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RESUMO 
 

Ramos CISM. Análise farmacológica comparativa da pancreatite experimental 
induzida por fosfolipase A2 secretória do veneno de serpente Crotalus durissus 
terrificus e fosfolipase A2 de mamíferos em ratos: papel das fibras C e do sulfeto de 
hidrôgeno. [tese (Doutorado em Farmacologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2016.  
 
A pancreatite aguda (PA), condição inflamatória do pâncreas caracterizada por dor 
abdominal e concentrações elevadas de enzimas pancreáticas e outras (ex.: 
amilase, fosfolipase A2, FLA2), representa a principal causa de hospitalização das 
doenças gastrointestinais. Entretanto, a patogênese da PA continua pouco 
compreendida e os tratamentos escassos. Nesse sentido, os objetivos deste estudo 
foram: i) avaliar comparativamente os efeitos inflamatórios e algogênicos das FLA2s 
secretória do veneno da serpente Crotalus durissus terrificus (Cdt) e de mamífero 
(bovino) e, ii) determinar mecanismos envolvidos (neurogênicos e dependentes do 
sulfeto de hidrogênio (H2S), um recentemente descrito mediador endógeno). A PA foi 
induzida pela injeção da FLA2 (300 mg/kg) crotálica ou bovina no ducto 
biliopancreático de ratos anestesiados e pré-tratados com salina, antagonistas dos 
receptores NK1/NK2 (SR140333/SR48968, e.v., - 15 min) Na2S (doador de H2S, i.p., - 
30 min) ou propargilglicina (PGly, inibidor da enzima CSE envolvida na síntese 
endógena de H2S, i.p., - 30 min). Após 4 horas, a FLA2 crotálica ou bovina promoveu 
edema pancreático, infiltração de neutrófilos, amilasemia sérica e hiperalgesia 
abdominal. A FLA2 crotálica também aumentou a geração de H2S pancreática, as 
concentrações séricas de GT-γ e AST e promoveu leucopenia. O SR140333, mas 
não o SR48968, inibiu a hiperalgesia induzida por ambas as FLA2s, mas não afetou 
a PA ou índices enzimáticos. Tratamento com a PGly reduziu a PA induzida por 
ambas as FLA2, mas inibiu somente a hiperalgesia evocada pela FLA2 bovina. O 
doador espontâneo de H2S (Na2S) reduziu a PA e hiperalgesia induzidas pela PLA2 
crotálica, mas não a amilasemia. Conclui-se que ambas as FLA2s representam 
ferramentas farmacológicas importantes na indução da PA, pois conseguem 
mimetizar sinais clássicos da PA em humanos. Em termos mecanisticos, conclui-se 
que enquanto a ativação do receptor NK1 consiste num mecanismo comum de 
regulação da resposta sensitiva abdominal (hiperalgésica) frente as duas FLA2s, o 
papel (protetor ou deletério) do H2S neste modelo ainda não está estabelecido. 
 
Palavras-chave: Pancreatite aguda. Fosfolipase A2. Sulfeto de Hidrogênio. 
SR140333. Propargilglicina. Hiperalgesia abdominal.   
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

ABSTRACT 
Ramos CISM. Comparative pharmacological Analysis of experimental pancreatitis 
induced secretory phospholipase A2 from snake venom Crotalus durissus terrificus 
and phospholipase A2 mammals in rats: role of the C fibers and hydrogen of 
sulphide. [Ph. D. thesis (Pharmacology)]. São Paulo: Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2016.  
 
Acute pancreatitis (AP), an inflammatory condition of the pancreas characterized by 
severe abdominal pain and increased levels of pancreatic enzymes and others in the 
blood (e.g. amilase, phospholipase A2, PLA2), is the leading cause of 
gastrointestinal hospitalization worldwide. Nevertheless, the pathogenesis of AP still 
not fully understood and treatments are scant. This study aimed: i) to evaluate 
comparatively the inflammatory and algesic effects of PLA2 obtained from the venom 
of Crotalus durissus terrificus (PLA2 Cdt) snake or mammalian (bovine) and, ii) to 
establish involved mechanisms focusing on neurogenic aspects and the recent 
gasomediator (hydrogen sulfide, H2S). AP was induced by the injection of bovine 
PLA2 or sPLA2 from Cdt venom (300 μg/kg) into the common bile duct of 
anaesthetized rats pretreated with the NK1 or Nk2 receptor antagonists 
(SR140333/SR48968, i.v., - 15 min), with the H2S donor (Na2S, i.p., - 30 min) or the 
inhibitor of CSE, an enzyme involved in the endogenous H2S synthesis 
(Propargylglycin, PGly i.p., - 30 min). After 4 hours, both mammalian and crotalic 
PLA2s caused pancreatic oedema, local neutrophil infiltration, serum 
hyperamylasemia and abdominal hyperalgesia. Increased pancreatic production of 
H2S, serum levels of γ-GT and AST and leukopenia were also observed in Cdt-
induced AP. SR140333, but not SR48968, blocked the abdominal hyperalgesia 
induced by both PLAs but failed to significantly affect the inflammatory response and 
increased enzymes concentrations in this model. PGly attenuated both mammalian 
and crotalic PLA2s-induced AP, but inhibited only the abdominal hyperalgesia evoked 
by bovine PLA2. Spontaneous H2S donor (Na2S) reduced crotalic PLA2-induced AP 
and associated abdominal hyperalgesia but failed to affect hyperamylasemia. In 
conclusion, both mammalian and crotalic PLA2 act as an important pharmacological 
tool since they can mimic signs and symptoms of human AP. Whereas NK1 receptor 
(neurogenic mechanism) mediates abdominal hyperalgesia is likely to be the 
common mechanism involved in AP evoked by both PLA2s, this study still raising 
questions regarding the role (protective or deleterious) of H2S in the pathophysiology 
of AP and related pain process. 
 
Key words: Acute pancreatitis. Phospholipase A2. Hydrogen sulfide. SR140333. 
Propargylglycin. Abdominal hyperalgesia.
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COX  - ciclooxigenase 
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PAF-AH - acetilhidrolase do fator ativador de plaquetas 

PG   - prostaglandina 

PGE2  - prostaglandina E2 

PGi  - prostaciclina 

PGly  - propagilglicina 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1  Considerações gerais: Anatomia e fisiologia do pâncreas e pancreatite 

 
Do grego “𝜋𝜋ἀ𝜈𝜈” (pan) e “ҡρέας” (kreas), o termo pâncreas na língua 

portuguesa, significa “toda carne”, o qual reflete a textura ótica desse órgão referido, 

pela primeira vez, por Ruphus de Ephesus no ano 100 a.C. Atualmente sabe-se 

tratar de uma glândula anexa mista (exócrina e endócrina) situada posterior ao 

estômago, numa posição retro peritoneal e fixado à parede abdominal, cuja função 

principal consiste em produzir o hormônio insulina, além de sintetizar e liberar 

enzimas capazes de digerir gorduras e proteínas (Ceranowicz et al., 2015).  

Anatomicamente o pâncreas possui dois tipos teciduais: (i) ilhotas de 

Langherans (porção endócrina do pâncreas, que secreta insulina e glucagon 

diretamente no sangue) e, (ii) células acinares (porção exócrina do pâncreas 

responsável por produzir e secretar as enzimas digestivas) (Ceranowicz et al., 2015; 

Pannala, 2009). As células acinares são ricas em ácido ribonucleico (RNA), 

demonstrando assim a capacidade destas efetuarem a síntese protéica. As enzimas 

inativadas (pró-enzimas) deixam as cisternas do retículo endoplasmático granular e 

passam para o aparelho de Golgi, onde são concentradas por eliminação de água, 

sob a forma de grânulos de secreção, denominados grânulos de zimogênio. Estes 

se concentram na região proximal à membrana apical da célula.  

Os ácinos liberam seus conteúdos granulares nos ductos intralobulares, os 

quais alcançam os ductos interlobulares e, em seguida, os extralobulares e 

finalmente, os ductos pancreáticos acessórios e principais (ducto coletor principal). 

Na sua terminação, o ducto pancreático acopla-se ao colédoco para desembocar no 

duodeno por um óstio comum, o esfíncter de Oddi (Leung, 2006; Nawrot-Porabka, 

2015; Sarles, 1977). Em geral, o suco pancreático é produzido, principalmente, em 

resposta à presença de quimo nas porções superiores do intestino delgado.  

O controle da secreção pancreática é feito por reguladores neuro-hormonais 

como a colecistocinina (endócrino), acetilcolina e peptídeos, como a secretina, 

polipeptídeo intestinal vasoativo (VIP) e angiotensina II. As principais enzimas 

digestivas encontradas no suco pancreático são a tripsina, quimiotripsina, 

carboxipolipeptidases, ribonucleases, desoxirribonucleases (enzimas proteolíticas), 
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amilase pancreática, lipase pancreática, esterase e fosfolipases (Gardner, 1979; 

Nawrot-Porabka, 2015). O tripsinogênio, quimiotripsinogênio e 

procarboxipolipeptidases são enzimas proteolíticas que se encontram sob a forma 

de pró-enzimas inativas, que se tornam ativas somente depois de excretadas no 

intestino, pois do contrário digerem o pâncreas. 

As células que secretam as enzimas proteolíticas no interior dos ácinos, 

também secretam os inibidores da tripsina, que previnem a ativação da tripsina, 

tanto no interior das células secretoras quanto nos ductos pancreáticos. Na vigência 

de intensa lesão do pâncreas (ou bloqueio do ducto), grandes quantidades de 

secreção pancreática armazenam-se nas áreas lesadas da glândula. 

Fisiologicamente, o pâncreas detém mecanismos capazes de prevenir a ativação 

intracelular do zimogênio e a sua subseqüente autodigestão. Quando esse 

mecanismo falha, os mecanismos protetores são pouco eficientes e as secreções 

pancreáticas tornam-se rapidamente ativas, levando à digestão do pâncreas, 

originando assim a condição denominada pancreatite aguda (PA) (Elfar et al., 2007).  

Em pacientes com PA, tanto as sFLA2 de origem pancreática (grupo IB), 

quanto as sFLA2 secretórias oriundas de outros tecidos (grupo IIA) encontram-se 

elevadas, apesar de somente a FLA2 IIA estar associada à gravidade da doença 

(Schmidt, Creutzfeldt 1969; Schroder et al., 1980 apud Zhou et al., 2010). Isto indica 

que a atividade catalítica, assim como a patogênese local e secundária da PA (ex.: 

lesão pulmonar) resulta das ações da FLA2 não pancreática, apesar do aumento 

sérico da FLA2 pancreática, atuando assim como marcador da doença.  

Por definição, a pancreatite é uma condição inflamatória aguda do pâncreas, 

que se caracteriza por aumento dessa glândula decorrente do acúmulo de 

secreções a inflamação do pâncreas. Devido à localização desse órgão em relação 

à parede abdominal, este se torna inacessível aos exames físicos e outras 

modalidades de avaliações clínicas diretas (Yao, Summers, 2009).  

Em 1652, após realizar a necropsia de um jovem que foi a óbito com histórico 

de dor intensa e febre alta, o médico anatomista Nicholaes Tulp descreveu, pela 

primeira vez, o quadro de “inflamação do pancreas”, onde ele observou a presença 

de pus e um muco viscoso (Ceranowcz et al., 2015; Pannalla, 2009). Passados mais 

de 300 anos, em 1992, essa mesma denominação se repetiu durante um Simpósio 

em Atlanta, onde essa patologia ficou definida como “uma condição inflamatória do 
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pâncreas associado à falência desse órgão e/ou complicações locais como necrose 

ou formações pseudocísticas” (Bollen et al., 2008; Ceranowicz et al., 2015; 

Shrivastava, Bhatia, 2010). 

Estima-se que, mundialmente, para cada 100 mil indivíduos, pelo menos 100 

desenvolvem a inflamação aguda do pâncreas. No Brasil, a PA afeta, 

aproximadamente, 20 em cada 100 mil indivíduos (De Campos et al., 2008; Harper, 

Cheslyn-Curtis, 2010; Imrie et al., 1997; Kylanpaa et al., 2010). A forma mais grave 

dessa doença, a pancreatite necrosante, acomete entre 8 a 15% dos pacientes (vide 

revisão: Neri et al., 2013); todavia, ainda não está claro se a PA evolui para a forma 

necrosante. A maioria dos casos de PA (80%) evolui para a cura satisfatória e, 

aproximadamente, 20% dos casos resultam em óbitos. Aproximadamente 50% dos 

óbitos resultam dos efeitos secundários ocasionados pela PA (Frossard et al., 2008). 

A etiologia da PA é limitada, mas o diagnóstico dessa doença é bem facilitado 

devido aos métodos de diagnóstico por imagem e exames bioquímicos disponíveis 

(Chang, 2006; Holstege et al., 2007). Todavia, a fisiopatologia da PA e, também, a 

terapia dessa doença continuam pouco estabelecida. Dentre as causas mais 

comuns que levam à PA estão os cálculos biliares e o abuso de álcool, dentre outras 

drogas (Hammer, 2014; Nilolla et al., 2014). Estas acarretam falhas nos sistemas 

protetores ou obstrução dos ductos biliopancreáticos, que favorecerão a liberação 

das enzimas digestivas na forma ativa no próprio órgão pancreático (Bhatia et al, 

2004; 2005; Elfar, 2007),. O mecanismo envolvido na conversão do estado 

enzimático pró-ativo para o ativo não é conhecido (Shrivastava, Bhatia, 2010). 

Uma vez ativas no pâncreas, as enzimas digerem as células pancreáticas 

provocando hemorragia, necrose, edema local e destruição completa do parênquima 

pancreático (Bhatia et al., 2005 a, b, c; Shrivastava, Bhatia, 2010). O resultado é 

uma reação inflamatória local, que culmina na instalação do processo inflamatório 

característico da PA (Bhatia et al., 2005b; Saluja et al., 1999; Waldthaler et al., 

2010). A duração da PA é determinante pela gravidade dessa doença (Vera-

Portocarrera, Westlund, 2005).  

Experimentalmente, membros do nosso grupo e de outros desenvolveram 

modelos de pancreatite induzidos por sFLA2  no intuito de melhor compreender o 

envolvimento dessa enzima na PA. Primariamente, em 2005, Camargo e 

colaboradores observaram que a injeção de diferentes subtipos de FLA2s exógenas 
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secretórias provenientes de venenos ofídicos de Naja mocambique mocambique 

(FLA2 Nmm) no ducto biliopancreático de ratos promoveu quadro semelhante ao da 

PA em humanos, caracterizado por extravasamento de proteínas plasmáticas e 

influxo de neutrófilos no pâncreas. Causou, também, efeitos secundários no pulmão 

desses animais, tais como influxo de neutrófilos, edema intersticial, diminuição dos 

espaços alveolares e necrose das células acinares. Posteriormente, Camargo e 

colaboradores (2006) demonstraram que a administração da mesma FLA2 promoveu 

a liberação de amilase de ácinos pancreáticos isolados in vitro do pâncreas de ratos 

reforçando os achados in vivo.  

 
1.2 Função sensitiva e pancreatite 

 
Segundo a Associação Internacional de Estudo da Dor (IASP) a dor é definida 

como “uma experiência sensorial e emocional subjetiva desagradável associada à 

real ou potencial lesão tecidual ou descritas em termos de tal lesão”  

Anatomicamente, as terminações nervosas sensitivas compreendem, 

principalmente, dois grandes grupos de fibras: tipo A (Aβ, Aδ), formadas por corpos 

celulares grandes/médios e axônios mielinizados, e tipo C, que contêm corpos 

celulares pequenos e axônios não-mielinizados. Tais fibras inervam amplamente a 

pele e vísceras, incluindo o pâncreas (Li, Peng, 2014). A aplicação de determinados 

estímulos nessas fibras, sejam estes químicos, físicos ou biológicos resulta na 

liberação de neuropeptídeos, tais como as taquicininas, substância P (SP), 

neurocinina A (NKA) e B (NKB), o peptídeo vasodilatador denominado peptídeo 

relacionado ao gene da calcitonina (CGRP) e outros (Costa, et al.,  2006; vide 

revisão Schaible, 2014).  

O pâncreas é ricamente inervado por uma variedade de fibras mielinizadas e 

não mielinizadas e agregados neuronais de corpos celulares conhecidos como 

gânglios intra-pancreáticos. Estas estruturas ganglionares representam um 

componente intrínseco de inervação pancreática amplamente distribuída por todo 

parênquima pancreático. Estes nervos sensoriais são responsáveis, dentre outros, 

pela regulação do fluxo sanguíneo e, também, pela liberação de substância P (SP), 

CGRP (gene relacionado ao peptídeo da calcitonina) que, juntamente, agem 
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provocando vasodilatação local e aumento da permeabilidade vascular (Li, Peng 

2014). 

A SP apresenta papel crucial no desencadeamento da resposta inflamatória 

neurogênica, representadas por sinais pró-inflamatórios locais, como o aumento da 

permeabilidade venular, extravasamento plasmático, edema e acúmulo de leucócitos 

e, ainda, participa da resposta dolorosa. As taquicininas atuam via receptores de 

membrana acoplados à proteína G, denominados receptores de taquicininas 1 (NK1), 

2 (NK2) e 3 (NK3). A SP é o principal agonista dos receptores NK1, embora também 

atua nos receptores NK1 e NK2. Os receptores NK1 estão amplamente distribuídos 

nas células endoteliais das vênulas pós-capilares, músculo liso, epitélio e em células 

inflamatórias como neutrófilos, linfócitos e macrófagos. 

A SP é um neuropeptídeo com 11 aminoácidos muito bem reconhecido como 

um importante mediador inflamatório codificado pelo gene preprotaquicinina (PPTA). 

