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RESUMO 

 
CORRÊA, M. A. Mecanismos de ação de metaloproteases endógenas na injúria de 
queratinócitos humanos induzida pelo veneno de Loxosceles laeta e a SMase I. 2009. 88 f. 
Tese de Mestrado (Imunologia) – Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2009. 

 
 

O envenenamento por aranhas Loxosceles é caracterizado pelo desenvolvimento de 

dermonecrose. As esfingomielinases D (SMases D) são consideradas os principais componentes 

tóxicos presentes no veneno da aranha Loxosceles. A expressão de metaloproteases induzidas 

pelas esfingomielinases do veneno pode estar envolvida na gênese do loxoscelismo cutâneo. Os 

resultados obtidos mostraram que o veneno de Loxosceles laeta e a proteína recombinante SMase 

I foram capazes de induzir a expressão de metaloproteases (MMP-2, MMP-7 e MMP-9); 

diminuir a expressão de alguns marcadores de superfície e causar morte celular. A indução da 

expressão de MMP-7, como produto da ação do veneno e da SMase I de L. laeta, não foi 

reportada em outras espécies do gênero. O uso de inibidores de metaloproteases, como a 

tetraciclina, impediu a morte celular e reduziu a expressão de MMPs; já a galardina, um 

composto que inibe metaloproteases da família das adamlisinas e das MMPs, evitou a clivagem 

dos marcadores MCP, β2-microglobulina, MHCI, EPCR na superfície dos queratinócitos 

humanos tratados. Os resultados revelam que a inibição das metaloproteases de matriz 

extracelular e da família das adamlisinas pode ser uma alternativa eficaz no tratamento do 

loxoscelismo cutâneo. 

 

Palavras-chave: Loxosceles laeta. Esfingomielinases. Queratinócitos. Metaloproteases. 

Inibidores. 
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ABSTRACT 

 

CORRÊA, M. A. Action mechanisms of endogenous metalloproteinases in human 
keratinocytes injury induced by Loxosceles laeta spider venom and SMase I. 2009. 88 p. 
Mastercourse Thesis (Immunology) – Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2009. 
 
 

The envenomation by Loxosceles spider is characterized by the development of dermonecrosis. 

Sphingomyelinases D (SMases D) are considered the main toxic component present in 

Loxosceles spider venom. Metalloproteinases expression, induced by venom sphingomyelinases, 

may be involved in cutaneous loxoscelism. The results showed that Loxosceles laeta venom and 

the recombinant protein SMase I were able to: induce the expression of matrix metalloproteinases 

(MMP-2, MMP-7 e MMP-9); reduce the expression of some surface markers and cause cell 

death. The induction of  MMP-7, as a product of venom and SMase I action, has not been 

reported for other genus species. The use of metalloproteinase inhibitors, such as tetracycline, 

prevented cell death and reduced MMPs expression. Galardin, a compound that inhibits 

metalloproteinases from the adamlisins family and MMPs, avoided the cleavage of MCP, β2- 

microglobulin, MHCI and EPCR on the surface of the treated human keratinocytes. These data 

indicate that inhibition of metalloproteinases can be an effective alternative on the cutaneous 

loxoscelism treatment. 

 

Keywords: Loxosceles laeta. Sphingomyelinases. Keratinocytes. Metalloproteinases. Inhibitors. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

1.1 Biologia de aranhas do gênero Loxosceles 

 

Os Aracnídeos são quase que exclusivamente animais terrestres, compreendendo mais de 

98% das espécies atuais dos quelicerados. Não possuem segmentos no abdômen sendo este 

conectado ao cefalotórax por um estreito pedicelo. As aranhas possuem quelíceras providas de 

glândulas de venenos que auxiliam na caça (exclusivas entre os aracnídeos). A alimentação está 

voltada a pequenos artrópodes (BARNES et al., 1995). No Brasil são encontrados três gêneros de 

importância médica: Phoneutria sp, Loxosceles sp e Latrodectus sp. 

