períodos 
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avaliados houve intensa trombocitopenia. Os leucócitos totais aumentaram significativamente 

em 1/2 h, corroborando o processo inflamatório observado na cavidade peritoneal. Apesar da 

tendência, em 4 h o aumento de leucócitos no sangue não foi significativo (Figura 81). 

Nenhuma destas alterações foram revertidas pelo tratamento prévio com o inibidor seletivo de 

COX-1 (SC-560; 5 mg/kg; 1 h antes do estímulo com o veneno) (dados não mostrados). 

 

Figura 81 – Hemograma de animais C57BL/6 tratados com o veneno 
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Camundongos da linhagem C57BL/6 foram inoculados pela via intraperitoneal com o veneno (0,5 mg/kg) ou 

apenas com salina apirogênica (controle). Após 1/2 h ou 4 horas de estímulo, o sangue foi coletado por punção 

cardíaca e a contagem de: a) eritrócitos; b) plaquetas e c) leucócitos totais foi realizada em analisador 

hematológico automático. Cada ponto representa a média ± SD (4-5 animais). Dados do grupo veneno 

comparados com seus respectivos controles analisados estatisticamente por teste t de Student. Dados da 

comparação entre os dois períodos de estímulo analisados por Two-Way ANOVA seguido pelo pós-teste de 

Tukey. (*): estatisticamente diferente do controle; (#): estatisticamente diferente do grupo veneno em 1/2 h. (*) 

p < 0,05 e (**) p < 0,01. Dados representativos de dois experimentos reprodutíveis. 
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ANEXO A 

 

Análise de LPS em amostras do veneno de Bitis arietans 
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ANEXO B 

 

Análise de LPS em amostras da fração F3-1, a SVSP isolada do veneno de Bitis arietans 
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ANEXO C 

 

Análise de LPS em amostras da fração F5-4, a SVMP isolada do veneno de Bitis arietans 

 

 