A PPTA, que age principalmente em receptores NK1 (Koh et al., 2011), está 

envolvida na pancreatite aguda (Thrower et al., 2011) é altamente expressa nos 

neurônios sensórias, mas também é encontrada em células como os leucócitos e 

células acinares pancreáticas (Koh et al., 2010, 2011), é uma das substancias 

liberadas pelos neurônios aferentes primários durante o processo de instalação de 

pancreatite aguda onde sua ação resulta em vasodilatação local, extravasamento 

plasmático e dor (Liddle, Nathan, 2004), a SP tem ainda a capacidade de interagir 

com células endoteliais, arteríolas, mastócitos e outras células imunes (Li, Peng, 

2014). 

Experimentalmente, Carolan e Casale (1993) demonstraram que a aplicação 

da SP nas células endoteliais do pâncreas ou em células inflamatórias, como os 

neutrófilos (t1/2 6 h) ou mastócitos, in vitro, contribui para a formação de edema, via 

receptores NK1. Em camundongos, in vivo, o extravasamento plasmático das 

vênulas pós-capilares do pâncreas induzido pela administração exógena da SP foi 

bloqueado pelo antagonista seletivo do receptor NK1 (Figini et al., 1997). Além disso, 

a deleção genética do receptor NK1 em camundongos reduziu significativamente a 

gravidade da pancreatite experimental induzida por ceruleína (Bhatia et al., 1998). 

Outros estudos demonstram o envolvimento dos receptores NK1 nas células 

acinares de cobaias, cuja ativação resulta na estimulação da secreção de enzimas 

pancreáticas (Sjodin et al., 1991). De fato, quando administrada pelo ducto 
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pancreático, a SP estimula a liberação de secreção de amilase em células acinares, 

enquanto em modelo de PA induzida por ceruleína, as concentrações plasmáticas 

de SP encontram-se elevadas assim como a expressão de receptores NK1 nas 

células acinares do pâncreas. Tanto a deleção do receptor NK1, quanto o tratamento 

com os bloqueadores desse receptor previne a instalação do processo de PA 

experimental nesses animais em aos camundongos selvagens, confirmando assim a 

relevância da SP e seu receptores na pancreatite (Hedge, Bhatia, 2005).  

Ademais, a SP desempenha um papel importante nas lesões pulmonares 

associadas a PA. As ações celulares envolvidas nos efeitos da PA relacionadas a 

SP envolve o aumento da geração de citocinas, quimiocinas e adesão de moléculas 

que, sabidamente, resultam em maior recrutamento de leucócitos do meio 

intravascular para o local da inflamação (Lau, Bhatia, 2006, 2007; Sun, Bhatia, 

2007). 

Além do envolvimento da SP na resposta inflamatória do pâncreas 

(pancreatite), a participação desse neuropeptídeo e o seu receptor (NK1) foi 

demonstrada na nocicepção abdominal em modelo de pancreatite induzida por 

ceruleína (Bhatia, 2005), nos quais a expressão do receptor NK1 mostrou-se 

elevada, reforçando a correlação entre a pancreatite e a SP (e seu receptor) na dor 

abdominal (Shrikhande et al., 2001).  

A dor, assim como a inflamação do pâncreas, constitui um dos sinais 

importantes da pancreatite, visto ser este uma das queixas mais referidas pelos 

pacientes afetados por essa doença. A dor na região abdominal é reportada pelos 

paciente como uma sensação dolorosa irradiante e sensível ao toque, que pode ser 

denominada como hiperalgesia ou alodinia (Chanana et al., 2015; Nishimura et al., 

2010).  

Em 1988, Bockman propôs que a dor da pancreatite pode ser resultante de 

um processo mecânico de ativação dos nociceptores, consequente da pressão 

sofrida pela formação do edema local. Estimulados, os nociceptores desencadeiam 

potenciais de ação suficientes para ascenderem aos centros superiores de controle 

da dor. Outra teoria para explicar a dor abdominal da pancreatite parte do principio 

que na vigência da inflamação neurogênica, comum nessa condição, os neurônios 

aferentes primários, que inervam o pâncreas e liberam os neuropeptídios, capazes 
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de agir no tecido alvo e sensibilizarem as terminações nervosas sensitivas (Hedge, 

Bhatia, 2005; Li, Peng, 2014). 

 

1.3 Mecanismos de regulação das fosfolipases A2 e pancreatite 

 
As fosfolipases constituem um grupo de enzimas do tipo hidrolases 

estereolíticas, que efetuam clivagem hidrolítica de seus substratos (ex.: 

fosfolipídeos), podendo ser classificadas em: fofolipases do tipo A1 (FLA1), A2 (FLA2), 

C (FLC) e D (FLD). As enzimas do tipo A2 (FLA2) ou fosfatidil-acil-hidrolases são 

amplamente encontradas em diversos organismos animal e vegetal, bem como em 

venenos de serpentes e abelhas. Em humanos, a atividade dessa enzima varia em 

situações patológicas, incluindo na pancreatite aguda (PA), dentre outras doenças 

(vide revisão: Costa et al., 2015).  

As FLAs são capazes de hidrolisar o grupo 2 acil  do sn-3 fosfoglicerídeos e, 

assim, liberar lisofosfolipídeos e ácidos graxos, em particular, o ácido araquidônico 

(AA), bem conhecido precursor de um grande número de mediadores lipídicos, tais 

como as prostaglandinas, prostaciclina, tromboxana A2 (TXA2) e leucotrienos. 

Ademais, a ação enzimática das FLA2s sobre os fosfolipídeos de membrana, leva à 

formação de outro mediador pró-inflamatório importante, o fator de ativação 

plaquetária (PAF; 1-O-alquil-2-acetil-sn-glicero-3-fosfocolina; Boilard et al., 2010; 

Bollag, 2016).  

Além das ações pró-inflamatórias importantes (Figura 1; vide revisão: Costa et 

al., 2015), as FLA2 promovem outros papéis biológicos e/ou fisiopatológicos, como a 

remodelação da membrana celular, degradação de fosfolipídios em micróbios e 

alimentos, regulação de transdução de sinalização celular, digestão e metabolismo, 

artrite, infarto do miocárdio, arteriosclerose, síndromes de deficiências metabólicas e 

digestivas associadas à obesidade, síndrome do desconforto respiratório agudo 

(SDRA) e diabetes tipo 2, dentre outros (Costa et al., 2015; Lee, Bae, 2016; 

Murakami et al., 2015). Em vista disto, as FLA2 representam alvos farmacológicos 

importantes. 

As FLAs podem ser divididas em extracelulares ou pancreáticas, cujo peso 

molecular é baixo (14-18 kDa), além de FLA2 secretórias (sFLA2) e intracelulares ou 

citosólicas (cFLA2; alto peso molecular; 31-110 kDa), cujos mecanismos de atividade 
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catalítica dependem ou não cálcio  (Ca2+; Bollag, 2016). Assim, de acordo com as 

características funcionais, estruturais (peso molecular, sequência de aminoácidos e 

o número de pontes dissulfeto) e mecanismos catalíticos (ex.: His/Asp, Ser/Asp ou 

Ser/His/hidrolase Asp), as FLA2s podem ser divididas em cinco grandes grupos, que 

diferem em tamanho (peso molecular – PM), a saber:  

 

Figura 1 – Ação das FLC e FLA2 na geração de importantes mediadores 

inflamatórios  

 

Principais ações das FLA2s na geração de mediadores inflamatórios. As FLA2s 

clivam os fosfolipídeos da membra formando o ácido araquidônico que pode seguir 

pela via das lipooxigenases resultando na formação de leucotrienos e/ou pela via 

das ciclooxigenases resultando na formação de tromboxanos e prostaglandinas. 
(Fonte: Modificado de Bollag, 2016) 

 

• FLA2 secretórias (sFLA2; baixo PM 14-18 kDa); 

• Citosólicas ou intracelulares (cFLA2; PM intermediário 61-114 kDa); 

• Cálcio independente (iFLA2); 

• PAF acetilhidrolases do fator ativador de plaquetas (PAF-AH) 

• FLA2 lisossomal  

Até o presente momento foram descritos 16 subgrupos de FLA2, nomeados 

de I a XVI, e classificados conforme a homologia estrutural, origem e localização. 

Estruturalmente os subtipos de sFLA2 I, II, III, V, IX, X, XI, XII, XIII e XIV contêm, em 

comum, de seis a oito pontes dissulfeto e, no sitio ativo, a histidina, cuja atividade 

Fosfolipase C 
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catalítica requer altas concentrações (mM) de Ca2+ (Burke, Dennis, 2009; Costa et 

al.; 2015). O subgrupo de proteína IV citosólica (cFLA2 intracelulares), de peso 

molecular maior (IVA, IVB, IVC, IVD, IVE e IVF), incorpora uma serina no sítio 

catalítico, sendo estas dotadas de atividade catalítica independente de Ca2+; todavia, 

esses subgrupos necessitam de Ca2+ para efetuar a translocação do citosol para seu 

sítio de ação nos fosfolipídios de membrana (domínio C2). Todas essas enzimas 

possuem uma região / porção dupla catalítica Ser/Asp conservada e, também, uma 

molécula de arginina, essenciais para atividade catalítica.  

As sFLA2s são ainda subdivididas em famílias compostas por 

aproximadamente 30 isoformas, sendo que 10 destas apresentam em sua estrutura 

uma porção catalítica ativa (IB, IIA, IIC, IID, IIE, IIF, III, V, X, e XIIA), e a XIIB possui 

uma porção catalítica inativa (Murakami et al., 2015). Estudos sugerem, no entanto, 

que a ausência de uma porção catalítica ativa não está diretamente relacionada à 

ausência de atividade enzimática (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Caracterização das famílias de FLA2 

Grupos de Fosfolipases do tipo A2 

Fosfolipases A2 

citosólicas 

(cFLA2s) 

Fosfolipases A2 

Secretórias 

(sFLA2s) 

Fosfolipases A2 
Cálcio-dependentes 

(iFLA2s) 

FLA2-PAF 

acetilhidrolases 

do fator ativador 

de plaquetas 

(PAF-AH) 

FLA2 

lisossomal 

IVA, IVB, IVC, 

IVD, IVE, IVF 

IA, IB VIA-1, VIA-2   

 

 

 

 

IIA, IIB, IIC, IID, 

IIE, IIF 

VIB, VIC, VID, 

VID, VIE, VIF 

  

III    

V 

IX 

X 

XIA, XIB 

XII, XIII 

Grupos e subgrupos de fosfolipases descritas até o presente momento. 
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 No pâncreas, as células acinares são responsáveis pelo armazenamento das 

sFLA2 do grupo IIB que, quando secretada na sua forma inativa diretamente no suco 

pancreático, torna-se ativa via ação da tripsina. Essa enzima é conhecida também 

como “sFLA2s digestivas” devido a sua capacidade digestória em mamíferos. Já as 

sFLA2 pertencentes ao grupo IIA podem ser sintetizadas em plaquetas, granulócitos, 

macrófagos e tecidos inflamados, além de participar de defesas antibacterianas 

(Bollag, 2016; Dennis et al., 2011; Lee, Bae, 2016). As isoformas de sFLA2s do 

grupo IIA são somente detectáveis em condições patológicas na circulação, via 

estímulos inflamatórios provenientes de várias células. Por conseguinte, essa 

isoforma é também frequentemente referida como “sFLA2 inflamatória”. Apesar desta 

denominação, o papel preciso dessa enzima no processo inflamatório ainda é pouco 

conhecido, mas sabe-se que elas são altamente expressas no pâncreas (Murakami 

et al., 2015). 

Os venenos de serpentes compreendem uma mistura complexa de 

compostos bioativos, tais como proteínas, peptídeos, aminas, FLA2s, dentre outros, 

cujos valores terapêuticos são sugeridos e amplamente estudados.  Em particular, a 

grande abundância da FLA2s nos diferentes tipos de venenos é frequentemente 

correlacionada aos efeitos tóxicos do envenenamento, incluindo, neurotoxicidade, 

miotoxicidade, cardiotoxicidade, citotoxicidade, alterações na cascata de coagulação 

sanguínea e agregação plaquetária. Tais efeitos são oriundos da região com 

atividade catalítica, apesar de que alguns estudos mostram que a porção da enzima 

isenta de atividade catalítica promove efeitos semelhantes aos induzidos pela região 

com atividade catalítica (ver revisão: Costa et al., 2015; Vieira et al., 2013).  

Ademais, estudos de cristalografia das FLA2s extraídas do veneno de 

serpente revelaram alta homologia entre os subgrupos I e II que, em comum, contêm 

quatro hélices principais ligadas por sete pontes dissulfeto. Apesar da homologia 

elevada, estas diferem entre si na posição das ligações das pontes e do tamanho da 

cadeia C-terminal (Montecucco et al., 2008) que, por seu turno, acabam promovendo 

grande variedade de efeitos farmacológicos (Vieira et al., 2013). Tais efeitos são 

também regulados via ativação dos receptores M e N (Lambeau, Lazdunski, 1999; 

Murakami et al., 2015), encontrados em vários tipos celulares, incluindo as 

plaquetas, neutrófilos, fibroblastos, hepatócitos, cérebro, pulmão e a musculatura 

esquelética ou lisa (Hernandez-Oliveira et al., 2005). Em células da musculatura 
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esquelética de humanos, as FLA2s de veneno de serpente atuam em receptores do 

tipo M, causando assim ruptura da membrana plasmática e alterações na 

permeabilidade celular, levando à hidrolise da membrana e, assim, liberando o AA 

(Gutiérrez, Ownby, 2003). 

O veneno de serpente de Crotalus durissus terrificus, também conhecida 

como cascavel sul-americana, possui diversas toxinas, dentre elas a crotoxina, um 

complexo formado por uma subunidade ácida, denominada de crotaponina, e uma 

subunidade básica, a FLA2 (Landucci et al., 2004; Sampaio et al., 2010). Postula-se 

que a crotoxina exerce efeitos protetores, tais como ações anti-inflamatória, 

antimicrobiana, analgésica e imunomediada. Em contraste, outros sugerem que o 

veneno desta serpente contém várias isoformas de FLA2 com poucas variações na 

estrutura química, que promovem potente atividade neurotóxica e miotóxica 

(Hernandez-Oliveira et al., 2005; Sampaio et al., 2010). Essas FLA2s de veneno de 

origem crotálica são do tipo extracelular e compreendem 120 a 130 resíduos de 

aminoácidos ligados por sete pontes dissulfeto e com atividade catalítica, 

caracterizada pelo resíduo D49 em seu sítio de ação. Possuem também porções 

inativas ou pouco ativas, caracterizados pela presença do resíduo K49 em seu sítio 

ativo. Pertencem ao subgrupo sFLA2 IIA (Hernandez-Oliveira et al., 2005).  

Por seu turno, as FLA2s extraídas do pâncreas de mamíferos (ex.: bovina) 

pertencem ao grupo das sFLA2 IB, cuja expressão e atividade são abundantes no 

pâncreas, embora muito discreta em outras estruturas, como o pulmão e rins 

(Murakami et al., 2015). Assim como as FLA2 dos venenos, as FLA2s pertencentes 

aos diferentes subgrupos de mamíferos possuem alta homologia, mas as poucas 

diferenças acabam por desencadear respostas fisiológicas distintas no organismo 

(Murakami et al., 2015; Ramakrishnan et al., 2010),  conforme demonstrada no 

esquema abaixo (Figura 2) 

Uma variedade de estudos experimentais já demonstrou o papel das FLA2s 

extraídas de diversos venenos ofídicos em respostas inflamatórias em modelo 

animal in vivo e in vitro, incluindo na pancreatitie (ver revisão Costa et al., 2015), 

uma condição inflamatória aguda multimediada (Bhatia et al., 2005 b; c), que 

envolve a participação de vários mediadores endógenos, tais como o óxido nítrico 

(NO) (Buchwalow et al., 2013; Camargo et al., 2014), endotelina (Milnerowicz et al., 
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2013), fator de ativação plaquetária (PAF) (Liu, Xia; 2006), moléculas de adesão 

(ICAM-1) (Dabrowski et al., 2014), fator de necrose tumoral-α (TNF-α), dentre outros.  

 

Figura 2 - Diferentes respostas fisiológicas desencadeadas por diferentes sFLA2s 

 
Diferentes efeitos fisiológicos desencadeados por diferentes sFLa2s. A sFLA2 

digestiva age principalmente nas células acinares culminando na produção de 

substancias que resultam na obesidade. As ações fisiológicas das sFLA2s 

bactericidas e inflamatórias são mediadas pelos mastócitos e podem resultar na 

defesa do organismo ou na instalação do quadro inflamatório. 
           (Fonte: Modificado de MURAKAMI et al., 2015) 

 

Em macrófago humano in vitro a FLA2 proveniente de veneno de Naja 

mocambique mocambique estimula a geração de citocinas e quimiocinas via 

mecanismo dependente da via PI3K/Akt, MAPK p38, ERK1/2 culminando no 

aumento do NF-ҡB, que por sua vez, estimula a geração de mediadores 

inflamatórios (Granata et al., 2006) quando injetadas no peritônio de ratos, as duas 

subunidades de FLA2 extraídas do veneno da Bothrops asper, denominadas MT-II 

(não catalítica) e MT-III (catalíticamente ativa), aumentaram significativamente as 

concentrações das citocinas IL-1 e IL-6 no fluido peritoneal desses animais (Nunnes 

et al., 2011).  