O gênero Loxosceles pertence à família Sicariidae (Araneomorphae). As aranhas 

Loxosceles medem de 1 a 1,5 cm de corpo e 3 a 4 cm de envergadura apresentando um desenho 

característico no cefalotórax que se assemelha a um violino ou estrela (FUTRELL, 1992). Este 

gênero é cosmopolita e possui mais de cem espécies. Destas, vinte são endêmicas da África, 

cinquenta da América do Norte e Central e trinta da América do Sul. No Brasil, são descritas dez 

espécies de Loxosceles (PLATNICK, 2009). As principais espécies causadoras de acidentes são: 

L. intermedia, predominante nas áreas urbanas do Paraná e Santa Catarina; L. laeta, ocorrendo 

em focos isolados em várias regiões do país, principalmente no Estado de Santa Catarina; e L. 

gaucho, predominante no Estado de São Paulo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001; TAVARES, 

2004).  

Em geral, as aranhas Loxosceles possuem hábito noturno. No ambiente natural são 

encontradas sobre rochas, fendas ou em tocas de outros animais construindo teias de seda em seu 

retiro. No ambiente antrópico, são encontradas algumas vezes atrás da mobília, em porões, sótão, 

armários de madeira e materiais de construção (GONÇALVES-DE-ANDRADE et al., 2003; 

FISHER et al., 2005; SWANSON e VETTER, 2006).   

Dentre as espécies presentes na América do Sul, a Loxosceles laeta (Figura 1) é 

possivelmente a mais tóxica. Apresenta ampla distribuição geográfica por ser resistente a 

ausência de água e comida. Esta característica contribui para a sobrevivência desta aranha quando 

transportada para lugares distantes (LOWRIE, 1980; GONÇALVES-DE-ANDRADE et al., 

2003). 
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                            macho                            fêmea 

Figura 1- Aranhas Loxosceles laeta, uma das espécies de importância médica no Brasil.  
      Fotos gentilmente cedidas por Rogério Bertani – Instituto Butantan. 

 

1.2 Loxoscelismo  

 

No território brasileiro, Loxosceles gaucho, Loxosceles intermedia e Loxosceles laeta são 

considerados os principais agentes etiológicos do loxoscelismo. Este termo foi usado pela 

primeira vez nos Estados Unidos para descrever lesões e manifestações clínicas causadas pelas 

picadas de Loxosceles (CAVENESS, 1872). Atualmente, é reconhecida como uma das formas 

mais severas de araneísmo necrótico, sendo um problema de saúde pública em alguns países da 

América do Sul (PAULI et al., 2006). 

O loxoscelismo representou 38% dos casos de acidentes com aranhas diagnosticados em 

2008 e notificados ao Ministério da Saúde, notadamente na região sul do país. Apesar dos 

inúmeros acidentes causados, as aranhas do gênero Loxosceles não são agressivas e utilizam o 

veneno para capturar suas presas ou como um mecanismo de defesa. A picada, na maioria das 

vezes, ocorre em ambiente intradomiciliar em ocasiões onde a aranha é comprimida contra o 

corpo do indivíduo, tais como no ato de vestir ou dormir. Tal aracnídeo elimina pela picada, 

apenas alguns microlitros de um potente veneno, contendo não mais que 30 µg de proteína 

(TAMBOURGI et al., 2000).  

De acordo com a literatura, a maioria dos casos de loxoscelismo (entre 84 a 97%) 

caracteriza-se por um quadro de necrose no local da picada, sendo este denominado forma 
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cutânea. Entretanto, alguns casos (de 3 a 16%) podem evoluir para a forma sistêmica ou visceral, 

na qual hemólise e coagulação intravascular podem ocorrer (FUTREL, 1992; BEY, 1997). 

Segundo estudos clínicos, os acidentados com aranhas do gênero Loxosceles apresentam 

sintomas que se iniciam algumas horas após a picada e aumentam no período de 24-72 horas. 

