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RESUMO 

 

Sachetto ATA. Alterações hemostáticas e de estado redox no envenenamento 

por Bothrops jararaca: modulação pelo antioxidante natural rutina (quercetina-

3-rutinosídeo) [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade 

de São Paulo; 2018. 

 

Os acidentes ofídicos são considerados um grande problema de saúde pública 

e no Estado de São Paulo a serpente Bothrops jararaca é o agente 

considerado mais relevante epidemiologicamente. O antiveneno é o único 

medicamento oficialmente aprovado para o tratamento de picadas de serpentes 

e, apesar de ser eficaz em diversos aspectos, mostra-se ineficaz em relação a 

complicações secundárias do envenenamento, como o estresse 

oxidativo/nitrosativo, caracterizado por um desequilíbrio no estado redox, que 

pode ser extremamente deletério aos pacientes. Portanto, vê-se necessária a 

busca por terapias complementares que possam combater o estresse 

oxidativo/nitrosativo. Ademais, distúrbios da hemostasia observados em 

envenenamentos pela B. jararaca, tais como a plaquetopenia, a 

hipofibrinogenemia e o aumento da atividade do fator tissular (TF) plasmático 

podem ter também como causa indireta o estresse oxidativo/nitrosativo, 

induzido por componentes do veneno de B. jararaca (BjV). Recentemente, 

demonstrou-se que a regulação da atividade biológica do TF, a proteína 

responsável pela iniciação da cascata de coagulação in vivo, pode ser 

controlada pela isomerase de dissulfeto proteico (PDI) e que a atividade da PDI 

é inibida in vivo pela quercetina-3-rutinosídeo (rutina), um antioxidante natural 

encontrado em plantas e alimentos. Considerando essas premissas, o presente 

trabalho objetivou investigar em camundongos injetados com o veneno de B. 

jararaca (BjV): (a) a ocorrência de distúrbios do estado redox; (b) as alterações 

hematológicas e hemostáticas (em plasma e tecidos) associadas ao 

desequilíbrio do estado redox; (c) a atividade da rutina como agente modulador 

sobre essas alterações. Para isso, camundongos Swiss (30-35 g) foram 

divididos em 4 grupos experimentais: controle salina (salina, controle negativo), 



 
 

 
 

controle rutina (rutina+salina), BjV+salina (BjV+salina, controle positivo) e 

BjV+rutina (BjV+rutina, tratamento). Após 3, 6 e 24 h da administração dos 

tratamentos (via s.c.), foram coletados sangue e fragmentos de tecidos para 

posteriores análises. O envenenamento induziu um aumento de espécies 

reativas, diminuição da capacidade antioxidante total, alterações hematológicas 

(plaquetopenia, neutrofilia e diminuição de eritrócitos), distúrbios hemostáticos 

(hipofibrinogenemia, prolongamento do tempo de protrombina e aumento da 

atividade de TF no plasma), além de diminuir a expressão proteica de PDI no 

coração. A rutina não inibiu in vitro a atividade biológica de proteínas presentes 

no BjV (metaloproteinases, serinaproteases, fosfolipases A2 e L-aminoácido 

oxidases) e nem mesmo a agregação plaquetária induzida pelo veneno. No 

entanto, a administração do veneno incubado com rutina foi capaz de reduzir 

os níveis de espécies reativas, impedir a queda de eritrócitos, normalizar os 

níveis de fibrinogênio e o tempo de protrombina e alterar a atividade de TF e 

expressão proteica de TF e PDI em tecidos. Desse modo, concluímos que a 

rutina foi capaz de favoravelmente modular importantes alterações 

hemostáticas e de estado redox no envenenamento por B. jararaca, o que 

indica seu grande potencial como agente terapêutico complementar em 

envenenamentos. 

 

Descritores: Bothrops jararaca; estresse oxidativo; fator tissular; hemostasia; 

isomerase de dissulfetos de proteína; venenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Sachetto ATA. Hemostatic and redox status alterations during Bothrops 

jararaca envenomation: modulation by the natural antioxidant rutin (quercetin-3-

rutinoside) [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo”; 2018. 