Níveis elevados de enzimas pancreáticas, como a lípase e a amilase, são 

comuns e usados como marcadores no diagnóstico da pancreatite aguda (Caglayan 

et al., 2015; Karen et al., 2010). Tais marcados indicam apenas a presença ou 

ausência da pancreatite, mas não determinam o grau de gravidade da doença e, 

assim, são utilizados apenas como exame de diagnóstico para a doença (Mayerle, 

2009).  
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1.4 Pancreatite e sulfeto de hidrogênio  

 
A prática popular de banhos em águas sulfurosas termais para melhorar ou 

prevenir as dores e processos inflamatórios crônicos (artrite reumatóide, osteoartrite 

e outros inflamações articulares) tem sido empregada há muito tempo (Popovich, 

Gavrilishina, 1979; Sabo, 1950). Reforçando essa prática popular e os estudos 

clínicos, vários estudos experimentais produzidos nos últimos anos vêm confirmando 

um papel biológico importante para o sulfeto de hidrogênio (H2S) na inflamação e dor 

(vide revisão: Zheng et al., 2015). Isto se deu, em particular, a partir da descoberta 

da síntese endógena do H2S em humanos e outros mamíferos (Abe, Kimura, 1996; 

Griffith, 1987; Stipanuk, Beck, 1982).  

Até o presente momento, sabe-se que a síntese endógena do H2S envolve 

vias enzimáticas alternativas, sendo as enzimas cistationina-γ-liase (CSE) e 

cistationina-γ-sintase (CBS), ambas dependentes do co-fator 5’ fosfato de pirodoxal 

(vitamina B6), as mais comuns (Stipanulk, Beck, 1982), que utilizam como substrato, 

a L-cisteína (Fiorucci et al., 2006; Wang, 2002). A obtenção da L-cisteína ocorre pela 

dieta alimentar ou via condensação da serina com homocisteína via reação 

catalisada por CBS, originando a cistationina e H2S (Chiku et al., 2009). A CSE pode 

também usar prontamente a homocisteína como substrato para produzir o H2S ou 

cistina (dímero de cisteína), resultando ainda na produção de piruvato, amônia e 

tiocisteína. A tiocisteína, via ação da CSE, pode produzir cisteína e H2S (Figura 3; 

vide revisão Wang et al., 2014).  

Outra via enzimática para geração de H2S foi posteriormente proposta, que 

consiste numa via de ação catalisada por 3-mercaptopiruvato sulfurtransferase 

(3MST) e cisteína aminotransferase (CAT) (Shibuya et al., 2009a,b). A CAT, idêntica 

ao aspartato aminotransferase (Akagi, 1982), catalisa reações de transaminação 

entre a L-cisteína e α-cetoglutarato, gerando a 3-mercaptopiruvato (3MP) e o L-

glutamato. Por seu turno, o 3MP é usado como substrato pela 3MST, dando origem 

ao H2S (Kimura, 2012; Figura 3). Outras vias não enzimáticas também participam da 

geração de H2S, muito embora a concentração geradora do H2S é mais discreta 

comparada àquela produzida por vias enzimáticas. 

A expressão da CBS é maior no sistema nervoso central (Moore et al., 2003), 

mas pode ser também encontrada no rim (Roy et al., 2012), fígado (Kabil et al., 
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2011) e intestino (Martin et al., 2010). A CSE encontra-se amplamente expressa na 

periferia em estruturas como o pulmão (Fu et al., 2008), pâncreas (Nishimura et al., 

2009), estômago (Fiorucci et al., 2005), fígado e rim (Ishii et al., 2004), sistema 

intrauterino (Patel et al., 2009) e cardiovascular (Hosoki et al., 1997; Zhao et al., 

2001). Em contrapartida, a expressão da 3MST foi demonstrada no cérebro 

(Shibuya et al., 2009a) e aorta de ratos (Shibuya et al., 2009b). 

 

Figura 3 – Biossíntese de H2S em células de mamíferos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Principais vias para síntese de H2S. L-cisteína, consiste no principal substrato para 
geração de H2S a partir da via enzimática mediada pelas enzimas cistationina-γ-liase 
(CSE) e cistationina-γ-sintase (CBS), ambas dependentes do co-fator 5’ fosfato de 
pirodoxal (vitamina B6),. A via CAT/3MST, recentemente descrita no processo. de 
geração não enzimática do H2S não parece contribui significativamente para geração 
desse gás (H2S). Fonte: Wang (2012).  
 

Endogenamente, o H2S pode ser metabolizado de diversas formas, como por 

exemplo, na mitocôndria, esse pode ser oxidado para tiossulfato, que pode ser 

convertido para sulfito e, posteriormente, para o sulfato por ação da sulfito oxidase 

(Kimura, 2012). No citosol, esse gás pode sofrer metilação pela enzima tiol-S-

metiltransferase, originando o metanotiol. O H2S pode ser também sequestrado por 

meta-hemoglobina, formando a sulfemoglobina (Lowicka, Beltowski, 2007). Os 
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metabólitos do H2S são principalmente excretados pelo rim na forma livre ou 

conjugados (Liu et al., 2011; Wang et al., 2014).  

Devido a composição química desse gás, este pode atravessa membranas 

celulares sem a utilização de transportadores específicos (Szabo, 2007). Ainda, os 

efeitos biológicos produzidos por ele podem ser decorrentes da ação de sua forma 

não dissociada ou pela combinação das formas dissociada e não dissociadas 

(Dombkowski et al., 2004; Hughes et al., 2009). Todavia, o papel biológico desse 

gás fica claro quando se observa os estudos em animais nocautes de enzimas 

envolvidas na sua síntese ou de doadores exógenos deste. Por exemplo, animais 

nocautes da CBS (-/-) apresentam retardo no crescimento e morte precoces 

(Maclean et al., 2010). Já os nocautes para CSE (-/-), embora não morram 

precocemente, desenvolvem hipertensão na idade adulta (Yang et al., 2008).  

No que tange aos processos inflamatórios associados ou não à dor, inúmeros 

trabalhos experimentais vêm apresentando um papel promissor para agentes 

sintéticos doadores desse gás; muito embora, tal como o óxido nítrico, os resultados 

obtidos são muitas vezes conflitante do ponto de vista protetor ou deletério, que 

varia dependendo do modelo experimental, posologia e vias de administração desse 

gás.  

As abordagens experimentais que investigam os mecanismos celulares e 

moleculares do efeito analgésico e anti-inflamatório do H2S revelaram o 

envolvimentos de diversos alvos, tais como, os canais iônicos, como os canais de 

KATP (Cunha et al., 2008; Distrutti et al., 2006; Zanardo et al., 2006), os canais de 

Ca2+ de alta condutância (BKCa) sensível ao K+ (Sitdikova et al., 2010) e os 

receptores iônicos de potencial transiente (TRPs), como o TRPA1 (Streng et al., 

2008) e o receptor de potencial transiente vanilóide 1 (TRPV1) (Trevisani et al., 2005) 

parecem estar envolvidos nas ações farmacológicas dos doadores de H2S em vários 

modelos experimentais. 

A ativação dos canais de KATP pelo H2S ocorre devido ao mecanismo de S-

sulfidração, um processo que envolve a conversão de grupos tióis (-SH) de cisteína 

para persulfetos (-SSH) (Mustafa et al., 2009), uma vez que esse canal possui 

subunidades que formam o poro de condução para o K+ (Kir6.x) e subunidades do 

receptor de sulfoniluréia (SUR), capazes de formar pontes dissulfeto entre os 

resíduos de cisteína na porção extracelular. Por sua vez, o H2S pode romper essas 
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ligações, e atuar em grupos tióis livres das cisteínas, causando mudanças na 

conformação da subunidade SUR e, consequentemente, abrindo o canal de KATP 

(Jiang et al., 2010).  

Dentre os doadores de H2S disponíveis comercialmente, empregados em 

modelos inflamatórios e sensitivos, estão os doadores de H2S de liberação 

espontânea/rápida: hidrossulfeto de sódio (NaHS), sulfeto de sódio (Na2S), o 

reagente de Lawesson, os de liberação lenta (Benetti et al., 2013; Campos et al., 

2016; Coavoy-Sánchez et al., 2016; Ekundi et al., 2010; Li et al., 2009; Rodrigues et 

al., 2016; Wang, 2012; Whiteman et al., 2010;) e os doadores híbridos (H2S 

associado a uma molécula anti-inflamatória não esteroide; Ekundi-Valentim et al., 

2013; Gemici et al., 2015).  

Postula-se que as ações tóxicas/deletérias do H2S descritas em alguns 

estudos podem ser explicadas pelo fato que a taxa de liberação de H2S dos 

doadores espontâneos/rápidos, como o NaHS, é extremamente alta e em curto 

período de tempo, enquanto a taxa de liberação de H2S por GYY4137 é muito menor 

(cerca de 200 X), mas de forma constante e prolongada (Whiteman et al., 2010), 

mimetizando assim a liberação de H2S endógeno em sistemas fisiológicos. Em 

concentrações fisiológicas, o H2S causa relaxamento muscular por ação direta em 

canais de KATP, assim como intensifica a ação relaxante do óxido nítrico (Wang et 

al., 2014).  

O H2S circula no organismo de duas formas: cerca de 1/3 corresponde a 

forma da molécula gasosa e o restante circula como hidrosulfeto de sódio (Gadala, 

Snyder; 2010). Acredita-se haver um balanço dinâmico entre estas duas formas, que 

pode explicar as diferenças entre os efeitos desencadeados com baixas ou altas 

concentrações do H2S. Por exemplo, em baixas concentrações, o H2S pode ter 

efeito anti-inflamatório em quadros de inflamação sistêmica; mas, em altas 

concentrações, pode promover toxicidade celular importante, via oxidação de 

radicais livres (Hedge, Bhatia; 2011).  

O efeito do H2S na pancreatite é controverso, visto que na literatura encontra-

se inúmeros estudos que sugerem ações anti-inflamatórias e pro-inflamatórias para 

o H2S. Por exemplo, nas ações protetoras, evidências mostram que baixas 

concentrações do H2S reduziram a PA e, concomitantemente, a geração de citocinas 

pro-inflamatórias via mecanismo regulado pela fosfatidilinositol 3-quinase/proteína 
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quinase B (Sidhapuriwala et al., 2009; 2012a). Em contrapartida, esses mesmos 

autores observaram que o doador de liberação de cistéina (S-propagil-cisteína) e, 

portanto, um liberador lento de H2S exerceu efeito protetor em animais com PA 

(Sidhapuriwala et al., 2012b). Wang e colaboradores (2013) demonstraram que o 

efeito protetor desse gás pode ser regulado via inativação do fator NF-kB e a 

inibição da fosforilação de ERK 1/2, JNK 1/2 e p38.  

Por seu turno, no time que defende o papel pró-inflamatório do H2S, a 

literatura mostra que a administração de doadores de H2S piora o quadro da PA 

induzida por ceruleína em camundongos, pois promove aumento na expressão de 

quimiocinas, moléculas de adesão ICAM-1 e, consequentemente, favorece maior 

adesão e transmigração de neutrófilos. (Bhatia et al., 2008; Tamizhselvi 2008, 2010).  
 
1.5 Justificativa do estudo  

 
A inflamação e a dor são características marcantes da PA, uma doença de 

complexidade etiológica, que afeta jovens e adultos. Em mamíferos, a gravidade da 

PA está correlacionada com o aumento da concentração sérica da FLA2. 

Corroborando esse achado, membros do grupo demonstraram que as FLA2s 

isoladas de venenos ofídicos, quando administradas no ducto biliopancreático de 

ratos, promovem sinais e sintomas inflamatórios característicos aos observados na 

PA de humanos. 

Apesar dos avanços na introdução de novos agentes anti-inflamatórios e 

analgésicos (AINEs e outros), ainda não foi possível introduzir um tratamento 

farmacológico satisfatório para a terapia da PA. Desta feita, acredita-se ser relevante 

aprofundar o conhecimento no tocante aos mecanismos envolvidos na dor e 

inflamação do pâncreas, nos quais a FLA2 possui um papel central.  

 

1. Este trabalho foi primariamente desenvolvido baseado na hipótese de que 

as ações inflamatórias e nociceptivas da FLA2 secretória de serpente Crotalus 

durissus terrificus (FLA2 Crotálica) são semelhantes às ações evocadas pela 

FLA2 de mamífero (bovina) no nosso modelo.  

 

A seguir, os objetivos mais específicos incluíram:  
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2. Averiguar o envolvimento de mecanismos dependentes de respostas 

neurogênicas e/ou regulados por sulfeto de hidrogênio na pancreatite e dor 

relacionada evocada por essas FLA2. 

3. Determinar a geração do H2S no pâncreas de animais naive e com 

pancreatite aguda induzida por FLA2 Crotálica. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS  
 
2.1 Animais e Ética 

 

Ratos Wistar, machos, entre sete a oito semanas, provenientes do Biotério 

Central do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo foram 

usados. Todos os experimentos foram realizados sob aprovação da Comissão de 

Ética no Uso de Animais do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de 

São Paulo sob os registros 055/07/CEEA (23/05/2007) e 026/030 (livro 3, 

22/04/2015). Os animais foram mantidos com alimentação e água ad libitum. 

 

2.2 Indução da pancreatite e delineamento experimental  

 

Ratos machos adultos (peso 180 g) foram anestesiados com isoflurano 

(Cristália, Itapira, SP) pela via inalatória e submetidos a uma laparotomia mediana, 

através da qual o ducto pancreático foi exposto e cuidadosamente cateterizado, via 

inserção transduodenal de uma cânula de polietileno (1 mm), de acordo com 

Camargo e colaboradores (2005). Em seguida, o volume de 300 mL de salina (0,9%), 

FLA2s provenientes do veneno de Crotalus durissus terrificus (Landucci et al., 2004) 

ou de pâncreas bovino foi infundido na dose de 300 mg/kg (Sigma, procedência 

pais/cidade ) sob um fluxo constante durante 60 s. Previamente, a porção hepática 

do ducto foi clampeada a fim de evitar o refluxo de solução para o fígado. 

De acordo com cada protocolo experimental, os animais foram submetidos à 

análise de permeabilidade microvascular (edema), atividade enzimática e alodinia, 

que caracterizada após os intervalos de 4 a 24 h após a indução da pancreatite.  

 

2.3 Avaliação funcional in vivo 

 

2.3.1 Índice de edema 

 

A quantidade de edema pancreático foi avaliada em função do acúmulo local 

de HSA-I125 (2,5 mCi/kg, cedida pela Profa Maria Teresa Ribela do IPEN-



33 
 

 
 

 

CENEN/USP), previamente administrada pela via endovenosa peniana (Camargo et 

al., 2005). Após o período de indução da pancreatite, foi coletado sangue dos 

animais, por meio da aorta abdominal e o animal foi sacrificado por ex-sanguinação. 

O pâncreas foi removido e a radioatividade presente nas amostras de sangue e 

tecido foi quantificada em contador gama (γ). O edema formado foi expresso como 

volume de plasma extravasado em função da contagem obtida em 1 mL de plasma. 

Alternativamente, nos experimentos finais, o extravasamento plasmático foi também 

expresso como volume de plasma extravasado / mg de tecido seco (obtido através 

da secagem em estufa a 90 °C por 24 h) em função da contagem obtida no plasma. 

Avaliou-se ainda o índice de edema, calculado pela razão entre o peso líquido e 

peso seco das amostras de tecido pancreático. 

 

2.3.2 Análise da intensidade de hiperalgesia: 

 

Classicamente, um dos métodos utilizados para avaliar a presença de 

hiperalgesia é através do emprego de filamentos de Von-Frey (Ren, 1999). Tal teste 

já foi padronizado em outros modelos em nosso laboratório e tem a colaboração da 

empresa Insight (Ribeirão Preto, SP), que nos concedeu um modelo adaptado 

(digital) do Von Frey. Brevemente, os animais foram transferidos para gaiolas 

individuais onde foram condicionados por 3 dias por períodos de 30 min / dia. No dia 

do teste, foram aplicados estímulos mecânicos, no abdômen nos diferentes grupos 

experimentais antes (medida basal) e após a indução da pancreatite. Para cada 

animal e em cada um dos tempos de avaliação, foi registrada a força (em gramas) 

necessária para que o animal apresentasse a resposta de retirada do abdômen 

(sendo considerados os movimentos de levantar ou lamber o abdômen e retirar o 

corpo inteiro), sendo que a aplicação máxima de força foi de 1000 g (máximo do 

aparelho). Foram registradas entre 3 e 4 medidas de cada animal com intervalo de 

aproximadamente 30 s. Os dados foram expressos como a diferença 

(variação/delta) entre as medidas obtidas de cada animal antes e depois da indução 

da pancreatite. 

A precisão do aparelho é de 0,1 g respondido em aproximadamente 1 ms. A 

capacidade do transdutor é de 0,1 g (mínimo) a 1000 g (máximo). A princípio, não foi 
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estabelecido um valor de cut off para esses experimentos e, portanto, este se limitou 

à força máxima do aparelho, que é 1000 g. Vale ressaltar que o mesmo aparelho foi 

utilizado na padronização e medição de alodinia/hiperalgesia na artrite da ATM em 

ratos, cuja informação detalhada foi recentemente publicada pelo nosso grupo 

(Denadai-Souza et al., 2008).  

 

2.4 Análises bioquímicas e celulares in vitro 

2.4.1 Determinação da atividade de mieloperoxidase (MPO) no pâncreas e pulmão:  

 

Amostras de pâncreas e pulmão dos animais foram coletadas, pesadas e 

cortadas em pedaços pequenos e mantidas em tubos teste na presença de tampão 

fosfato (50 mM, pH 6,0 contendo 0,5% de brometo de hexadeciltrimetilamônio 

[HTAB; Sigma]). Cada amostra foi homogeneizada e alíquotas do homogenato foram 

centrifugadas por centrífuga de Eppendorf. Os sobrenadantes obtidos foram 

submetidos à análise da atividade da MPO, conforme descrito a seguir. Em placa de 

96 poços, os sobrenadantes foram adicionados a solução de diidrocloreto de o-

dianisidina (0,167 mg/mL [Sigma], preparada em tampão fosfato de potássio 50 mM 

contendo 0,005% de H2O2 [Merck]). As medidas dos valores de absorbância a 460 

nm foram registradas e os resultados foram expressos como unidades de MPO 

(UMPO) / mg de tecido, conforme previamente descrito (Bradley  et al., 1982, 

Camargo et al., 2005). 