Esses pacientes apresentam, principalmente, dor no local da picada, edema com endurecimento, 

eritema, equimose e isquemia, podendo ou não evoluir para necrose tecidual e úlcera. Nos casos 

que evoluem para a forma sistêmica, os pacientes podem apresentar hemólise, coagulação 

intravascular, trombocitopenia, hematúria, hemaglobinúria, choque e falência renal aguda. E 

ainda, em aproximadamente 50% dos pacientes com loxoscelismo cutâneo e em grande parte 

daqueles com loxoscelismo sistêmico, foram observados sintomas como náuseas, vômitos, 

diarréia, sudorese, prurido, visão turva, febre, irritabilidade e distúrbios de consciência 

(FUTREL, 1992; PAULI et al., 2006). 

O envenenamento por Loxosceles caracteriza-se principalmente pelo desenvolvimento de 

dermonecrose (FUTRELL, 1992). A lesão inicia-se com o aparecimento de edema, nas primeiras 

3 horas após o acidente, progride para níveis máximos em 24 horas com hemorragia cutânea e a 

seguir para uma lesão necrosada (Figura 2). O sistema complemento e o acúmulo de 

polimorfonucleares (PMN) no local são necessários para a formação da lesão, uma vez que esta 

não foi observada em coelhos descomplementados pelo tratamento com cobra venom factor, 

animais com leucopenia induzida ou animais C6-deficientes (SMITH e MICKS, 1970; 

TAMBOURGI et al., 2005). 

Alterações teciduais foram observadas em coelhos inoculados subcutaneamente com 

veneno de Loxosceles, que incluíam edema, espessamento do endotélio e degeneração das 

paredes dos vasos sanguíneos, compilação de células inflamatórias, vasodilatação, coagulação 

intravascular, hemorragia subcutânea e intradérmica. O acúmulo de leucócitos PMN estava bem 

pronunciado e, a formação de abscesso e necrose ocorreu no período de 3 a 5 dias. Ao redor das 

vênulas pode ser observado o acúmulo de leucócitos e eritrócitos 3 horas após o envenenamento, 

sugerindo perda de integridade vascular contribuindo para o quadro dermonecrótico (FUTRELL, 

1992).  
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Figura 2- Loxoscelismo cutâneo: lesão dermonecrótica. 
   

1.3 Caracterização do veneno de Loxosceles  

 

Tambourgi et al. (1995 e 1998a) isolaram e caracterizaram os componentes tóxicos do 

veneno de L. intermedia. Duas proteínas altamente homólogas com peso molecular de 35 kDa 

(F35) foram purificadas por meio de cromatografia de fase reversa e apresentaram atividade 

esfingomielinásica, sendo denominadas P1 e P2. Experimentalmente, tais toxinas, assim como o 

veneno, induziram dermonecrose em animais e tornaram eritrócitos humanos susceptíveis à lise 

mediada pelo complemento, como analisado em experimentos in vitro; em camundongos, 

induziram hemólise intravascular, configurando um quadro clínico de intensa gravidade 

(TAMBOURGI et al., 1998b). A atividade esfingomielinásica dessas enzimas pode ser inibida 

por EDTA, sugerindo que a ação de P1 e P2 seja dependente de íons (TAMBOURGI et al., 

1998a). Posteriormente, os genes codificantes para esfingomielinases D (SMase D) foram 

clonados a partir do RNAm extraído das glândulas de venenos das aranhas L. laeta e L. 

intermedia, sendo as proteínas recombinantes capazes de reproduzir os efeitos locais e sistêmicos 

(FERNANDES-PEDROSA et al., 2002; TAMBOURGI et al., 2004). 

Vários estudos descrevem que o veneno loxoscélico é rico em proteases, hidrolases, lipases, 

peptidases, colagenases, fosfatase alcalina, 5-ribonucleotidase, fosfohidrolases e outros 

componentes (FUTRELL, 1992; DA SILVEIRA et al., 2002; CARDOSO et al., 2003). Segundo 

Futrell (1992) a hialuronidase é, provavelmente, um dos fatores responsáveis pela difusão do 

veneno fazendo com que a reação dermonecrótica “escorra” pela pele em sentido gravitacional. 
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Por outro lado, a autora descreve que a esfingomielinase D é considerada, uma das frações do 

veneno mais importantes para o estabelecimento da lesão dermonecrótica, por interagir com a 

membrana celular e desencadear reações envolvendo componentes do sistema complemento, 

migração de polimorfonucleares, plaquetas e células endoteliais. 