 

Snakebites are a major public health issue and in São Paulo State, and 

Bothrops jararaca snakes are considered the most important agents 

epidemiologically. Antivenom is the only officially approved treatment for 

snakebites and although effective in many aspects, it is ineffective in combating 

secondary complications induced by envenomation, e.g. oxidative/nitrosative 

stress (ONS), which can be extremely deleterious to patients. Therefore, it is 

necessary to search for new complementary therapies that could attenuate 

ONS. Furthermore, the hemostatic disturbances in B. jararaca envenomation – 

characterized by the presence of thrombocytopenia, hypofibrinogenemia and 

increased tissue factor (TF) activity in plasma – could be indirectly evoked by 

ONS induced by B. jararaca venom (BjV) components. Recently, the biological 

activity of TF – the protein responsible for initiating the extrinsic pathway of the 

coagulation cascade – was demonstrated to be regulated by protein disulfide 

isomerase (PDI), which in turn, can be inhibited in vivo by quercetin-3-rutinose 

(rutin), a natural antioxidant found in plants and diet. Based on that, the present 

study aimed to investigate in mice injected with BjV: (a) the alterations in redox 

status in plasma and tissues; (b) the hematological/hemostatic disturbances (in 

plasma and tissues) associated with the imbalance in redox status; (c) the 

activity of rutin as a modulatory agent on those alterations. Swiss mice (30-35 

g) were divided in four experimental groups: saline control (saline, negative 

control), rutin control (rutin+saline), BjV+saline (BjV+saline, positive control) and 

BjV+rutin (BjV+rutin, treatment) and after 3, 6 and 24 h of the injection of 

treatments (s.c. route), blood and tissues were collected to further analyses. 

Envenomation induced an increase in reactive species, a decrease in total 

antioxidant capacity, hematological alterations (thrombocytopenia, neutrophilia 

and a decrease in red blood cell counts), hemostatic disturbances 



 
 

 
 

(hypofibrinogenemia, prolonged prothrombin time and an increase in the TF 

activity in plasma), and a decrease in protein expression of PDI in the heart. In 

vitro, rutin failed to inhibit the biological activity of the main BjV enzymes 

(metalloproteinases, serine proteases, phospholipases A2 and L-amino acid 

oxidases) and BjV-induced platelet aggregation. However, when the venom was 

incubated with rutin, there were reduced reactive species levels, less intense 

red blood cell drops, recovery of fibrinogen levels and prothrombin time, and 

alteration of TF activity and protein expression of TF and PDI in tissues. 

Therefore, we conclude that rutin favorably modulated important hemostatic and 

redox status alterations in B. jararaca envenomation, indicating its great 

potential as a complementary therapeutic agent for snakebites. 

 

Descriptors: Bothrops jararaca; hemostasis; oxidative stress; protein disulfide- 

isomerase; tissue factor; venoms.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1 Envenenamento ofídico 

Os acidentes ofídicos são considerados um grande problema de saúde 

pública mundial pela Organização Mundial da Saúde (OMS), sendo estimados 

5,4 milhões de picadas de serpentes por ano, com até 2,7 milhões de 

envenenamentos (1).  Deste modo, o envenenamento ofídico é considerado 

pela OMS como uma prioridade dentre as Doenças Tropicais Negligenciadas 

(1). No Brasil, o gênero Bothrops (família Viperidae) é responsável por 

aproximadamente 20000 acidentes ofídicos/ano (2). As serpentes Bothrops 

possuem hábitos noturnos e crepusculares em sua maioria e mostram-se 

agressivas se ameaçadas. Dentre deste gênero, existem as serpentes da 

espécie Bothrops jararaca (jararaca) que podem ser encontradas 

principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil em áreas 

diversas, como as silvestres, agrícolas, suburbanas e urbanas. As B. jararaca 

são consideradas as serpentes mais importantes epidemiologicamente no 

Estado de São Paulo e são classificadas pela OMS na categoria 1 de 

serpentes venenosas que abrange as serpentes com alta relevância médica 

por causarem um grande número de acidentes em diversas localidades, 

levando a altos níveis de injúria, morbilidade e mortalidade (2-4). 

O veneno ofídico é uma complexa mistura de componentes, sendo 

composto de 90% a 95% de seu peso seco por proteínas (enzimas e não 

enzimas, tóxicas e atóxicas) e o restante por outras substâncias orgânicas e 

inorgânicas (carboidratos, lipídeos, nucleosídeos, cátions metálicos, aminas e 

aminoácidos livres) (5). Dentre os diversos componentes do veneno botrópico é 
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possível elencar alguns de grande importância, como as metaloproteinases 