 

2.4.2 Obtenção do lavado broncoalveolar (LBA) e sangue e quantificação celular 

 

Grupos de animais controle e com pancreatite foram anestesiados com 

isoflurano, e então, submetidos à coleta de sangue pela artéria abdominal e, em 

seguida, mortos (2 ou 4 h) por deslocamento cervical. Em seguida, a coleta do LBA 

foi realizada via canulação da traquéia do animal com um tubo de polietileno. A LBA 

foi realizada pela injeção do volume de 5 mL do tampão PBS heparinizado (5 

UI/mL), o qual foi cuidadosamente aspirado com o fluido broncoalveolar. Tal 

procedimento foi repetido quatro vezes. 
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O LBA coletado foi submetido à centrifugação (300 g; 10 min) e as células 

(botão celular) obtidas foram re-suspendidas em PBS (2 mL) e, em seguida, um 

volume de 10 µL dessa amostra foi adicionado ao volume de 190 µL de cristal violeta 

(0,2% diluído em ácido acético 30%) para contagem do número total de células em 

câmara de Neubauer. A análise diferencial dos leucócitos foi efetuada por técnica de 

citocentrífuga (Fanem, Brasil) em lâminas coradas com May-Grunwald-Giemsa. Os 

dados foram expressos como número de células (x 105) por LBA. 

Do sangue coletado da artéria abdominal foi igualmente retirado um volume 

de 10 µL e adicionado ao volume de 190 µL do corante cristal violeta (0,2%) para 

contagem do número total de células, usando a câmara de Neubauer. A análise 

diferencial dos leucócitos do sangue periférico foi efetuada em esfregaços 

sanguíneos corados com May-Grunwald-Giemsa. Os dados foram expressos como 

número de células (x 105) por mL de sangue. 

 

2.4.3 Medida indireta da geração de espécie reativa de oxigênio in situ  

 

A fluorescência emitida pela oxidação do di-hidroetidina (DHE), utilizada para 

estimar as concentrações intracelulares de espécies reativas de oxigênio, foi 

empregada de acordo com Hernandes e colaboradores (2010). Para tanto, foram 

empregados espécimes de cortes não fixados, obtidos de tecidos pancreático (20 

µM) de animais com pancreatite induzida por FLA2 crotálica ou bovina e os animais 

controle, injetados somente com a solução salina.  

As lâminas de vidro contendo os cortes foram previamente tratadas / incubadas 

com o tampão fosfato contendo ácido pentaacético dietileno triamina (100 µM, 10 

min) com o objetivo de prevenir possíveis reações de oxidação secundárias. Na 

sequência, as lâminas foram incubadas com a solução de DHE (3 µM; Invitrogen, 

Carlsbad, CA, USA) em PB/DTPA por 30 min, à 37 oC. Após esse período de 

incubação, o material foi submetido ao microscópio de fluorescência (sob filtro 

padrão) num padrão de excitação de 480 nm, e emissão 586 nm. As lâminas foram 

fotografadas para obtenção das imagens, as quais foram analisadas usando o 

programa Image J (National Institutes of Health/USA, download on line). Os 

parâmetros de captura foram ajustados e extrapolados de acordo com a coloração 
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do DHE no grupo controle salina. Tais parâmetros foram constantemente mantidos 

em todas laminas de todos os grupos analisados. As análises estatísticas foram 

realizadas utilizando o software GraphPad Prism (5.0). 

 

2.4.4 Determinação sérica da atividade de enzimas pancreática, renal e hepática 

 

 Os animais, sob anestesia com o isoflurano, foram submetidos à indução da 

pancreatite e, após o período de 4 h, as amostras biológicas foram coletadas 

(plasma ou soro) e processadas para as análises posteriores. 

2.4.4.1 Determinação sérica da amilase sérica 
 

Amostras de soro (3 mL) dos animais com pancreatite ou controle foram 

centrifugadas (1800 g; 5 min) e, a seguir, volumes de 10 µL do sobrenadante de 

cada amostra foram dispostos em placa de 96 poços. A concentração de amilase no 

soro foi avaliada para cada grupo experimental utilizando-se um kit comercial para a 

dosagem dessa enzima, conforme indicação do fabricante (LaborLab, Guarulhos, 

SP). 

 

2.4.4.2 Dosagem de alanina Amino Transferase (ALT) e Aspartato amino transferase        
(AST) 

 
Amostras do soro foram obtidas dos diferentes grupos animais conforme 

descrito no item acima (I). A seguir, volumes de 10 µL do sobrenadante de cada 

amostra foram dispostos em placa de 96 poços. Com o auxílio de kits comerciais 

para ALT-GTP (kit labtest; Liquiform) e AST-GTP (kit labtest; Liquiform), as amostras 

do soro foram incubadas conforme instruções do fabricante, e transferidas para o 

leitor de Elisa. As medidas nos valores de absorbância foram analisadas no 

comprimento de onda de 340 nm, a cada 15 s, durante 12 min. Os resultados foram 

subtraídos de amostras do branco e foram expressos como U/L. 

 

2.4.4.3 Ensaio para determinação da e γ-glutamil-transferase (γ-GT) 
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As amostras do soro foram obtidas dos diferentes grupos animais conforme 

descrito no item acima (I). A seguir, volumes de 25 µL do sobrenadante de cada 

amostra foram dispostos em placa de 96 poços. Com o auxílio do kit comercial para 

γ-GT (kit labtest; Liquiform), as amostras foram incubadas conforme instruções do 

fabricante, e transferidas para o leitor de Elisa. As medidas nos valores de 

absorbância foram analisadas no comprimento de onda de 405 nm, a cada 15 s, 

durante 12 min. Os resultados foram subtraídos de amostras do branco e foram 

expressos como U/L. 

 

2.4.4.4 Ensaio para determinação de creatinina e uréia 
 

As amostras do soro foram obtidas dos diferentes grupos animais (item I). A 

seguir, volumes de 25 µL do sobrenadante de cada amostra foram dispostos em 

placa de 96 poços. Com o auxílio do kit comercial para creatinina ou uréia (kit 

labtest; Liquiform), as amostras foram preparadas conforme instruções do fabricante. 

Os valores de absorbância foram analisados no comprimento de onda de 540 nm, a 

cada 15 s, durante 12 min. Os resultados foram corrigidos pelas amostras padrão 

(branco) e expressos como mg/dL. 

 

2.4.4.5 Ensaio para determinação da atividade da enzima conversora de 
angiotensina (ECA) 

 
As amostras do soro foram obtidas dos diferentes grupos animais conforme item 

I. Estas foram submetidas à agitação mecânica justamente com uma respectiva 

amostra sem substrato (controle). A seguir, foram levadas à estufa (37 °C; 5 min), 

conforme metodologia descrita com modificações (Hurst, Lovell-Smith, 1981). A 

seguir, amostras de 20 mL do soro foram transferidas para tubos de vidro (em 

duplicatas) e incubadas com o tampão borato de sódio (60 mL; pH 8,3). 

Posteriormente, adicionou-se 20 mL do substrato a essa mistura e incubou-se 

novamente (37 °C; 15 min). A reação foi interrompida pela adição de tampão HEPES 

(600 mL; pH 9,0) no tubo e, a seguir, adicionou-se o volume de 20 mL de ácido 

enalaprílico. O volume de 300 mL do reagente cromogênico foi adicionado a essa 
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mistura, que foi novamente submetida à agitação em temperatura ambiente por 10 

min. As proteínas precipitadas de cada amostra foram removidas por centrifugação 

(1500 g; 5 min) e o respectivo sobrenadante coletado foi submetido à leitura em 

espectro (Spectramax plus, Molecular Devices, CA, USA) no comprimento de onda 

de 382 nm, corrigido contra água destilada. A atividade da ECA obtida para cada 

amostra foi relativizada com base na quantidade de ácido hipúrico gerado pelo 

tempo de incubação e pelo volume, sendo expressa como mmol / mL / min. 

 
2.4.5 Padronização da cinética de determinação da atividade enzimática da CSE e   

CBS no tecido pancreático de ratos “naive” 

 
 Amostras do pâncreas naive de ratos foram obtidas e homogeneizadas em 

tampão fosfato (100 mM, pH 7,4), contendo o inibidor de protease fenil-metil-sulfonil-

fluoridro -  PMSF (0,5 M; 20 µL/10 mL), em diferentes proporções 1:100, 1:200, 

1:400, 1:600, 1:800 e 1:1000 (1 g de tecido para cada um dos volumes em mL da 

solução tampão). O homogenato obtido foi centrifugado (10.000 g; 10 min, 4 °C;) e o 

sobrenadante coletado para medida de atividades das enzimas chaves envolvidas 

na síntese de H2S, CSE e CBS. 

A medida foi realizada via metodologia de formação do azul de metileno 

(Stipanuk, Beck, 1982), a qual sofreu ligeiras modificações pelo nosso grupo. Para 

isto, amostras do sobrenadante do homogenato (400 µL) foram dispostas em tubos 

de vidro (10 mL) contendo 50 µL do inibidor da CSE, PGly (DL-propargilglicina, 2 

mM) ou da CBS, CHH (o-carboximetil-hidroxilamina-hemihidratado, 3 mM), e 

mantidos por 20 min em temperatura à 37 °C. A seguir, volumes de 25 µL do 

substrato L-cisteína (10 mM) e do co-fator 5’ fosfato de pirodoxal (2 mM) foram 

adicionados ao tubo de vidro. Cuidadosamente, um pequeno tubo plástico (2 ml) 

contendo papel filtro (1 x 3 cm) embebido em acetato de zinco (200 µL / 1%) foi 

inserido no interior do tubo de vidro, e este foi submetido à descarga gasosa de 

nitrogênio (~20 s) e imediatamente fechados hermeticamente. 

A determinação da cinética de geração de H2S no pâncreas dos animais foi 

realizada após 20 min da reação que foi interrompida pela adição de HCl (500 µL; 

8,5 M) nas amostras. Após o intervalo de 1 h, os tubos plásticos contidos no interior 

dos tubos de vidro foram removidos e, em cada tubo, foi acrescido 200 µL da 
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solução contendo ácido tricloroacético (10%), cloridrato de N, N-dimetil-p-

fenilenodiamina (10 mM em HCl 7,2 M) e FeCl3 (15 mM em HCl 1,2 M) na proporção 

de 2:1:1, respectivamente. A seguir, essa solução foi incubada por 20 min (37 °C) e 

depois foi misturada aos volumes de 600 µL de álcool butílico e 50 µL de solução 

saturada de NaCl, e então submetida à centrifugação (10.000 g, 10 min). 

Amostras de 200 µL dessa mistura (em duplicata) foram dispostas em placa de 

96 poços e submetidas à leitura em fluorímetro (Spectra Max Gemini XS Molecular 

Devices, Sunnyvale, CA, EUA) sob comprimento de onda de 290 nm de excitação e 

695 nm de emissão. Os dados foram expressos em unidades arbitrárias de 

fluorescência (UA) em relação ao tempo. 

 

2.5 Análise morfológica 

 
Os pâncreas provenientes dos diferentes grupos animais foram perfundidos 

para remoção do sangue. Após remoção e limpeza dos tecidos adiposos e 

conjuntivos, estes foram fixados em solução de formaldeído (4% em PBS; pH 7,4) 

durante 24 h. Os espécimes foram então incluídas em parafina (paraplast; Histosec, 

Merck; EUA) e a seguir foram seccionadas em micrótomo em cortes transversais (5-

7 μM de espessura). As seções foram desidratadas e diafinizadas em concentrações 

crescentes de álcool e xilol e depois montadas em lâminas de vidro e coradas com 

hematoxilina e eosina (H&E), para análise das alterações histopatológicas 

decorrentes da pancreatite. As seções foram então cobertas com lamínulas em meio 

de montagem permanente DPX e submetidas a analise qualitativa, com o auxílio do 

microscópio (Nikon Eclipse E200). 

 

2.6 Tratamentos farmacológicos  

 

O antagonista seletivo não peptídico de receptores NK1, SR140333 (cloreto 

de [(S)1-{2-(3(3-4-diclorofenil)-1-(3- iso-propoxifenilacetil) piperidina-3-il)etil}-4-fenil-

1-azoniabiciclol (2.2.2) octano], foi administrado pela via endovenosa (e.v.) nos 

animais (250 nmol / kg) 15 min antes da indução da pancreatite (Costa et al., 2001). 

Para avaliar o possível papel do receptor NK2, foi empregado o antagonista de 

receptores NK2, o SR48968 ((S)-N-methyl-N(4-(4-acetylamino-4-phenylpiperidino)-2-
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(3,4-dichlorophenyl)butyl)benzamide), foi empregado de acordo: (1,6 µM/mol/kg)) 15 

min antes da indução da pancreatite (Costa et al., 2001). 

Para avaliar o possível envolvimento endógeno do sulfeto de hidrogênio 

(H2S) foi ultizado o inibidor da enzima CSE (propagil-γ-liase; PGly), administrado 15 

min antes da indução da pancreatite, de acordo (Zhang et al., 2010).  

Ainda, para avaliar o papel exógeno do H2S, grupos isolados de animais 

fora pré-tratados, pela via intra peritoneal (i.p.), com o doador de H2S espontâneo 

Na2S (50 mg/kg; - 15 min). 

 

2.7 Análise estatística 

 
Os dados foram expressos como média ± erro padrão da média para n= 6-9 

animais. Os resultados foram analisados por análise da variância (ANOVA) seguida 

pelo teste modificado de Bonferroni Em alguns casos, os dados foram plotados 

como efeito máximo obtido (EMAX) ou área sob a curva (AUC) e analisados por 

meio da aplicação do teste t. As diferenças entre as médias foram avaliadas via 

programa estatístico (Programa Graph Pad Prism v. 5.0). Valores de p<0,05 foram 

considerados significativos.  
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3 RESULTADOS  

 

3.1 Avaliação comparativa entre os efeitos inflamatórios causados pelas FLA2     
crotálica e FLA2 bovina e na indução da pancreatite aguda em ratos 
 

Durante a validação do protocolo, foi demonstrado que a administração de 

FLA2 proveniente do veneno da serpente Crotalus durissus terrificus (FLA2 crotálica; 

300 µg/kg), assim como, da FLA2 bovina (300 µg / kg), ambas injetadas diretamente 

no ducto biliopancretico de ratos, induziram aumentos significativos nas 

concentrações séricas de amilase (Figura 4, painel A) quando comparados ao grupo 

controle que recebeu injeções de solução salina e avaliados após 4 h da 

administração (p<0,05; ANOVA, seguida de Bonferroni).  

Após 4 h da administração de ambas as FLA2, observou-se um aumento 

significativo da atividade de mieloperoxidase (MPO) no tecido pancreático dos 

animais comparado ao controle; todavia, nota-se que a sFLA2 crotálica promoveu 

aumento mais evidente neste parâmetro (Figura 4, painel B), embora não causou 

nenhuma alteração significativa na medida de MPO do tecido pulmonar (Figura 4, 

painel C) em relação ao grupo controle (p<0,05; ANOVA, seguida de Bonferroni). 

Ambas FLA2s crotálica e bovina promoveram após 4 h um aumento significativo do 

índice de edema pancreático avaliado pela razão entre o peso líquido e o peso seco 

(Figura 4, painel D) comparado ao grupo controle (p<0,05; ANOVA, seguida de 

Bonferroni). 
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Figura 4 - Efeito comparativo entre as fosfolipases A2 provenientes de veneno de 
serpente de Crotalus durissus terrificus (FLA2 crotálica) e de mamífero 
(FLA2 bovina) na indução da pancreatite aguda e seus quadros 
inflamatórios característicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Após 4 h da indução, os níveis de amilase (U/L) encontrados no plasma foram 
analisados (painel A), assim como a atividade de mieloperoxidase (MPO/mg de 
tecido) nos tecidos pancreático (Painel B) e pulmonar (painel C), além do índice de 
edema (peso úmido/seco; painel D. As barras brancas representam os animais do 
grupo de recebeu injeções de salina (300 µL/n=6), as barras pretas representam os 
animais que receberam injeções de FLA2 Crotálica (300 µg/kg; n=6) e as barras 
cinzas são representantes do grupo de animais que receberam injeções de FLA2 
bovina (300 µg/kg; n= 6). Os dados foram plotados como média ± EPM e analisados 
pelos testes estatísticos de ANOVA de uma via, seguido de pós-teste Bonferroni. 
*(p<0,05) ou *** (p<0,001) indicam diferenças significas em relação ao grupo 
controle (salina; p<0,05) ou •(p<0,05) em relação ao grupo tratado com FLA2 
crotálica. 
Fonte: Ramos (2016) 

 

0

100

200

300

400

500

600

*
*

A

Am
ila

se
 (U

/L
)

0

2

4

6

8

10

12B ***

* •

M
PO

/m
g 

de
 p

ân
cr

ea
s

0

10

20

30

40

50C

Salina
FLA2 Cdt (300mg/kg)

FLA2 Bovina (300mg/kg)

UM
PO

/m
g 

de
 p

ul
m

ão

0

2

4

6

8

*
*

D

Ín
di

ce
 d

e 
ed

em
a

(p
es

o 
úm

id
o/

pe
so

 s
ec

o)



43 
 

 
 

 

3.2 Avaliação comparativa da intensidade de hiperalgesia abdominal em animais 
com pancreatite induzida pela FLA2 de crotálica e FLA2 bovina 

 
A intensidade de hiperalgesia no abdômen de ratos com pancreatite foi 

avaliado após 4, 8 e 24 h da administração das FLA2 e (Figura 5, painel A) ou 

veículo (salina). Após 4 h (Figura 5, painel B) da administração, observou-se que 

paralelo à indução da inflamação (pancreatite aguda) induzida pela FLA2 crotálica ou 

FLA2 bovina, revelou-se também um aumento significativo na intensidade de 

hiperalgesia abdominal em comparação ao grupo controle com injeções de salina. 