De acordo com Oliveira et al. (1999 e 2005), diferenças intraespecíficas e interespecíficas 

dos venenos de Loxosceles podem colaborar para a gravidade do envenenamento. O veneno das 

fêmeas apresenta maior concentração de SMase D e tal característica foi também associada à 

grande produção de veneno (a fêmea é maior do que o macho) o que pode contribuir para a 

severidade do envenenamento. 

Fernandes Pedrosa et al. (2002) clonaram esfingomielinases D do veneno de L. laeta. Três 

clones (H10, H13 e H17) apresentaram similaridade com as SMases do veneno de L. intermedia. 

A proteína recombinante H17 apresentou 59% de similaridade com as esfingomielinases P1 e P2 

de L. intermedia (TAMBOURGI et al., 2004). Ensaios de determinação da atividade 

esfingomielinásica revelaram que a toxina recombinante H17 era capaz de hidrolisar o substrato 

esfingomielina, de forma dose dependente, e com a mesma intensidade promovida pelo veneno 

total de L. laeta. A toxina recombinante expressa pelo clone H17 de L. laeta foi denominada 

“SMase I”. Esta apresentou todas as atividades tóxicas (atividade dermonecrótica, capacidade de 

induzir hemólise dependente de complemento e de hidrolisar esfingomielina) descritas para o 

veneno total (FERNANDES PEDROSA et al., 2002) e em maior intensidade do que a SMase II 

expressa pelo clone H10 (DE SANTI-FERRARA et al., 2009). 

Fernandes Pedrosa et al. (2008) descreveram o repertório de transcritos expressos nas 

glândulas de veneno de L. laeta, por meio da análise de ESTs (Express Sequences Tags) 

presentes na biblioteca de cDNA. Aproximadamente, 16,4% do total de ESTs correspondiam a 

sequências de toxinas já conhecidas e, nesta categoria, as SMases D foram os transcritos mais 

abundantes. Do total de ESTs, 14,5% foram incluídas na classe de “possíveis toxinas”, cujos 

transcritos correspondiam a metaloproteases, serinoproteases, hialuronidases, lipases, lectinas, 

cisteíno-peptidases e inibidores. Cerca de 33% do total de ESTs foram colocadas na classe de 

“transcritos celulares”, sendo a maior parte destes representada por moléculas envolvidas na 

expressão de genes e proteínas, evidenciando, assim, a especialização desse tecido na síntese 

protéica.  
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Em recente estudo, Almeida et al. (2008) mostraram que o soro anti-esfingomielinases D 

(produzido em cavalos contras as SMases P1, P2 e SMase I) foi capaz de neutralizar in vivo e de 

forma eficaz os venenos de L. intermedia e L. laeta, quando comparado com o soro anti-

aracnídico, usado no tratamento do loxoscelismo humano. Os autores sugerem que SMases D  

recombinantes possam substituir o veneno, nas imunizações dos cavalos para a produção dos 

soros, e que isto seria uma alternativa para regiões em que se conhecem as espécies 

predominantes de Loxosceles. 

 

1.4 Epiderme  

 

A epiderme é a camada mais superficial da pele sendo a primeira linha de defesa contra o 

ambiente externo. Os queratinócitos apresentam–se como o tipo celular predominante na pele de 

humanos (BIKLE et al., 2001; DRANSFIELD et al., 2001). Estas células possuem um papel 

fundamental na resolução de lesões, não só pela capacidade de proliferar e migrar, o que promove 

reparo do local, como também, por produzirem vários mediadores, tais como citocinas (IL-1, IL-

10, IL-15, IL-17, IL-18, IL-20), quimiocinas (RANTES, TARC, MIP-3a), fatores de crescimento 