(SVMP), serinaproteases (SVSP), fosfolipases A2 (PLA2), lectinas do tipo-C, e 

L-aminoácido oxidases (LAAO) (6-10). Essas proteínas são fundamentais para 

as atividades do veneno botrópico que induzem uma gama de manifestações 

clínicas (5, 11-13). Os distúrbios clínicos causados pelo envenenamento 

podem ser separados em dois grupos, considerando-se a proximidade ao local 

da picada: locais e sistêmicos. Os distúrbios locais são causados 

principalmente pela reação inflamatória local intensa, com edema, equimose e 

hemorragia pelos orifícios formados pelas presas da serpente. Já os distúrbios 

sistêmicos são mais variados, tais como aqueles associados à distúrbios 

hemostáticos, como: gengivorragia, hematúria, sangramentos diversos e nos 

casos mais graves acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos, insuficiência 

renal aguda e choque (13).  

Assim, o envenenamento por serpentes Bothrops induz distúrbios 

importantes na hemostasia e a fim de compreender essas alterações, faz-se 

necessário apresentar os mecanismos fundamentais da hemostasia. 

 

1.2 Hemostasia 

 A hemostasia é composta por uma série de processos fisiológicos 

complexos que tem por finalidade manter o sangue em um estado fluído e 

impedir a perda de sangue quando há lesão vascular. Para isso, após uma 

lesão, é necessário que ocorra a formação do coágulo e após endotélio ser 

reparado, o coágulo é desfeito (14). Os mecanismos hemostáticos incluem 

interações entre células sanguíneas, particularmente as plaquetas, endotélio 

vascular (e componentes subendoteliais), fatores da coagulação, fibrinólise, 
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inibidores plasmáticos e fluxo sanguíneo, e podem ser divididos em duas fases: 

a hemostasia primária e hemostasia secundária.  

 A hemostasia primária se inicia quando o endotélio vascular – que 

possui características antitrombóticas – é lesionado, o que acarreta o contato 

de componentes da matriz subendotelial – como colágeno, fator de von 

Willebrand (vWF), laminina, trombospondina e vitronectina – com as plaquetas. 

Essa interação permite que seja formado um agregado plaquetário e para isso 

são necessárias três etapas: adesão, secreção e agregação. Após a lesão 

vascular, as plaquetas aderem ao colágeno subendotelial com a mediação do 

vWF que se liga à glicoproteína Ib (GP-Ib) plaquetária, o que é seguido por 

uma mudança da forma da plaqueta, que emite pseudópodes, aumentando sua 

superfície de contato e formando um agregado plaquetário instável. As 

plaquetas ativadas secretam os grânulos plaquetários (grânulos α, corpos 

densos e lisossomos) e sintetizam prostanóides, como o tromboxano A2 (TXA2), 

que é um forte estímulo da agregação plaquetária (15-18). Após esse 

processo, ocorrem mecanismos de amplificação, como a ação do TXA2 e do 

ADP (adenosina difosfato) que resultam no recrutamento e ativação de um 

número maior de plaquetas. A ativação plaquetária induz uma importante 

mudança conformacional no sítio de ligação da integrina αIIbβ3 (GPIIb/IIIa), que 

se torna mais exposto, permitindo a ligação de fibrinogênio, que forma pontes 

interplaquetárias, levando à formação de um agregado plaquetário estável. (15-

17) 

 Durante a ativação plaquetária há também o aumento do Ca2+ 

intracelular, que induz a exposição da fosfatidilserina (PS), um fosfolipídeo de 
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membrana negativamento carregado, o que caracteriza uma superfície pró-

coagulante ideal para a ligação de fatores da coagulação e o início da 

hemostasia secundária (16).  

A hemostasia secundária se inicia com a ativação da cascata de 

coagulação que leva à formação de uma rede de fibrina insolúvel, essencial 

para manter a hemostasia após uma lesão vascular. A cascata de coagulação 

é composta por fatores da coagulação, listados na Tabela 1, que foram 

numerados de acordo com a ordem de sua descoberta. A maioria dos fatores 

da coagulação são sintetizados no fígado, com exceção do fator tissular (TF) –

sintetizado no meio extracelular e em células sanguíneas – e o fator VIII – 

sintetizado por células endoteliais. Em situações fisiológicas, os fatores se 

encontram na sua forma inativa (zimogênios) e sob estímulo, são ativados. 