(p<0,05; ANOVA, seguida de Bonferroni). Não foram observadas diferenças 

significativas na intensidade da hiperalgesia secundária no abdômen dos animais no 

período de 8 ou 24 h após a administração da FLA2 crotálica ou bovina diretamente 

no ducto biliopancreático. 

Na figura 5 (painel C), esses resultados foram também plotados como área 

sob a curva (Figura 5, painel C), os quais revelaram um aumento significativo da 

intensidade de hiperalgesia abdominal secundária nos grupos que foram tratados 

com a FLA2 crotálica ou FLA2 bovina em comparação ao grupo que recebeu as 

injeções de salina (p<0.05, test t). 
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Figura 5 - Efeito comparativo entre as fosfolipases A2 proveniente do veneno de 
serpente de Crotalus durissus terrificus (FLA2 crotálica) e FLA2 
provenientes de mamífero (FLA2 bovina) na intensidade de hiperalgesia 
abdominal em ratos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Foi realizada uma curva tempo-resposta nos tempos de 4, 8 ou 24 h após a injeção 
da solução salina (300 µL; n= 7-9) ou de ambas FLA2 bovina (300 µg/kg; n= 7-9) ou 
crotálica (300 µg/kg; n=7-9) (Painel A). Para análise estatística os dados foram 
plotados somente com os dados obtidos na quarta hora (Painel B) ou como área sob 
a curva (Painel C). Os dados foram plotados como média ± EPM e analisados pelos 
testes estatísticos de ANOVA de uma via, seguido de pós-teste Bonferroni. ** 
(p<0,01) ou *** (p<0,001) indicam diferenças significas em relação ao grupo controle 
(salina; p<0,05) ou foi utilizado o teste t para os dados de área sob a curva. 
Fonte: Ramos (2016) 
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3.3 Análise histopatológica do pâncreas de ratos com pancreatite induzida pela FLA2 
crotálica ou FLA2 bovina 

 
A análise morfológica do pâncreas dos animais controle, injetados com a 

salina (300 µL) no ducto biliopancreático revelou, de maneira geral, um tecido 

preservado e com ausência do exsudato fibrinolítico, mas discretos focos de 

infiltrados inflamatórios, caracterizado por escassos leucócitos (Figura 6-1).  

As fotomicrografias dos painéis 2 e 3 ilustram os pâncreas de ratos com 

pancreatite induzida FLA2 crotálica e FLA2 bovina, respectivamente. Essas imagens 

evidenciam denso infiltrado de leucócitos, caracterizados principalmente por 

neutrófilos. O tecido do grupo injetado com a FLA2 bovina (Figura 6-3) revelou maior 

presença de leucócitos entre os interstícios do pâncreas, enquanto que no tecido 

pancreático dos animais tratados com a FLA2 crotálica (Figura 6-2) as células 

inflamatórias (neutrófilos) encontram-se dispersas pelo tecido.  
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Figura 6 - Fotomicrografia (microscopia de luz) representativa do tecido pancreático de ratos controle e com pancreatite 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                        

 

 

 

Os animais receberam injeções no ducto biliopancreático de salina (painel 1), ou FLA2 crotálica (300 µg/kg; painel 2) ou FLA2 
bovina (300 µg/kg; painel 3). Painel 1: foram encontrados alguns neutrófilos entre os insterticios do tecido. Painel 2: O grupo 
tratado com FLA2 crotálica mostrou intenso infiltrado neutrofilico localizados amplamente pelo tecido. Painel 3: Neste grupo (FLA2 
bovina) a infiltração de leucócitos foi intensa, caracterizada principalmente por neutrófilos localizados principalmente nos lóbulos. 
A= ácinos; I= ilhotas de Langermans; N=ácinos necróticos; D=ducto e seta indica neutrófilo exemplar. Ampliação 400 x. Fonte: 
RAMOS (2016). 
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3.4 Análise comparativa do efeito da pancreatite induzida pela FLA2 crotálica e FLA2 

bovina sobre a contagem de leucócitos no sangue periférico 
 

A contagem de células sanguíneas periféricas totais (Figura 7, painel A) e 

diferenciais (Figura 7 painéis B, C, D e E) revelou que o número de leucócitos no 

sangue dos animais tratados com a FLA2 crotálica (300 µg/kg; n= 9) foi 

significativamente reduzido (p<0,05) em relação ao grupo tratado com salina (300 

µL; n=9). Em contraste, um aumento significativo (p<0,05) no número de leucócitos 

totais foi observado no sangue dos animais com pancreatite induzida pela FLA2 

bovina (300 µg/kg; n= 8) em relação ao grupo controle salina.  

Em relação às análises de contagem de células diferenciais, observou-se que 

os animais com pancreatite aguda induzida pela FLA2 bovina, mas não os animais 

que receberam injeções de FLA2 crotálica, apresentaram um aumento significativo 

(p<0,05) no número de linfócitos (Figura 7B) em relação ao grupo controle. A 

contagem dos neutrófilos (Figura 7C) foi menor no sangue periférico (p<0,05) dos 

animais com pancreatite induzida pela FLA2 crotálica, mas foi maior naqueles 

tratados com a PLA2 bovina em relação ao grupo salina (p<0,05). Não foram 

encontradas diferenças significativas nas contagens de monócitos e eosinófilos 

(Figuras 7D, E) do sangue periférico dos animais com pancreatite induzida pela FLA2 

crotálica ou bovina. 

A análise de celularidade total presente no sangue periférico após 2 h da 

injeção da FLA2 Crotálica (68 ± 28 células / mL; n= 5) ou FLA2 bovina (49 ± 31; n= 5) 

não revelou diferenças significativas em relação ao grupo controle (60 ± 40 

celulas/mL; n=5).  

O número de células totais encontrados na medula óssea dos animais com 

pancreatite induzida pela FLA2 bovina (12±0 células/mL) aumentou marcantemente 

em relação ao grupo salina (8±1 células/mL) após 4 h da indução. Não foram 

encontradas diferenças significativas nesse parâmetro entre o grupo com pancreatite 

induzida pela FLA2 crotálica e tratado com a salina.  

 



48 
 

  

0

20

40

60

80

100

A

*

*
•••

Le
uc

óc
ito

s 
x 1

05
ce

lúl
as

/m
l

0

10

20

30

40

50
60

100
B

* •

Lin
fó

cit
os

 x 
10

5  c
elu

las
/m

l

0

20

40

60

80

100
C

*

•

Ne
ut

ro
filo

s 
x 1

05  c
elu

las
/m

l

0

2

4

50
100

D

Mo
nó

cit
os

 x 
10

5 /c
elu

las
/m

l

0

1

2

50
100

Salina
FLA2 Cdt (300mg/kg)

FLA2 bov (300mg/kg)

E

Eo
sin

of
ilo

s 
x 1

05
ce

lul
as

/m
l

Figura 7 - Efeito sobre a contagem de células plasmática de animais com pancreatite aguda induzida pelas FLA2 proveniente de 
veneno de Crotalus durissus terrificus (FLA2 crotálica) ou FLA2 bovina de ratos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após 4 h, o plasma de animais com pancreatite aguda foi coletado e foram realizadas as contagens de leucócitos totais (painel A) 
e a contagem das células diferenciais tais como linfócitos (painel B), neutrófilos (painel C), monócitos (painel D) e eosinófilos 
(painel E). As barras brancas representam os animais do grupo de recebeu injeções de salina (300 µL/n= 9), as barras pretas 
representam os animais que receberam injeções de FLA2 crotálica (300 µg/kg; n= 9) e as barras cinza são representantes do grupo 
de animais que receberam injeções de FLA2 bovina (300 µg/kg; n= 8). Os dados foram plotados como média ± EPM e analisados 
pelos testes estatísticos de ANOVA de uma via, seguido de pós-teste Bonferroni. * (p<0,05) indica diferença significativa em 
relação ao grupo controle salina (p<0,05) e • (p<0,05) ou ••• (p<0,001) em relação ao grupo tratado com FLA2 crotálica. 
Fonte: Ramos (2016) 
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3.5 Análise comparativa do efeito da pancreatite induzida pela FLA2 crotálica e FLA2 
bovina sobre a contagem de leucócitos no LBA 
 

A contagem de células no lavado bronco alveolar (LBA) dos animais com 

pancreatite aguda induzida pelas FLA2 crotálica, mas não a FLA2 bovina, realizada 4 

h após a administração destas mostrou redução do número de leucócitos totais 

presentes no LBA (Figura 8A) em relação aos animais do grupo controle (p<0,05; 

Figura 8A). As análises de contagem de células diferenciais não mostraram 

diferenças significativas na contagem dos linfócitos (Figura 8B), neutrófilos (Figura 

8C) ou eosinófilos (Figura 8E) em nenhum dos grupos analisados (p>0,05), exceto 

na contagem de monócitos (Figura 8D), onde foi observado que os números destas 

células encontravam-se significativamente reduzidos no grupo com pancreatite 

aguda induzida pela FLA2 Crotálica em comparação ao grupo tratado com salina 

(p<0,05).  

A análise de celularidade total presente no LBA após 2 h da administração de 

FLA2 Crotálica (10 ± 5 células/mL ) ou FLA2 bovina (6 ± 2 células/mL) não mostrou 

diferenças significativas em relação ao controle que recebeu salina (6 ± 4 

células/mL).   
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Figura 8 - Efeito sobre a contagem de células plasmática de animais com pancreatite aguda induzida pelas FLA2 proveniente de 
veneno de Crotalus durissus terrificus (FLA2 crotálica) ou FLA2 bovina de ratos 
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Após 4 h da indução, o LBA dos animais com pancreatite aguda foi coletado e foram realizadas as contagens de leucócitos totais 
(painel A) e a contagem das células diferenciais tais como linfócitos (painel B), neutrófilos (painel C), monócitos (painel D) e 
eosinófilos (painel E). As barras brancas representam o grupo de recebeu injeções de salina (300 µL/n=9), as barras pretas 
representam os animais que receberam injeções de FLA2 crotálica (300 µg/kg; n=9) e as barras cinza são representantes do grupo 
que recebeu injeções de FLA2 bovina (300 µg/kg; n=8). Os dados foram plotados como média ± EPM e analisados pelos testes 
estatísticos de ANOVA de uma via, seguido de pós-teste Bonferroni. *(p<0,05) ou ** (p<0,01) indicam diferenças significativas em 
relação ao grupo controle salina (p<0,05) e •(p<0,05) indica diferenças significativas em relação ao grupo tratado com FLA2 
crotálica. Fonte: Ramos (2016) 
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3.6 Avaliação comparativa da fluorescência emitida pela di-hidroetidina (DHE) no 
pâncreas de ratos com pancreatite aguda induzida pela FLA2 crotálica e bovina 
 

Tanto a imagem representativa (Figura 9, painéis A, B e C) do pâncreas dos 

animais, a fluorescência DHE nos animais controle (salina, painel A) e com 

pancreatite induzida pelas FLA2 crotálica (Figura 9A, painel B) e bovina (Figura 9, 

painel C) quanto as análises quantitativas do grupo de imagens obtidas dos 

diferentes grupos não mostraram diferenças significativas (p>0,05) quando 

comparadas entre si (Figura 9B). 
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Figura 9 - Imagens representativas de DHE (fluorescência) no tecido pancreático de ratos controle e com pancreatite induzida 
pelas FLA2 crotálica e bovina 
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Efeito da FLA2 crotálica (300 µg/kg) ou FLA2 bovina (300 µg/kg) na produção de espécies reativas de oxigênio no tecido 
pancreático em comparação ao controle salina (A). Intensidade de fluorescência encontrada nos tecidos pancreáticos analisados 
(B). As análises demonstraram que não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos (p>0,05 / n=5 por grupo).  
Fonte: Ramos (2016) 
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3.7 Avaliação comparativa das concentrações séricas de enzimas renais e hepáticas 
provenientes de ratos com pancreatite induzida pelas FLAs2 crotálica e bovina 

 
As análises quantitativas de enzimas hepáticas e renais dos animais com 

pancreatite aguda induzida pelas FLA2 crotálica ou FLA2 bovina (Tabela 2) 

mostraram que a FLA2 crotálica, mas não a FLA2 bovina, promoveu aumento 

P<0,05) nas concentrações da enzima hepática γ-GT (p<0,001) e AST (p<0,05) em 

relação aos animais controle (Tabela 2). Em relação às medidas séricas das 

enzimas creatinina, uréia, ALT e enzima conversora de angiotensina (ECA) não 

foram encontradas diferenças significativas entre os valores obtidos nos ratos com 

pancreatite e controles (Tabela 2). 

 
Tabela 2 - Efeito sobre os níveis enzimáticos renais e hepáticos de animais com 
pancreatite aguda induzida pelas FLA2 proveniente de veneno de Crotalus durissus 
terrificus (FLA2 crotálica) ou FLA2 bovina de ratos. Após 4 h da indução, o soro dos 
animais com pancreatite aguda foi coletado e foram realizadas as quantificações dos 
níveis das enzimas hepáticas e renais. Os dados foram plotados como média ± EPM 
e analisados pelos testes estatísticos de ANOVA de uma via, seguido de pós-teste 
Bonferroni. *(p<0,05) ou *** (p<0,001) indicam diferenças significativas em relação 
ao grupo controle salina (p<0,05). 
 
Enzimas 
 

Salina  FLA2 bovina FLA2 Crotálica 

γ-GT (U/L) 77.7±52.4 93.0±6.6 422.1±134.1*** 

Creatinina (mg/dL) 23.6±0.1 23.5±0.3  23.4±0.4 

AST (U/L) 91.5±35.4 98.9±31.0  158.5±37.1* 

ALT (U/L) 87.1±35.7 45.3±8.3  80.5±39.2 

Uréia (mg/dL) 961.6±104.6 892.4±144.7 1038±137.2 

ECA (nmol/mL/min) 235.2±72.3 213.8±79.2  169.3±44.3 

Fonte: Ramos (2016) 
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3.8 Avaliação comparativa dos níveis séricos de citocinas provenientes de ratos com 
pancreatite induzida pela PLA2 de Cdt e PLA2 bovina 

 

A administração de PLA2 bovina, mas não a PLA2 Cdt, no ducto 

bilipancreático de ratos promoveu aumento significativo (P<0,05) nos níveis de IL-1β 

plasma quando comparado com o grupo tratado com salina (dados não mostrados). 

Não foram detectados aumentos significativos para as concentrações de TNF-α no 

plasma dos ratos com pancreatite induzida por ambas as PLA2s quando comparado 

com os valores obtidos no grupo controle (dados não mostrados).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 
 

 

3.9 Papel dos receptores NK1 na pancreatite induzida pela FLA2 crotálica ou bovina 
 

O pré-tratamento com o antagonista de receptores NK1 (SR140333, 250 

nmol/kg,i.v.) em animais com pancreatite aguda induzida pela FLA2 crotálica (Figura 

10) ou bovina (Figura 11) não reduziu de forma significativa as concentrações sérica 

de amilase (Figuras 10A e 11A) e tampouco os parâmetros inflamatórios 

mensurados no pâncreas (atividade de MPO no tecido pancreático; Figura 10B e 

11B) ou pulmão  (Figura 10C e 11C) ou o índice de edema pancreático (Figura 10D 

e 11D). Este pré-tratamento, contudo, preveniu de forma significativa a hiperalgesia 

abdominal presente nos animais com pancreatite aguda induzida pela FLA2 crotálica 

(Figura 10E) ou pela FLA2 bovina (Figura 11E). 
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Figura 10 - Efeito do SR140333 (antagonista de receptores NK1) sobre os parâmetros inflamatórios e na hiperalgesia presentes 
nos animais com pancreatite aguda induzida pelas FLA2 proveniente de veneno de Crotalus durissus terrificus (FLA2 
crotálica).  