(GM-CSF) (STEINHOFF et al., 2001), neuropeptídeos (SLOMINSKI et al., 2000) e MMPs 

(PIVARCSI et al., 2004; GABRILOVAC et al., 2004). As células de Langerhans participam da 

resposta imune da pele; estas atuam como células apresentadoras de antígenos profissionais e 

migram para os linfonodos na presença de citocinas e fatores de crescimento liberados pelos 

queratinócitos. Tais mediadores solúveis também favorecem o crescimento e a diferenciação das 

células vizinhas. As quimiocinas liberadas auxiliam o acúmulo de linfócitos T e granulócitos no 

sítio inflamatório (UCHI et al., 2000). Os queratinócitos são ainda capazes de regular 

positivamente moléculas de membranas, necessárias para a interação célula-célula, como CD11a 

e CD11c (HUNYADI et al., 1992), CD14 (HUNYADI et al., 1993), CD36 (HUNYADI et al., 

1986), CD54 (HUNYADI et al., 1992) e CD68 (HUNYADI et al., 1993). 

Os queratinócitos expressam, em sua superfície e de forma constitutiva, ectopeptidases 

tais como a dipeptidyl peptidase IV (DP IV, CD26) e a membrane alanyl aminopeptidase 

(mAAP; CD13) que estão relacionadas com a proliferação e diferenciação celular (REINHOLD 

et al., 1998; GABRILOVAC et al., 2004;  THIELITZ et al., 2004). 
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1.5 Metaloproteases 

 

As metaloproteases são endopeptidases que contém zinco (prefixo metallo) no sítio ativo. 

Estas endopeptidases são divididas de acordo com a proximidade evolutiva e a estrutura do 

domínio catalítico. A família Metzincinas de metaloproteases é caracterizada por três histidinas 

ligadas a um motivo de zinco e uma metionina conservada próxima ao sítio ativo. Os membros 

da família Metzincinas são as Reprolisinas ou ADAMs (A Disintegrin And Metalloproteinase), 

Serralisinas, Astacinas e Matrixinas (metaloproteases de matriz extracelular, MMPs) (BODE et 

al., 1993; RA e PARKS, 2007).  

As MMPs podem apresentar-se ancoradas na superfície da célula ou serem secretadas na 

forma de zimógenos (RA e PARKS, 2007). Segundo Massova et al. (1998), as MMPs são 

capazes de clivar um ou vários componentes da matriz extracelular. A maioria das MMPs 

apresenta em sua estrutura domínios bem distintos e conservados: um pró-peptídeo 

aminoterminal, um domínio catalítico e um domínio carboxiterminal ligado a hemopexina. O 

pró-peptídeo apresenta entre 80-90 aminoácidos e uma sequência altamente conservada 

(PRCGXPD). O domínio catalítico contém três histidinas com a sequência HEXXHXXGXXH 

conservada, a qual se liga ao zinco que está envolvido com o processo proteolítico das MMPs. A 

interação cisteína-tiol e o íon Zn++2 confere as pró-MMPs o estado de latência. O rompimento 

dessa interação, via proteólise (desencadeada por furinas, MMPs e plasminas) gera a remoção do 

pró-peptídeo e, consequentemente, a ativação das MMPs. A ativação do zimógeno também pode 

ocorrer de forma não proteolítica, por alteração alostérica, promovida por reactive oxygen species 

(ROS) e sodium dodecyl sulfate (SDS), ou seja, apenas com a ruptura da interação Tiol-Zn, sem 

propriamente a perda do pró-domínio (RA e PARKS, 2007).  