Ademais, os fatores II, VII, IX e X pertencem ao grupo de fatores dependentes 

de vitamina K, pois dependem da modificação pós-traducional em que há uma 

carboxilação dos resíduos de ácido glutâmico do amino terminal. Essa 

modificação é essencial para a interação desses fatores com o cálcio e com 

sua ligação à fosfolipídeos negativamente carregados e desse modo, os 

complexos que incluem esses fatores dependem da ligação com membranas 

celulares (15, 19). 
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Tabela 1: Fatores da coagulação. Fonte: modificado de Laffan, et al., 
2011 (19).  

 

É preciso compreender que o modelo tradicional da cascata de 

coagulação foi descrito na década de 1960 (20, 21) e era divido em uma via 

extrínseca, iniciada pelo complexo TF/FVIIa (FVII ativado) e uma via intrínseca, 

iniciada pelo FXII. Essas vias convergiam na via comum em que havia a 

formação do complexo protrombinase (FXa/FVa), levando à geração de 

trombina e formação da rede de fibrina. A via intrínseca era considerada a via 

mais importante para a geração de trombina, no entanto, esse modelo não era 

capaz de explicar os mecanismos hemostáticos que ocorriam in vivo. 

Fator Nome Função Biossíntese 

I Fibrinogênio Formação de coágulo Fígado 

II Protrombina Ativação dos fatores I, V, VII, 
VIII, XI, XIII, proteína C e 
plaquetas 

Fígado (dependente 
de vitamina K) 

III Fator tissular  Cofator do FVIIa, inicia a 
cascata de coagulação 

Extravascular 

V Proacelerina Cofator do FX (complexo 
protrombinase) 

Fígado 

VII Proconvertina Ativa fatores IX e X 
(complexo com TF) 

Fígado (dependente 
de vitamina K) 

VIII Fator anti-
hemofílico A 

Cofator do FIX (complexo 
tenase) 

Células endoteliais 
(ligado ao vWF) 

IX Fator de 
Christmas 

Ativa FX (complexo tenase) Fígado (dependente 
de vitamina K) 

X Fator de 
Stuart 

Ativa FII (complexo 
protrombinase) 

Fígado (dependente 
de vitamina K) 

XI -- Ativa FIX Fígado 

XII Fator de 
Hageman 

Ativa FXII, FXI e pré-
calicreína  

Fígado 

XIII Fator 
estabilizador 
de fibrina 

Estabiliza a fibrina Fígado 
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Já o atual modelo da cascata de coagulação (15, 22-25) é baseado no 

controle por componentes celulares, é iniciado pelo TF e pode ser dividido em 

3 fases principais: (1) a iniciação, que ocorre em superfícies que expressam TF 

e em que há a geração de pequenas quantidades de trombina, (2) a 

amplificação, que ocorre na superfície de plaquetas, em que a trombina já 

gerada ativa fatores da coagulação e plaquetas, induzindo  um aumento da 

formação de trombina, (3) a propagação, que também ocorre na superfície 

plaquetária e que tem como finalidade a formação da rede de fibrina.  

Nesse modelo, a iniciação da cascata de coagulação ocorre 

principalmente pela ativação do TF, como pode ser observado na Figura 1. O 

TF está presente em abundância no meio extravascular e também em células 

endoteliais e monócitos. Quando há uma lesão vascular ou ativação das 

células, o TF é exposto e ativado e assim, inicia a cascata de coagulação. O TF 

forma um complexo com o FVIIa que ativa o FX. O FXa por sua vez, forma o 

complexo protrombinase com o FVa, que cliva a protrombina, gerando 

pequenas quantidades de trombina. De forma mais importante, o complexo 

TF/FVIIa ativa o FIX, que se liga ao FVIIIa e ativam o FX com uma magnitude 

maior, o que gera maiores quantidades de trombina. É importante ressaltar que 

esses complexos somente são formados na presença de fosfolipídeos e Ca2+ já 

que possuem fatores da coagulação dependentes de vitamina K. A trombina (o 

mais potente agonista plaquetário) ativa os fatores da coagulação e as 

plaquetas, potencializando a coagulação. A trombina também é responsável 

por clivar o fibrinogênio, liberando os fibrinopeptídeos A e B, o que permite que 

os monômeros de fibrina se polimerizem, gerando uma rede de fibrina instável. 
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Posteriormente, com a ação do FXIIIa, a rede de fibrina se torna insolúvel e 

assim, dá estabilidade ao agregado plaquetário (22, 24, 25). 

Além da via iniciada pelo TF, também há a via intrínseca, que se inicia 

em uma superfície com carga negativa (sistema de contato). Ao se ligar nessa 

superfície, o FXII passa por uma mudança conformacional e se auto-ativa, o 

que possibilita a formação de um complexo com a pré-calicreína e o 

cininogênio de alto peso molecular. Esse complexo é capaz de ativar o FXI, 

que posteriormente ativa o IX, estimulando a geração de trombina (14, 26, 27). 