 

 

 

 

   

   

 

 

 

Os animais foram pré-tratados com o antagonista seletivo de receptores NK1 (250 nmol /kg/ iv 15 min antes; n=5) ou controle 
salina (300 µL; n=5) e, em seguida, receberam injeções de FLA2 crotálica (300 µg/kg; n=5) diretamente no ducto biliopancreatico. 
Após 4 h, foram avaliados os níveis de amilase (painel A), atividade de MPO pancreática (painel B), atividade de MPO (painel C), 
índice de edema (painel D) e intensidade de hiperalgesia (painel E). As barras brancas representam os animais do grupo de 
recebeu injeções apenas de salina, as barras pretas representam os animais que pré-tratados com salina e receberam injeções de 
FLA2 crotálica e as barras com listras horizontais são representantes do grupo de animais que foram pré-tratados com o 
antagonista NK1 e receberam injeções de FLA2 crotálica. Os dados foram plotados como média ± EPM e analisados pelos testes 
estatísticos de ANOVA de uma via, seguido de pós-teste Bonferroni. *(p<0,05) indica diferenças significativas em relação ao grupo 
controle salina (p<0,05) e #(p<0,05) indica diferenças significativas em relação ao grupo com pancreatite induzida por FLA2 
crotálica. Dados publicados: Camargo, 2011. 
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Figura 11 - Efeito do SR140333 (antagonista de receptores NK1) sobre os parâmetros inflamatórios e na hiperalgesia presentes 

nos animais com pancreatite aguda induzida pelas FLA2 proveniente de mamífero (FLA2 bovina). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Os animais foram pré-tratados com o antagonista seletivo de receptores NK1 (250 nmol /kg/ iv 15 min antes; n=5) ou controle 
salina (300 µL; n=5) e, em seguida, receberam injeções de PLA2 bovina (300 µg/kg; n=5) diretamente no ducto biliopancreatico. 
Após 4 h, foram avaliados os níveis de amilase (painel A), atividade de MPO pancreática (painel B), atividade de MPO (painel C), 
índice de edema (painel D) e intensidade de hiperalgesia (painel E). As barras brancas representam os animais do grupo de 
recebeu injeções apenas de salina, as barras cinza representam os animais com pancreatite (FLA2 bovina) e pré-tratados com 
salina e, as barras cinzas com listras horizontais representam os animais com pancreatite e pré-tratados com o antagonista NK1. 
Os dados foram plotados como média ± EPM e analisados pelos testes estatísticos de ANOVA de uma via, seguido de pós-teste 
Bonferroni. *(p<0,05) indica diferenças significativas em relação ao grupo controle salina (p<0,05) e #(p<0,05) indica diferenças 
significativas em relação ao grupo com pancreatite induzida pela FLA2 bovina. 
Fonte: Ramos (2016) 
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3.10 Participação dos receptores NK2 na pancreatite induzida pela administração de 
FLA2 crotálica ou pela FLA2 bovina 
 

O pré-tratamento com o antagonista de receptores NK2 (SR48968, 1,6 

µmol/kg, e.v., - 15 min) em animais com pancreatite aguda induzida pela FLA2 

crotálica (Figura 12) ou FLA2 bovina (Figura 13) não afetou significativamente os 

parâmetros inflamatórios observados, ou os níveis de amilase (Figuras 12A-D e 13A-

D). Da mesma forma, o antagonismo do receptor NK2 não inibiu a hiperalgesia 

abdominal presente nos animais com pancreatite aguda induzida pela FLA2 crotálica 

(Figura 12E) ou pela FLA2 bovina (Figura 13E). 
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Figura 12 - Efeito do SR48968 (antagonista de receptores NK2) sobre os parâmetros 
inflamatórios e na hiperalgesia presentes nos animais com pancreatite aguda 
induzida pelas FLA2 proveniente de veneno de serpente (FLA2 crotálica) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Os animais foram pré-tratados com o antagonista de receptores NK2 (1,6 µmol /kg/ iv 
- 15 min; n=5) ou controle salina (300 µL; n=5). Em seguida, receberam a injeção de 
FLA2 crotálica (300 µg/kg; n=5) no ducto biliopancreatico. Após 4 h, foram avaliados 
os níveis de amilase (painel A), MPO pancreática (painel B), edema (painel C) e 
intensidade de hiperalgesia (painel D). As barras brancas representam os animais 
do grupo controle (salina), as barras pretas representam os animais com pancreatite 
(FLA2 crotálica) e pré-tratados com salina e, as barras brancas com listras diagonais 
representam os animais com pancreatite e pré-tratados com o antagonista NK2. Os 
dados foram plotados como média ± EPM e analisados pelos testes estatísticos de 
ANOVA de uma via, seguido de pós-teste Bonferroni. (p>0,05). 
Fonte: Ramos (2016) 
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Figura 13 - Efeito do SR48968 (antagonista de receptores NK2) sobre os parâmetros 

inflamatórios e na hiperalgesia presentes nos animais com pancreatite 
aguda induzida pelas FLA2 proveniente de mamífero (FLA2 bovina). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Os animais foram pré-tratados com o antagonista seletivo de receptores NK2 (1,6 
µmol /kg/ iv 15 min antes; n=5) ou controle salina (300 µL; n=5) e, em seguida, 
receberam injeções de FLA2 bovina (300 µg/kg; n=5) diretamente no ducto 
biliopancreatico. Após 4 h, foram avaliados os níveis de amilase (painel A), atividade 
de MPO pancreática (painel B), índice de edema (painel C) e intensidade de 
hiperalgesia (painel D). As barras brancas representam os animais do grupo de 
recebeu injeções apenas de salina, as barras cinza representam os animais que pré-
tratados com salina e receberam injeções de FLA2 bovina e as barras cinza com 
listras diagonais são representantes do grupo de animais que foram pré-tratados 
com o antagonista NK2 e receberam injeções de FLA2 bovina. Os dados foram 
plotados como média ± EPM e analisados pelos testes estatísticos de ANOVA de 
uma via, seguido de pós-teste Bonferroni. (p>0,05).  
Fonte: Ramos (2016) 
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3.11 Papel do H2S endógeno e exógeno na pancreatite aguda induzida pelas FLA2s 
do veneno de serpente e bovina 
 

O pré-tratamento dos animais com o inibidor da enzima CSE, propagilglicina 

(PGly 50 mg/kg, via i.p.) em animais com pancreatite aguda induzida pela FLA2 

crotálica (Figura 14) ou FLA2 bovina (Figura 14) não inibiu as concentrações sérica 

de amilase sérica nos animais com essa condição patológica em relação ao grupo 

com pancreatite não tratado (Figuras 14 e 15, painéis A; p>0,05); entretanto, esse 

mesmo tratamento reduziu significativamente (p<0,05) os parâmetros inflamatórios, 

a  saber: a atividade de MPO no pâncreas (Figura 14 e 15, painéis B) e o edema 

pancreático (Figuras 14 e 15, painéis A-C).  

O aumento da intensidade de hiperalgesia abdominal secundária à 

pancreatite induzida pela FLA2 crotálica não foi afetado de forma significativa pelo 

pré-tratamento com o inibidor de CSE (PGly; Figura 14D), mas foi capaz de diminuir 

significativamente a hiperalgesia abdominal resultante da pancreatite induzida por 

FLA2 bovina (Figura 15, painel D). 

Em grupos independentes de animais com a PA induzida pela FLA2 crotálica, 

procedeu-se ao pré-tratamento destes com o doador espontâneo de H2S, Na2S (50 

mg/kg, via i.p., 30 min; Figura 16). Tal tratamento não inibiu o aumento da 

concentração de amilase sérica em relação ao grupo com pancreatite não tratado 

(Figura 16; painel A; p>0,001); entretanto, o tratamento reduziu significativamente 

(p<0,001) os parâmetros inflamatórios mensurados, representados pela menor 

atividade de MPO (Figura 16, painel B) e do edema pancreático (p<0,05) 

comparados aos parâmetros obtidos nos animais com pancreatite induzida pela 

enzima FLA2 crotálica não tratados com o doador de H2S (Figura 16, painéis A-C).  

O aumento da intensidade de hiperalgesia abdominal secundária à 

pancreatite induzida pela FLA2 crotálica foi reduzido de forma significativa pelo pré-

tratamento com o Na2S (p<0,001; Figura 16D). 
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Figura 14 - Efeito do PGly (inibidor da enzima CSE) sobre os parâmetros 

inflamatórios e na hiperalgesia presente nos animais com 
pancreatite aguda induzida pela FLA2 proveniente de Crotalus 
durissus terrificus (FLA2 crotálica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os animais foram pré-tratados com o PGly, um inibidor da enzima CSE (50 mg/kg/ip 
- 30 min; n=6) ou controle salina (300 µL; n=6) e, em seguida, receberam injeções 
de FLA2 crotálica (300 µg/kg; n=6) diretamente no ducto biliopancreatico. Após 4 h, 
foram avaliados os níveis de amilase (painel A), atividade de MPO pancreática 
(painel B), índice de edema (painel C) e intensidade de hiperalgesia abdominal 
secundária (painel D). As barras brancas representam os animais do grupo de 
recebeu injeções apenas de salina, as barras pretas representam os animais que 
pré-tratados com salina e receberam injeções de FLA2 crotálica e as brancas com 
listras verticais são representantes do grupo de animais que foram pré-tratados com 
o inibidor CSE e também receberam injeções de FLA2 crotálica. Os dados foram 
plotados como média ± EPM e analisados pelos testes estatísticos de ANOVA de 
uma via, seguido de pós-teste Bonferroni. *(p<0,05) indica diferenças significativas 
em relação ao grupo controle salina (p<0,05) e #(p<0,05) indica diferenças 
significativas do grupo pré- tratado com PGly em relação ao grupo somente a FLA2 
crotálica. 
Fonte: Ramos (2016) 
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Figura 15 - Efeito do PGly (inibidor da enzima CSE) sobre os parâmetros 

inflamatórios e na hiperalgesia presente nos animais com 
pancreatite aguda induzida pela FLA2 proveniente de mamífero 
(FLA2 bovina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Os animais foram pré-tratados com o PGly, um inibidor da enzima CSE (50 mg/kg/ip, 
- 30 min; n=6) ou controle salina (300 µL; n=6) e, em seguida, receberam injeções 
de PLA2 bovina (300 µg/kg; n=6) diretamente no ducto biliopancreático. Após 4 h, 
foram avaliados os níveis de amilase (painel A), atividade de MPO pancreática 
(painel B), índice de edema (painel C) e intensidade de hiperalgesia (painel D). As 
barras brancas representam os animais do grupo de recebeu injeções apenas de 
salina, as barras cinza representam os animais que pré-tratados com salina e 
receberam injeções de FLA2 bovina e as barras cinzas com listras verticais são 
representantes do grupo de animais que foram pré-tratados com o inibidor CSE e 
também receberam injeções de FLA2 bovina. Os dados foram plotados como média 
± EPM e analisados pelos testes estatísticos de ANOVA de uma via, seguido de pós-
teste Bonferroni. *(p<0,05) indica diferenças significativas em relação ao grupo 
controle salina e #(p<0,05) indica diferenças significativas do grupo pré- tratado com 
PGly em relação ao grupo somente com a FLA2 bovina. 
Fonte: Ramos (2016) 
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Figura 16 - Efeito do Na2S sobre a pancreatite aguda induzida por FLA2 Crotálica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Os animais foram pré-tratados com o Na2S, um doador espontâneo de H2S (50 
mg/kg/ip, - 30 min; n=6) ou controle salina (300 µL; n=6) e, em seguida, receberam 
injeções de PLA2 crotálica (300 µg/kg; n=6) diretamente no ducto biliopancreático. 
Após 4 h, foram avaliados os níveis de amilase (painel A), atividade de MPO 
pancreática (painel B), índice de edema (painel C) e intensidade de hiperalgesia 
(painel D). As barras brancas representam os animais do grupo de recebeu injeções 
apenas de salina, as barras cinza representam os animais que pré-tratados com 
salina e receberam injeções de FLA2 crotálica e as barras cinzas com listras verticais 
são representantes do grupo de animais que foram pré-tratados com o Na2S e 
também receberam injeções de FLA2 crotálica. Os dados foram plotados como 
média ± EPM e analisados pelos testes estatísticos de ANOVA de uma via, seguido 
de pós-teste Bonferroni. *(p<0,05) indica diferenças significativas em relação ao 
grupo controle salina e #(p<0,05) indica diferenças significativas do grupo pré- 
tratado com Na2S em relação ao grupo somente com a FLA2 crotálica. 
Fonte: Ramos (2016) 
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3.12 Cinética da geração de sulfeto total no pâncreas de ratos naive e com 
pancreatite 
 

No homogenato do pâncreas de ratos naive (n= 3), observou-se um aumento 

significativo na intensidade de fluorescência (UA), medida indicativa de aumento da 

geração de H2S, em função dos intervalos de tempo de 15, 30 e 60 min (Figura 17, 

painel A). Na presença dos inibidores da CBS (CHH 3 mM; n=3) e CSE (PGly 2 mM; 

n=3), essa geração (aumento da UA) de H2S no pâncreas naive foi reduzido em 

todos os tempos avaliados (15, 30 e 60 min), quando comparado a intensidade de 

fluorescência (UA) obtida no homogenato de pâncreas do grupo não tratado com os 

inibidores (n=3; Figura 17, painel A). 

No ensaio subsequente, a diluição de 500x e o tempo de 20 min (g/mL; n=3) 

foram selecionados (Figura 17, painel B). 

Em ratos com PA induzida pela FLA2 crotálica, a geração de H2S no pâncreas 

destes aumentou significativamente em ralação ao animal sem a doença (salina; 

Figura 18). Na vigência do tratamento com os inibidores da enzima CSE (PGly 2 

mM) e CBS (CHH 3 mM), esse aumento foi abolido, retornando às concentrações 

basais dos respectivos animais controle (P<0,05; n=4; Figura 18). 
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Figura 17 - Cinética de geração de H2S em pâncreas de animais saudáveis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Amostras de homogenatos pâncreas (animais naive) foram submetidos ao teste de 
cinética de geração de H2S. O painel A ilustra a cinética da medida de fluorescência 
(UA) no homogenato de pâncreas saudáveis de ratos naive na diluição de 1:10 na 
presença dos inibidores das enzimas geradoras de H2S (PGly ou CHH) ou ausência. 
O painel B ilustra as diferentes diluições testadas, no tempo de 20 min. Os 
resultados de A foram plotados com base na equação Y=Bmax*X/(Kd+X), e estão 
expressos como unidades arbitrárias de fluorescência de excitação (DO 290 nm) e 
emissão (DO 695 nm). Os resultados de B representam a relação da síntese de H2S 
em função das diluições teciduais e estão expressos como média ± e.p.m. Fonte: 
Ramos (2016). 
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Figura 18 - Papel dos inibidores de H2S endógeno na geração desse gás no 

pâncreas inflamado (pancreatite) pela ação da FLA2 crotálica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Amostras de homogenatos de pâncreas de animais controle (salina) ou com 
pancreatite aguda  foram pré-incubadas (-20 min) com PGly (inibidor da CSE, 
2 mM), CHH (inibidor da CBS, 3 mM) e o respectivo controle (veículo). A 
figura ilustra a cinética da medida de fluorescência (UA) no homogenato do 
pâncreas dos animais controle ou com pancreatite (n= 4), na presença e 
ausência dos inibidores CHH e PGly, no tempo de 20 min geração. Os 
resultados foram plotados com base na equação Y=Bmax*X/(Kd+X), e estão 
expressos como unidades arbitrárias de fluorescência de excitação (DO 290 
nm) e emissão (DO 695 nm). *P<0,05 vs. Controle do grupo que recebeu 
injeções de salina; ### p<0.001 vs. controle. (ANOVA de uma via seguido 
pelo teste de Bonferroni).  
Fonte: Ramos (2016). 
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4 DISCUSSÃO  

O enfoque inicial deste estudo consistiu em avaliar, de forma comparativa, 

os efeitos nociceptivos e inflamatórios locais e secundários (pulmão) resultantes da 

PA induzida pelas injeções da FLA2s do veneno de serpente Crotalus durissus 

terrificus (crotálica) e da FLA2 obtida de mamíferos (bovina) no ducto biliopancreático 

de ratos. Subsequentemente, procurou-se averiguar os potenciais mecanismos 

envolvidos, em particular, neurogênicos e dependentes do novo gasotransmissor 

endógeno, o H2S. 

Membros do nosso grupo demonstraram que diferentes isoformas de FLA2 

secretória isoladas de venenos ofídicos, usadas como ferramentas farmacológicas, 

induzem aumento significativo na concentração de amilase sérica e um processo 

inflamatório no pâncreas e pulmão dos animais quando injetadas no ducto 

biliopancreático de ratos, caracterizado por edema pancreático, influxo de leucócitos 

no pâncreas e pulmão (aumento significativo na atividade da MPO) (Camargo et al., 

2005, 2008). Tais sinais e sintomas assemelham-se ao processo inflamatório agudo 

visto no pâncreas de seres humanos; exceto, pelo fato que a extrapolação do 

parâmetro da dor não foi analisada por esses estudos. Além disso, a concentração 

sorológica da FLA2 pode servir como um importante biomarcador de diagnóstico da 

pancreatite, visto que, pelo menos, duas isoformas de FLA2 (tipos I - origem 

pancreática - células acinares e II origem em macrófagos, neutrófilos, plaquetas) 

estão presentes em altas concentrações no sangue de pacientes com pancreatite, 

(Uhl et al., 1997; Suzuki et al., 2007), tornando importante o estudo destas enzimas 

nesse processo patológico. Destaca-se que a escolha da FLA2s de mamíferos se 

deu pela possibilidade desta se assemelhar melhor com as FLA2s encontradas em 

humanos. 

Em termos comparativos da resposta inflamatória no período de 4 h, a 

análise desse parâmetro no presente estudo revelou que a injeção da FLA2 bovina 

diretamente no ducto biliopancreatico evocou um quadro característico de 

pancreatite aguda, semelhante àquele produzido pela FLA2 crotálica, que consistiu 

em aumentos significativos dos níveis séricos de amilase, índice peso seco/peso 

úmido do pâncreas (edema) e hiperalgesia abdominal. De forma interessante, a 

análise de MPO no pâncreas destes animais demonstrou que a FLA2 crotálica 
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induziu maior aumento nesta enzima quando comparado ao efeito obtido com a 

FLA2 bovina. Para compreender estas diferenças é necessário considerar que a 

FLA2 crotálica é classificada como FLA2 do grupo IB e a FLA2 de mamífero é 

classificada como FLA2 pertencente ao grupo IIA, de maneira que suas estruturas 

químicas são diferentes e isso determina, em parte, a forma como estas enzimas 

atuam na indução da pancreatite neste modelo. 