O domínio hemopexin-like apresenta um papel funcional relacionado à ligação aos 

substratos e/ou interação com os TIMPS (inibidores de metaloptroteases de tecido) (BORDEN et 

al., 1997; GOMIS-RUTH et al., 1997). Além dos domínios básicos, há subgrupos de MMPs que 

podem incorporar ou deletar estruturas e domínios funcionais, como é o caso das gelatinases 

MMP-2 e MMP-9. Estas apresentam três unidades repetidas e homólogas a fibronectina tipo II, 

no domínio catalítico. Tais unidades são exclusivas das gelatinases e estão relacionadas à 

desnaturação do colágeno e da gelatina, após a ligação (MURPHY et al., 1994; RA e PARKS, 

2007).  
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 Segundo Varghese (2006), as metaloproteases de matriz extracelular medeiam diferentes 

processos fisiológicos por meio da digestão dos componentes da matriz extracelular. As MMPs 

podem atuar sobre várias proteínas, que não são de matriz, incluindo: citocinas, quimiocinas, 

receptores e peptídeos antimicrobianos. Além disso, após a proteólise, as MMPs liberam 

fragmentos de proteínas de matriz que podem atuar como quimioatraentes para células presentes 

em outros sítios (PARKS et al., 2001). Em condições normais, os níveis basais de MMPs 

produzidos são muito pequenos. No entanto, a superexpressão de MMPs está relacionada à 

gênese de várias doenças, tais como neuroinflamação, arterioesclerose, câncer, artrites, doenças 

periodontais e outras (VARGHESE et al., 2006). 

Trabalhos do grupo associam a expressão de MMPs induzidas pelas esfingomielinases do 

veneno com o desencadeamento do loxoscelismo cutâneo (TAMBOURGI et al., 2000; VAN 

DEN BERG et al., 2002; TAMBOURGI et al., 2005; PAIXÃO-CAVALCANTE et al., 2006, 

2007). Para Nagaoka e Hirota (2000), a MMP-9 tem um papel importante no extravasamento de 

neutrófilos e migração destes para os tecidos graças a sua habilidade em degradar os 

componentes da membrana basal. 

Segundo van den Berg et al. (2002), metaloproteases endógenas podem estar associadas à 

remoção do regulador de complemento, Membrane Cofactor Protein (MCP) e do Major 

Histocompatibility Complex, Class I (MHCI) da superfície das células endoteliais (ECV 304) 

tratadas com as SMases D do veneno de Loxosceles intermedia, uma vez que o uso de galardina, 

um inibidor específico de metaloproteases da família adamlisina, causou inibição da clivagem.  

Ensaios in vitro, com queratinócitos humanos da linhagem HaCaT incubados com veneno 

ou esfingomielinase P2 de Loxosceles intermedia, revelaram um aumento na expressão das 

metaloproteases de matriz extracelular, MMP-2 e MMP-9, e diminuição da viabilidade celular 

por apoptose. O uso de inibidores de metaloproteases de matriz extracelular, como a tetraciclina, 

doxiciclina e monociclina causou não só inibição da expressão das gelatinases MMP-2 e MMP-9, 

como também da morte celular. Com relação à superfície celular do queratinócito foi observada 

uma redução na expressão dos marcadores MCP, MHCI, β2-microglobulina e Epidermal Growth 

Factor Receptor (EGFR); entretanto, a tetraciclina não foi capaz de prevenir a clivagem dessas 

proteínas da superfície celular das HaCaT (PAIXÃO-CAVALVANTE et al., 2006). 

Assim, dois grupos de metaloproteases podem ser induzidas/ativadas pelas SMases D do 

veneno de Loxosceles: as MMPs que são secretadas e que podem ser inibidas pelo tratamento 
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com a tetraciclina e outras, associadas à membrana, pertencentes à família das adamlisinas 

(PAIXÃO-CAVALVANTE  et al., 2006).  

A família das adamlisinas (ADAMs) é composta por mais de 30 membros identificados em 

várias espécies (BOHM et al., 2005) e caracterizados como glicoproteínas, ancoradas à 

membrana, com funções proteolíticas associadas a um domínio metaloprotease. Este é regulado 

por um pró-domínio que bloqueia o acesso do íon zinco. A remoção desse pró-domínio (ou a 

inativação) do grupo conservado tiol-cisteína resulta no ganho de atividade proteolítica (LU et 

al., 2007). 