A FLA2 crotálica utilizada neste estudo foi isolada por cromatografia a partir 

da molécula crotoxina; dois únicos picos de proteína foram obtidos, correspondentes 

respectivamente à crotapotina e FLA2. As frações correspondentes a estas frações 

foram coletadas e liofilizadas (Landucci et al., 2004). Desta feita, estudos utilizando a 

crotoxina (um dos componentes neurotóxicos presentes em veneno de Crotalus 

durissus terrificus, composta por duas subunidades, a FLA2 secretória, e outra não 

catalítica, a crotapotina; (Landucci et al., 2004; Sampaio et al., 2010), como 

ferramente farmacólogica podem servir, com ressalvas (uma vez que a subunidade 

crotapotina também pode apresentar atividade farmacológia), como parametro 

comparativo dos efeitos obtido com as FLA2 crotálica) neste trabalho. Ressalta-se 

que a rede catalítica para PLA2s veneno de cobra grupo IIA formado por His48, 

Tyr52, Tyr73 e Asp99, também é totalmente 

conservada na crotoxina (Sampaio et al., 2010; Vieira et al, 2013). Análises 

bioquímicas utilizando sFLA2s distintas  sugerem que há uma seletividade em 

relação ao substrato utilizado por cada tipo de sFLA2s, por exemplo, as sFLA2s-IB 

são altamente ativas em fosfatidilcolina (FC), enquanto sFLA2s-IIA tem maior 

afinidade pela fosfatidiletanolamina (FE) ou fosfadilserine (FS) em relação à FC e 

esse efeito parece ser parcialmente atribuído às suas estruturas cristalinas (Karray 

et al., 2011; Murakami et al., 2015). Outro estudo, que avaliou o papel do inibidor 

ácido 4-metoxbenzóico sob as sFLA2s IIA e IB demonstrou que no caso das sFLA2s 

IIA o sítio ativo está inibido para o acesso de quaisquer inibidores externos, por outro 

lado, as sFLA2 IB são monomeros com sítio ativo aberto para qualquer inibidor sem 

restrições (Ramakrishnam et al., 2010). 

Paralelamente, a análise histológica das fotomicrografias dos pâncreas dos 

animais submetidos à pancreatite com FLA2 crotálica e bovina revelaram, em ambos 

os modelos, densos infiltrados inflamatórios, caracterizados principalmente por 

polimorfonucleares (neutrófilos). Tal análise também evidenciou efeitos inflamatórios 
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secundários no pulmão dos animais, tais como edema intersticial e diminuição dos 

espaços alveolares, possivelmente decorrente do influxo de células inflamatórias no 

parênquima pulmonar destes. Por outro lado, a atividade da MPO não se revelou 

significativamente elevada no pulmão dos animais com pancreatite quando 

comparado ao grupo controle. Em outro modelo experimental de pancreatite 

induzida por obstrução do ducto biliopancreatico, a análise histológica de pulmão 

não revelou diferenças nos parâmetros de inflamação, tais como infiltrado 

neutrofílico, indicativo confirmando naquele momento da análise tratar-se de um 

processo inflamatório apenas agudo e local (Caglayan et al., 2015). Por outro lado, a 

atividade da MPO, enzima presente nos grânulos azurófilos dos neutrófilos, é 

comumente empregada como marcador da presença de neutrófilos. Todavia, a 

ausência dessa atividade enzimática não exclui a existência de um processo 

inflamatório e tampouco a capacidade das células inflamatórias (ex.: neutrófilos) se 

infiltrarem para determinados focos de lesão.  

Neste estudo, a discrepância dos achados de atividade da MPO no pulmão 

dos animais frente as duas FLA2s não está clara; porém, é possível que a FLA2 de 

mamíferos e o tempo de degradação desta seja distinto da FLA2 crotálica ou, ainda, 

distinto do período avaliado. Ou seja, é possível que a cinética do extravasamento 

plasmático evocado pela FLA2 bovina seja mais rápida e, portanto, o efeito possa ter 

se esgotado ou ainda não ocorreu de forma marcante no tempo avaliado, assim 

como demonstrado anteriormente com as demais FLAs (Camargo et al., 2005). 

Reforçando tais sugestões, achados da literatura e do nosso próprio grupo mostram 

que a instilação intra-traqueal ou a inalação de substâncias inflamatórias, dentre eles 

o fator de ativação plaquetária (PAF), LPS, antígeno (ovalbumina), histamina, 

poluente e outros (Erjefalt et al., 1998; Evans et al., 1987; Tavares de Lima et al., 

1995; Teles et al. 2010) induzem aumento do influxo celular na traqueia, brônquio, 

mucosa nasal e lavado broncoalveolar de roedores; contudo, no parênquima 

pulmonar desses, o dado histológico revela ausência de influxo celular ou baixa 

celularidade. Acredita-se que isto se deve às possíveis diferenças no 

suplemento/circulação sanguíneo entre os compartimentos das vias aéreas, uma 

vez que a fisiologia hemodinâmica da traqueia e brônquios é diferente daquela do 

parênquima pulmonar. Enquanto a traqueia e brônquios são irrigados pela circulação 

sistêmica, o parênquima pulmonar é irrigado pela circulação pulmonar. Como 
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consequência, a biodisponibilidade das substâncias inflamatórias e/ou administradas 

nessas estruturas pode ser afetada ou seguir cinética de resposta distinta entre si. 

Assim, as variações (inflamação) sofridas no órgão alvo (pâncreas) e secundário 

(pulmão) dos animais com pancreatite induzida pela FLA2 crotálica e bovina podem 

ser, em parte, justificadas pelas diferenças das FLA2s e, principalmente, pelo fato 

que a membrana dos alvéolos capilares controlam melhor o volume e a celularidade 

dos capilares pulmonares do que a circulação sistêmica no pâncreas. 

No que tange ao efeito sistêmico (pulmão) da pancreatite na celularidade da 

cavidade pulmonar, via técnica de lavagem broncoalveolar (LBA), verificou-se que 

no LBA de ratos com pancreatite induzida pela FLA2 Crotálica, mas não a FLA2 

bovina, ocorreu uma redução significativa de linfócitos, monócitos e neutrófilos, mas 

não de eosinófilos, quando comparado ao grupo controle. Esse aumento de 

celularidade no LBA não foi consistente com a celularidade no sangue periférico dos 

animais com pancreatite induzida pela FLA2 crotálica. Resultados opostos foram 

obtidos no sangue periférico e LBA de ratos com pancreatite induzida pela FLA2 

bovina, os quais revelaram um aumento de neutrófilos no sangue periférico, mas 

não no LBA em comparação com o grupo controle. É provável que, neste caso, a 

dinâmica de diferenciação celular na medula óssea, bem como a emigração dos 

leucócitos do sangue periférico para o pulmão dos animais frente à sinalização 

emitida pela FLA2 bovina obedeça a um padrão temporal distinto daquele observado 

com a FLA2 crotálica. Não se pode inferir ou excluir totalmente que as alterações no 

número de células no sangue e LBA dos animais com pancreatite induzida pela 

FLA2s crotálicas sejam dependentes de efeitos tóxicos direto dessa enzima ou 

simplesmente conseqüência do processo inflamatório agudo causado por elas no 

pâncreas, já que na pancreatite em humanos, o influxo de células inflamatórias para 

outros compartimentos (ex.: pulmão) consiste em um dos principais mecanismos 

para lesões tissulares secundárias. Reforçando tal sugestão, acrescenta-se a isto o 

achado que a análise celular frente à FLA2 crotálica ou bovina no LBA após 2 h da 

administração não revelou diferenças significativas em relação ao grupo controle, 

indicando que, pelo menos nesse intervalo, nenhuma das FLAs promove ou estimula 

o influxo celular na periferia. Em contrapartida, estudo preliminar do nosso 

laboratório (dado não publicado) bem como em outros publicados, verificou-se que a 

pancreatite experimental evocada pelo tauracolato consistiu em inflamação do 
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pâncreas e aumento do número de leucócitos, principalmente de neutrófilos, 

enzimas e mediadores inflamatórios (ex. citocinas) no sangue periférico dos animais 

(Bluth et al., 2008;  Yubero et al., 2009). De forma semelhante, resultados recentes 

do grupo demonstram que a pancreatite evocada pela injeção da FLA2 do veneno de 

Nmm elevou o número de células inflamatórias no sangue periférico desses animais 

(Camargo et al., 2014). Por conseguinte, estabelecer uma relação direta entre os 

efeitos inflamatórios ou possíveis efeitos tóxicos da FLA2 injetada no pâncreas é 

difícil, pois em ambos os casos e, em várias doenças, existe a possibilidade da 

elevação de enzimas variadas (pancreáticas, hepáticas) e de mediadores 

inflamatórios. Assim, os dados ora apresentados contribuem para a sugestão de que 

a redução de celularidade no sangue periférico e/ou LBA se correlaciona 

diretamente com o grau de pancreatite e não, particularmente, à dose de FLA2 

crotálica e bovina usada neste estudo. Isto se baseia no fato que, conforme 

demonstrado com as demais FLA2s de serpentes, a resposta inflamatória no 

pâncreas bem como outros parâmetros não inflamatórios desse modelo 

experimental ocorreu de maneira dose- e tempo-dependente (Camargo et al., 2005).  

A redução do influxo sanguíneo na microcirculação pancreática pode ser a 

primeira alteração inflamatória conduzindo a ativação de macrófagos e leucócitos, 

liberação de citocinas pro-inflamatorias e acúmulo de radicais livres derivados de 

oxigênio e substancias toxicas no pâncreas (Li, Peng, 2014). Uma proposta para o 

papel dos neutrófilos na pancreatite induzida por estas FLA2s sugere que exista um 

acúmulo de neutrófilo intra-capilar que tem sido considerada como um suposto 

mecanismo protetor que impede a transição da pancreatite edematosa para a 

pancreatite necrosante e hemorrágica. De forma curiosa, este evento parece 

preceder o extravasamento de leucócitos a partir das vênulas que é evento entre a 

lesão pancreática e a progressão da doença para estágios mais graves. O acúmulo 

intracapilar de leucócitos é dependente de eventos quimiotáxicos mediados por IL-8   

fMLP (formil-methionil-leucil-fenilalanina) e sua adesão é mediada por LFA-1 

(antígeno associado a função 1) ou ICAM (Mayerle, 2009).  

É fato que os resultados apresentados no presente estudo apontam para 

um papel pró-inflamatório e, também, pró-nociceptivo das FLA2 crotálica e FLA2 

bovina. De fato, estudos anteriores já demonstraram que a FLA2 contida no veneno 

de diferentes serpentes causam respostas inflamatórias, como edema de pata, 
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ativação de mastócitos e aumento de influxo de proteínas plasmáticas na pele dorsal 

de ratos, via mecanismos dependentes de aminas derivadas de mastócitos e/ou 

estimulação de fibras sensoriais (Câmara et al., 2003; Landucci et al., 2000; Lloret,  

Moreno, 1993). Curiosamente, a existência de componentes anti-inflamatórios e 

imunomodulatório foi também demonstrada no veneno Crotalus em modelos de 

inflamação (Nunes et al., 2007). Segundo Sampaio e colaboradores (2001), a 

atividade fagocítica de macrófagos foi também diminuída por esse veneno, muito 

embora esses mesmos autores acreditam que o efeito anti-fagocítico do veneno se 

deve à ação da crotoxina (Sampaio et al., 2003) e da FLA2 isoladas desse veneno 

(Sampaio et al., 2005). Segundo Cardoso e colaboradores (2001), a injeção de 

crotoxina em camundongos Swiss reduziu o número de linfócitos, embora aumentou 

o número de neutrófilos no sangue periférico dos animais. Resultados similares com 

a crotoxina foram observados em linfócitos de ratos Wistar (Zambeli et al., 2008).  

No sentido de confrontar a capacidade tóxica das FLA2s crotálica e bovina, 

nas doses utilizadas para indução da pancreatite em ratos, lançou-se mão aqui de 

testes bioquímicos (enzimáticos) úteis para auxiliar no diagnóstico de agressões e 

não necessariamente lesões hepáticas, renais ou pancreáticas. Vale acrescentar 

que nem sempre esses testes revelam a atividade funcional desses órgãos. Neste 

estudo, evidenciou-se um aumento significativo da atividade da amilase quando 

comparado ao grupo veículo; porém, esse aumento não foi diferente entre os 

grupos, indicando que ambas FLAs2 são capazes de promover, de forma 

equipotente, aumento da amilase. Subsequentemente, avaliou-se a concentração 

sérica de outras enzimas relevantes para testes de toxicidade, como a 

aminotransferase (ALT), AST, fosfatase alcalina (FA) e GGT (gama-

glutamiltransferase) nos animais com pancreatite. As concentrações séricas de γ-GT 

e AST, mas não das demais enzimas, elevaram-se marcantemente em ratos com 

pancreatite induzida por FLA2 crotálica, mas não da FLA2 bovina, em relação ao 

controle. Vale ressaltar que a ausência de níveis séricos elevados dessas enzimas, 

em geral, nem sempre corresponde à ausência de um quadro grave de pancreatite 

ou outras doenças hepáticas e pancreáticas (Borrini, Guimarães, 1999). Admitindo-

se ser válido que o aumento de γ-GT é consistente com o diagnóstico de dano 

hepático e pancreático, era de se esperar níveis elevados das demais enzimas (ex.: 

ALT) no plasma desses animais, o que não foi este o caso. Por outro lado, segundo 
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Pratt e colaboradores (1999), nem sempre existe uma perfeita relação entre a 

intensidade de danos hepáticos e as variações nos níveis séricos da enzima ALT.  

É de conhecimento que o pâncreas possui seu próprio sistema circulatório 

renina-angiotensina (SRA), o qual responde a inúmeros estímulos fisiológicos e 

algumas condições clínicas (Leung, 2002, 2003; Oruc et al., 2009; Turkyilmaz et al., 

2007), além de participar do controle de funções exócrinas e endócrinas desse 

órgão, tais como secreção de enzimas digestivas acinar e de hormônios das ilhotas 

de Langerhans (Leung, Chappell, 2001). Nesse sentido, a expressão de 

componentes do SRA aumenta marcantemente na pancreatite, indicando assim 

maior relevância clínica para esse sistema nessa patologia (Leung et al., 2000). 

Corroborando tal sugestão, inibidores da ECA (ex.: enalaprilato, captopril) reduziram 

significativamente os sinais clínicos, as lesões pancreáticas bem como a mortalidade 

em ratos com pancreatite experimental aguda necrosante, indicando a importância 

desse sistema no tratamento da pancreatite (Oruc et al., 2009; Turkyilmaz et al., 

2007;). 

Neste estudo, as atividades da ECA no plasma dos ratos com pancreatite 

induzida pelas FLA2s crotálica e bovina não foram distintas da atividade sérica da 

ECA em ratos controle, sugerindo que essa enzima não participa diretamente do 

mecanismo envolvido nos efeitos inflamatórios em nosso modelo de pancreatite. 

Estudos de polimorfismo realizados por Hucl e colaboradores (2009) vão ao 

encontro dessa sugestão, os quais mostram que a deleção ou inclusão do gene da 

ECA não está associado à pancreatite aguda ou crônica.  

No conjunto, estes resultados indicam que os efeitos decorrentes da injeção 

de FLA2s crotálica ou bovina no ducto biliopancreático de ratos são consequentes da 

resposta inflamatória nesse órgão, mais do que um efeito de superdosagem (tóxico) 

dessas enzimas nos animais. Tais evidências são reforçadas pelos achados em que 

a mesma dose de FLA2 crotálica, quando administrada pela via sistêmica 

(endovenosa) em ratos, causou efeitos inflamatórios intensos e possivelmente 

tóxicos, visto que lesões hepáticas graves e níveis séricos elevados das enzimas 

AST, ALT, FA e γ-GT foram mensurados nesses animais (França, 2009). Ainda, 

cabe considerar que essas enzimas não são órgano-específicas; ou seja, elas estão 

presentes em vários tecidos do organismo e não somente no fígado; porém, estão 

geralmente mais elevadas em fígado de pacientes com doenças hepáticas (ex.: 
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hepatite) ou com lesões hepáticas graves decorrentes de intoxicações químicas 

(medicamentosas), alcoólicas e outras (Mincis, Mincis, 1996). 

Em continuidade ao estudo e diante do conhecimento de literatura que a 

severidade da inflamação local e as complicações sistêmicas da pancreatite estão 

associadas ao aumento da biossíntese de citocinas e mediadores secundários, 

como a histamina, prostaglandinas, tromboxano, leucotrienos, NO e fator de 

ativação plaquetária (PAF) e outros fatores biológicos endógenos e exógenos 

(infecções bacterianas), optou-se por averiguar a participação de citocinas IL-1β e 

TNFα, conhecidas por desempenham um papel importante em respostas 

inflamatórias aguda (Luckens et al., 2012; Woodcock et al, 2013), incluindo na 

pancreatite aguda severa (Malleo et al., 2007).  

Ao contrário do aumento da concentração de TNFα obtido no plasma de 

animais com pancreatite evocada pela FLA2 de veneno de Nmm (Camargo et al., 

2008b), a análise do TNF-α no plasma dos ratos com pancreatite induzida pela FLA2 

crotálica e bovina, após 4 h, não revelou concentrações significativas desta em 

relação ao grupo controle (dados não mostrados). No entanto, um aumento nos 

níveis de IL-1β foi observado no plasma de ratos com pancreatite induzida pela FLA2 

bovina, mas não pela crotálica, indicando que a IL-1β contribui para a patogenia do 

corrente modelo experimental de pancreatite induzida pela FLA2 bovina. A 

discrepância entre nossos achados e aquele descrito por Camargo e colaboradores 

(2008b) não está estabelecida; muito embora, correlaciona-se, em parte, com as 

pequenas diferenças na resposta inflamatória provocada pelas FLA2s crotálica e 

bovina, sendo essa primeira ligeiramente mais potente em promover a resposta 

inflamatória. Não se pode também excluir a possibilidade de que concentrações 

elevadas dessas citocinas ocorreram em intervalos mais precoces ou venham 

ocorrer mais tardiamente do que o avaliado em 4 h pós-indução. Nesse sentido, 

Chen e colaboradores (2009) demonstraram no modelo animal de pancreatite 

induzida por taurocolato, níveis séricos significativos de TNF-α, IL-1β e IL-6 após 2 e 

6 h da indução da doença. Muito embora não tenham sido encontrados níveis 

detectáveis destas citocinas 2 h após a indução da pancreatite aguda por ambas 

FLA2s, a literatura aponta que o TNF-α e IL-1β são consideradas as primeiras 

citocinas responsáveis pelo início e pela propagação dos eventos inflamatórios 

instalados na pancreatite aguda (Pérez et al., 2015). 
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Em continuidade ao estudo e sabendo que a dor é um dos sintomas mais 

frequente e incômodo para os pacientes com pancreatite, averiguou-se o perfil 

desse sintoma e seus mecanismos em nosso modelo experimental. Sabe-se que as 

estratégias experimentais disponíveis para avaliar a dor em modelos animais são 

bem subjetivas e, particularmente, no caso do modelo proposto por Camargo e 

colaboradores (2005; 2008a,b), usado neste estudo, existe o inconveniente adicional 

do procedimento cirúrgico (laparotomia) necessário para a administração dos 

agentes testes via ducto biliopancreático. 

De acordo com a International Association for the Study of Pain (IASP), “a 

dor é uma experiência emocional e sensorial desagradável associada ao dano real 

ou em potencial do tecido ou descrita em tais termos”. Processa-se no córtex 

cerebral, envolvendo, além da conversão de estímulos aversivos do meio ambiente, 

componentes afetivo-motivacionais, cognitivos e locomotores (Julius, Basbaum, 

2001; Kuner, 2010). Em vista disto, uma terminologia adequada para aferição da dor 

em animais acaba sendo bastante questionável e debatida por vários autores. 

A dor pode ser proveniente de um tecido inflamado e, neste caso, a lesão do 

tecido resulta na liberação de mediadores inflamatórios, tais como citocinas, cininas 

e eicosanóides (PGs), os quais agem nos nociceptores (terminações nervosas livres 

responsáveis pelo início da transmissão da informação dolorosa), causando redução 

do limiar de ativação destes, que leva ao fenômeno denominado sensibilização. 

Esta, por sua vez, promove dois estados conhecidos, como hiperalgesia e alodinia. 

Na hiperalgesia, ocorre a dor exagerada atribuída a um estímulo doloroso brando, 

enquanto a alodínia caracteriza-se pela dor iniciada por estímulos não lesivos, como 

o simples ato de dobrar alguma articulação para pegar um objeto ou de beber água 

gelada (Julius, Basbaum, 2006; Millan, 1999).  

A padronização da medida de hiperalgesia foi realizada primariamente no 

modelo clássico de pancreatite induzida por taurocolato de sódio (dados não 

demonstrados), o qual conhecidamente induz alterações no comportamento dos 

animais, interpretado como dor (Aho et al.,1980; Balibrea et al., 1992; Chen et al., 

2009; Keck et al., 2009; Korobowicz et al., 2009). Outros trabalhos com modelos de 

pancreatitie aguda avaliam a hiperalgesia, usando filamentos de von Frey, com 

algumas diferenças ao aparato eletrônico usado aqui (Ishikura et al., 2007; 

Kawabata et al., 2006; Nishimura et al., 2009; Vera-Portocarrero et al., 2004). 
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Contudo, nenhum desses modelos experimentais de pancreatite envolveu a 

laparotomia.  

Neste estudo, a indução da pancreatite em ratos pela injeção da FLA2 

crotálica no ducto biliopancreático causou aumento significativo da intensidade de 

hiperalgesia, caracterizada pela redução do limiar de retirada do abdômen frente a 

uma pressão exercida com um analgesímetro eletrônico (g), de forma tempo-

dependente, em relação aos animais controle, que receberam a injeção de salina. 

Tal evento foi mais evidente na 4ª hora, o qual coincidiu com os sinais da inflamação 

(edema, influxo de células no pâncreas e pulmão) e das alterações nas secreções 

enzimáticas (ex.: amilase, γ-GT, AST). Nesse mesmo intervalo, a análise 

comparativa do efeito hiperalgésico revelou respostas semelhantes entre os animais 

com pancreatite induzida pela administração da FLA2 crotálica e da FLA2 bovina, o 

que nos permite sugerir que ambas as enzimas, quando injetadas no ducto 

biliopancreático, possuem a mesma eficácia na indução dos comportamentos 

abdominais interpretados como dolorosos, sugerindo que ambas sensibilizam os 

nociceptores de maneira semelhante e equipotentes. 

Em modelos de contorção abdominal e hiperalgesia térmica usando a placa 

quente, outros autores demonstraram que o veneno de Crotalus sp apresenta 

atividade analgésica (Giorgi et al., 1993; Gutierrez et al., 2008). Tal atividade foi 

inicialmente atribuída a moléculas de peso molecular menores que 3000 kDa 

presentes no veneno, muito embora posteriormente revelou-se que esse efeito 

dependia da geração de NO e envolviam receptores δ-opióides (Picolo et al., 2000). 

A atividade antinociceptiva do veneno da crotálica foi também recentemente 

atribuída à presença de um peptídeo denominado crotalfina, que atua via ativação 

de receptores κ e δ-opióides (Kono et al., 2008), bem como em receptores 

muscarínicos centrais (Nogueira-Neto et al., 2008). Esses achados comprovam que 

o veneno crotálico possui componentes antinociceptivos, e.g. crotalfina, e outros 

com atividades hipernociceptivas, como as FLA2s.  

A inervação pancreática é composta, em sua maioria, por fibras do tipo não 

mielinizadas (ex.: fibras C), as quais são envoltas por intensas quantidades de 

células inflamatórias (Bockman et al., 1988; Ceyhan et al., 2009 a, b). Esses nervos 

são passíveis de lesões provocadas pela ação de enzimas pancreáticas, que 

permitirão influxo das células inflamatórias nos neurônios ou nas células acinares 
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danificadas. Tais alterações geram impulsos aferentes suficientes para a liberação 

aferente e eferente de neuropeptídeos e subseqüente geração da resposta 

nociceptiva, bem como da inflamação neurogênica (Portocarrero, Westlund, 2005). 

Em que pese ser bastante conhecido alguns dos aspectos das fibras 

sensoriais e seus neuropeptídeos na inflamação neurogênica e dor promovido por 

substâncias irritantes como a capsaicina ou moduladas por toxinas de venenos 

animais (Costa et al., 1997, 2003; de Souza et al., 2001, 2013; Yshii et al., 2009; 

Zanchet, Cury, 2003; Zanchet et al., 2004), os estudos in vitro são também 

importantes para subsidiar a discussão destes resultados. Em recente estudo do 

grupo, Camargo e colaboradores (2011) mostram que, no modelo de nervo vago 

isolado (grease-gap), a administração contínua da solução de FLA2 do veneno 

crotálico ou Naja mocambique mocambique (Nmm) não causou despolarização no 

potencial de repouso desse nervo, muito embora diminuiu o potencial de ação 

propagado compostos em fibras A e C. isoladas, Isso sugere que, ao contrário da 

capsaicina ou do veneno da aranha Phoneutria nigriventer (Costa et al., 2003), as 

FLA2s dos venenos dessas serpentes não estimulam as fibras sensoriais, excluindo 

assim a capacidade de tais substâncias ativarem diretamente as fibras sensoriais no 

pâncreas dos animais.  

Esses resultados são curiosos, uma vez que, neste estudo, demonstramos 

que o antagonista de substância P, via bloqueio de receptores NK1 (SR140333), 

reduziu marcantemente o efeito hiperalgésico, mas não o processo inflamatório local 

e secundário, observado no modelo de pancreatite induzido pela FLA2 crotálica. 

Curiosamente, estes resultados contrastam com os obtidos anteriormente por 

Camargo e colaboradores (2008), onde o SR140333 reduziu parcialmente a 

resposta inflamatória local pancreática induzida pela FLA2 de Nmm. Cabe ressaltar 

que existem diferenças na ação das FLA2s crotálica e Nmm pois enquanto a FLA2 de 

Nmm é classificada como grupo IA, as FLA2 do veneno crotálico e pancreática 

bovina pertencem aos grupos IB e IIA, respectivamente. Assim, é provável que 

essas modificações estruturais resultem em diferenças, capazes de influenciar o 

mecanismo de catálise dessas enzimas (Six, Dennis, 2000). 

Segundo Morioka e colaboradores (2002), a incubação da IL-1β em cultura de 

neurônio aferente primário promove a liberação de substância P via mecanismos 

dependente de COX e da expressão aumentada de duas FLA2: a secretória tipo IIA 
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e a citosólica tipo IV, indicando que esses mecanismos parecem ser responsáveis 

pela excitabilidade das fibras sensoriais no evento da inflamação neurogênica. 

Diante dessas evidências, não se pode excluir totalmente que o mecanismo inibitório 

do SR140333 sobre a hiperalgesia secundária da pancreatite induzida pela FLA2 

crotálica seja dependente de um mecanismo indireto, incluindo o aumento da 

expressão de receptores de taquicininas. Reforçando tal sugestão, a expressão do 

receptor NK1 mostrou-se elevada no pâncreas de animais com pancreatite 

(Portocarrero, Westlund, 2004) e no pâncreas de animais com artrite experimental 

evocada pela carragenina (Shrikhande et al., 2001). No conjunto, esses achados 

sugerem que a expressão aumentada de receptores NK1 no pâncreas de ratos com 

pancreatite e/ou artrite experimental induzida por carragenina está associada a um 

maior limiar de dor. Isto reforça o envolvimento deste receptor na dor de origem 

pancreática. De fato, camundongos nocautes de receptores NK1 exibem menor 

gravidade da pancreatite experimental induzida por ceruleína (Bhathia et al., 1998). 

Os receptores NK1 estão expressos em células acinares de cobaias, cuja 

ativação desses resulta na secreção de enzimas pancreáticas (Sjodin et al., 1991). 

Em conjunto, os resultados do nosso estudo nos levam a conclusão que, ao 

contrário das demais evidências experimentais envolvendo o componente 

neurogênico dependente de receptores NK1, somente a hiperalgesia, mas não os 

demais sinais e sintomas inflamatórios da pancreatite induzida pela FLA2 de veneno 

crotálica e bovina, são modulados por mecanismos neurovasculares via receptores 

NK1. Em 2011, Camargo e colaboradores, demonstraram que este efeito não era 

mediado pela despolarização direta das fibras sensórias, mas sim, pela redução da 

amplitude dos potenciais de ação propagados pelas fibras C e Aδ. Ademais, as 

FLA2s do veneno crotálico e bovina são eficazes como ferramentas farmacológicas 

importantes na indução de hiperalgesia e da maioria dos sinais inflamatórios 

relacionados à pancreatite aguda. 

Por seu turno, em 2008, Bhatia e colaboradores demonstraram que a 

substância P (e seu receptor NK1) estão envolvidas nas ações pró-inflamatórias de 

doadores de H2S na pancreatite in vivo e em ácinos isolados (in vitro). 

Posteriormente, outros estudos demonstravam um perfil dual (anti-inflamatório e pró-

inflamatório) para o H2S endógeno ou doadores deste em diferentes modelos de 

pancreatite (Hegde, Bhatia, 2011; Whiteman, Winyard, 2011; Wang et al., 2013). 
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Considerando que neste estudo observou-se que o neuropeptídeo substância P 

participa efetivamente, via ativação de receptores NK1 (Camargo et al., 2011), da 

resposta dolorosa abdominal, mas não da resposta inflamatória e do aumento da 

concentração da amilase, na PA induzida por ambas as FLA2s, averiguou-se por fim 

a correlação entre esse neuropeptídeo e o H2S endógeno e o exógeno (via Na2S) na 

PA induzida pelas FLA2s. 

Adiante, verificou-se que o pré-tratamento (- 30 min, i.p.) de ratos com o 

doador espontâneo de H2S, Na2S, na única dose de 50 mg/kg, reduziu 

marcantemente a PA (atividade de MPO e edema) e a hiperalgesia (dor) abdominal 

evocada pela FLA2s crotálica, apesar de não afetar o aumento da amilase. Tal 

achado é indicativo que, ao contrário de Bhatia e colaboradores (2008), a aplicação 

exógena do doador de H2S Na2S, possui efeito protetor sobre a hiperalgesia 

abdominal neste modelo de PA ainda mais abrangente do que aquele evocado pelo 

antagonista de receptores NK1, SR140333, uma vez que também inibiu a resposta 

inflamatória. Isto indica que mecanismos distintos participam da PA induzida pela 

FLA2s crotálica. 

Surpreendentemente, observou-se a seguir que o esquema terapêutico da 

inibição endógena de H2S efetuado pela PGly, um inibidor da enzima CSE, não 

afetou a hiperalgesia abdominal e tampouco o aumento da amilase induzida pela 

FLA2 crotálica, muito embora foi capaz de inibir significativamente a resposta 

inflamatória nesse modelo. Vale ressaltar que na PA induzida pela FLA2 de 

mamífero, a PGly inibiu também a hiperalgesia abdominal relacionada, sem também 

afetar a concentração da amilase. Estes achados são bastante discrepantes, mas 

também curiosos, pois mostram que, apesar de ambas as FLA2s promoverem sinais 

/ sintomas semelhantes aos da PA em humanos, os mecanismos inflamatórios e 

sensitivos modulados pela FLA2s de mamífero e crotálica parecem ser, pelo menos 

em parte, distintos. Os resultados também sugerem que a geração de H2S ocorra 

não só pela CSE, mas também pela outra enzima CBS. 

Ademais, no que tange aos efeitos protetores discrepantes da administração 

exógena de doadores de H2S ou da geração endógena deste sobre estes modelos 

experimentais, compete lembrar que trabalhos do grupo e de demonstraram 

resultados semelhantes empregando-se outros modelos experimentais. Por 

exemplo, em modelo de inflamação e hiperalgesia articular temporomandibular – 
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ATM) induzido pela carragenina em ratos, baixas (mas não as altas) doses da PGly 

inibiu esta resposta (Sandy et al., 2016; dados ainda não publicados). Neste caso, 

empregamos apenas uma dose de PGly referenciada de literatura (Zhang et al., 

2010) sugere que a PGly possui relativa ação seletiva sobre a CSE. Acrescenta-se 

ainda a isto o fato de que subgrupos de FLA2s em veneno das serpentes 

apresentam atividade catalítica variável, devido às substituições de aminoácidos no 

sítio de ligação ao Ca2+  (Diz-Filho et al., 2009; Landucci et al., 2000; Rangel-Santos 

et al., 2004). Assim, a atividade catalítica da FLA2 crotálica parece ser altamente 

dependente da concentração de íons Ca2+ (Pereanez et al., 2009; Sampaio et al., 

2010; Toyama et al., 2005). Curiosamente, de acordo com Zhao, Wang (2002), o 

H2S parece atuar como importante ativador das enzimas FLA2s, pois é capaz de 

promever aumento intracelular de Ca2+.  

Por fim, verificou-se que na PA induzida pela FLA2 crotálica, a cinética de 

geração de H2S no pâncreas inflamado dos animais elevou-se marcantemente na 4ª 

hora em relação ao pâncreas naive. Tais dados corroboram, em parte, os resultados 

obtidos com a PGly in vivo, mas também contraria os resultados in vivo obtidos com 

o Na2S. Por outro lado, o tratamento in vitro do pâncreas dos animais com a PA com 

inibidores da síntese de H2S, a PGly (inibidor da CSE) ou a CHH (inibidor não 

seletivo CBS), a geração de H2S reduziu marcantemente, indicando que ambas as 

enzimas estão ativas no pâncreas inflamado e naive in vitro de ratos. Por outro lado, 

vale lembrar que diferenças em respostas protetoras foram encontradas tanto com o 

doador de H2S quanto com o inibidor in vivo na PA induzida por ambas as FLAs2, o 

que indica que, in vivo isto independe do H2S mas possivelmente de outros 

mecanismos, como os receptores NK1.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este presente estudo produziu resultados comparativos e, até então 

originais, quais mostram que a injeção biliopancreática da PLA2, obtida de 

mamíferos (bovina) ou do veneno da serpente Crotalus durissus terrificus (crotálica) 

em ratos causa resposta nociceptiva, até então desconhecida, associada à ação 

inflamatória local (pâncreas) e secundáaria (pulmão) produzida por essas FLA2s e, 

ainda, apresenta estratégias farmacológicas (via receptores NK-1) capazes de 

modular as respostas agudas hipernociceptiva, mas não as  inflamatórias e níveis de 

amilase da pancreatite em que a FLA2 apresenta um papel relevante. Além disto, 

este estudo revelou que, embora a PA induzida por ambas FLA2s apresentem 

respostas inflamatória e hiperalgésicas semelhantes, os mecanismos envolvidos 

distinguem, pelo menos em parte, visto que resultados distintos foram observados 

com o H2S. Por fim, vários estudos durante a ultima década demonstraram diversas 

funções fisiológicas para as sFLA2s. A diversidade de alvos pode explicar porque 

elas contem múltiplas formas. Contudo, a maior parte do conhecimento a respeito 

destas enzimas foi obtida em estudos utilizados ratos ou camundongos e a 

extrapolação para os humanos deve ser realizada com cautela.  

Além de apresentar respostas, o presente estudo gerou perguntas acerca do 

papel (protetor ou deletério) do H2S na fisiopatologia da PA em ratos e em humanos. 
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6 CONCLUSÕES  
 

1. As FLA2s do veneno crotálico e bovina são eficazes como ferramentas 

farmacológicas importantes na indução de hiperalgesia e da maioria dos 

sinais inflamatórios relacionados à pancreatite aguda.  

 

2. A hiperalgesia, mas não a inflamação local e a produção de amilase e 

atividade de outras enzimas, parecer ser regulada por mecanismos sensitivos 

dependentes da ativação de fibras C e subsequente liberação de substancia 

P, que atua em seus receptores NK1 periféricos.  

 
3. O pâncreas é um órgão com capacidade de geração espontânea de H2S, 

sendo ambas enzimas CSE e CBS integrantes da maquinaria de síntese 

desse gás. 

 
Esquema de resultados: 
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