Tambourgi et al. (1998a) verificaram em camundongos, após injeções com veneno de 

Loxosceles, um aumento de Tumor Necrosis Factor (TNF-α). Segundo Killar et al. (1999), o 

TNF-α é uma das citocinas liberada pela adamlisina TACE (TNF-α-converting enzyme). A 

expressão dessa ADAM pode ser estimulada por fatores de crescimento, citocinas, estresse 

celular e phorbol 12 myristate-13 acetate (PMA) (HIGASHIYAMA e NANBA, 2005). ADAM 

10, 12 e 17 são ativadas em resposta aos reativos de oxigênio que podem ativar pró-formas 

latentes de metaloproteases, bem como induzir apoptose (SAARI et al., 1990; FU et al., 2001; 

FISHER et al., 2004). Hakulinen e Keski-Oja (2006) demonstraram que a ADAM 10 é 

responsável pela solubilização do ectodomínio do CD46 (MCP) na membrana de células HaCaT, 

durante a apoptose, regulando assim os níveis dessa proteína na superfície celular. 

A trombomodulina (TM) e o Endothelial Protein C Receptor (EPCR) são proteínas 

transmembrânicas que atuam como co-fatores para a ativação da proteína C, assistida pela 

trombina (ESMON et al., 1982; STEARNS-KUROSAWA et al., 1996). Recentemente, foi 

demonstrado que SMases D do veneno de L. intermedia são capazes de induzir a clivagem das 

porções extracelulares da TM e do EPCR. Tais eventos impedem a ativação da PC, diminuindo a 

produção desta (VAN DEN BERG et al., 2007), o que pode contribuir para a coagulação 

intravascular presente nos casos graves de loxoscelismo sistêmico. As clivagens de TM e do 

EPCR parecem decorrer da ativação de proteases endógenas da família das adamlisinas, uma vez 

que o uso de inibidores específicos foi capaz de prevenir tal proteólise (VAN DEN BERG et al., 

2007).  
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1.6 Terapia 

 

O tratamento mais adequado/eficiente para o loxoscelismo permanece controverso. 

Algumas terapias descrevem o uso de oxigênio hiperbárico, dapsona (GOMEZ et al., 2002), anti-

histamínicos, antibióticos, dextran, corticosteróides (AUER et al., 1974), vasodilatadores 

(FARDON et al., 1967), heparina, aspirina, fentolamina, analgésicos, excisões cirúrgicas em 

áreas com necrose (GOMEZ et al., 2002) e a soroterapia. Cerca de 90% dos acidentados por 

aranhas Loxosceles manifestam reações que se concentram no local da picada (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2001). No Brasil, são produzidos os soros anti-loxoscélico e anti-aracnídico, porém não 

se conhece a real capacidade desses em neutralizar os efeitos locais e o período ideal para a sua 

administração em humanos. Assim, não há uma terapia efetiva descrita para o loxoscelismo 

(CARDOSO et al., 2003; PAULI et al., 2006). Paixão-Cavalcante et al. (2007) observaram que o 

uso tópico de tetraciclina reduziu significantemente a progressão da lesão dermonecrótica, em 

coelhos inoculados com veneno de L. intermedia ou SMase D recombinante.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Com base nas observações obtidas até o momento sugerimos que o mecanismo de ação 

inicia-se com a ligação das esfingomielinases do veneno de L. laeta à superfície dos 

queratinócitos humanos. Esta ligação induz a secreção proteases endógenas como as MMP-2, 

MMP-7 e MMP-9 que agem no colágeno e estão associadas à perda de viabilidade dos 

queratinócitos humanos. Além das MMPs, há ativação das ADAMs (metaloproteases de 

membrana), que clivam os marcadores de superfície como MCP, MHCI, β2M, EGFR e EPCR 

tornando essas células alvo do sistema inune inato e intensificando o quadro loxoscélico.  

A utilização de inibidores específicos para essas metaloproteases, como a tetraciclina e a 

galardina impede a morte dos queratinócitos e pode ser uma alternativa eficaz no tratamento do 

loxoscelismo cutâneo.   
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