No entanto, o sistema de contato possui outras ações fundamentais, como 

participação em respostas inflamatórias e imunes (interação com o sistema 

complemento); ativação do cininogênio de alto peso molecular e da pré-

calicreína (em calicreína), o que leva a produção de cininas, como a 

bradicinina, que tem função pró-inflamatória e vasodilatadora (27, 28). 

 

Figura 1: modelo esquemático da cascata de coagulação. Modificado de Mann, 

2003 (22). 
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 Assim como são necessários mecanismos que induzam a cascata de 

coagulação, para manter o equilíbrio da hemostasia, concomitante à ativação 

da coagulação, mecanismos anticoagulantes são ativados. Dentre os 

anticoagulantes, pode-se citar: a antitrombina, um inibidor de serinaproteases 

que é capaz de inibir a trombina e outros fatores da coagulação (29); o inibidor 

da via do fator tissular (TFPI), que é capaz de inibir o FXa e também o 

complexo TF/FVIIa (30); a proteína C ativada, que na presença de proteína S, 

é capaz de inativar por proteólise o FV e FVIII (29).  

 Além dos componentes anticoagulantes, o sistema fibrinolítico também é 

ativado concomitantemente à coagulação, tanto para limitar o tamanho do 

coágulo quanto para dissolvê-lo assim que o endotélio se recupera da lesão. A 

fibrinólise tem como base a degradação da rede de fibrina pela plasmina, 

originando produtos de degradação de fibrina (PDF). Para isso, é necessário 

que os ativadores de plasminogênio (t-PA e u-PA) hidrolisem o plasminogênio 

em plasmina, que por sua vez, cliva a fibrina, gerando D-dímeros (PDF). A 

plasmina também é capaz de degradar o fibrinogênio e para manter o equilíbrio 

hemostático, são necessários componentes que controlem a fibrinólise, como: 

o inibidor do ativador de plasminogênio (PAI), que inibe irreversivelmente os 

ativadores de plasminogênio; o inibidor da fibrinólise ativado pela trombina 

(TAFI), que diminui a ativação do plasminogênio em plasmina; α2-antiplasmina 

e a α2-macroglobulina que são inibidoras da plasmina (15, 29, 31).   

 Como apresentado, a hemostasia é um sistema complexo, formado pela 

interação de diversos mecanismos e componentes. Dentre esses 
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componentes, o TF se destaca pelo seu papel essencial, já que é o 

responsável por iniciar a cascata de coagulação. 

 

1.2.1 TF e PDI 

O TF possui diversas atividades, tendo ação, por exemplo, na 

hemostasia, trombose, câncer, inflamação, angiogênese e embriogênese (32-

34). O TF é uma glicoproteína transmembrana de 47kDa e é composto por três 

domínios: um domínio extracelular, um domínio transmembrana e um domínio 

intracelular. O domínio extracelular (representado na Figura 2) é composto 

pelos resíduos 1-219, possui dois domínios fibronectina tipo III e representa a 

parte N-terminal do TF. Este domínio está envolvido principalmente na 

formação do complexo do TF com o FVIIa e na ativação das pró-enzimas FVII, 

FIX e FX. Já o domínio transmembrana (resíduos 220-242) tem o papel de 

ligar-se à membrana. Por fim, o domínio intracelular com os resíduos 243-263 

está envolvido na transdução de sinal. O gene do TF humano está localizado 

no cromossomo 1, p21-22 e é composto por seis éxons. Em relação aos éxons, 

sabe-se que o éxon 1 contém um sítio de iniciação da tradução e pró-peptídeo, 

já os éxons 2 a 5 são compostos por sítios de tradução do domínio extracelular 

e o éxon 6 é responsável pelos domínios transmembrana e intracelular (32). 

Bogdanov et al. (35, 36) demonstraram que o TF pode sofrer alterações pós-

transcricionais, como o siplicing alternativo, sendo que as formas de TF de 

splicing alternativo (asTF) já foram demonstradas no TF humano e no TF de 

camundongo. Os asTF não apresentam o éxon 5 e há perda de alguns 

nucleotídeos do éxon 6, o que gera um frame shift que altera os códons do 
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mRNA e sua tradução. Essa forma de TF não possui o domínio 

transmembrana, possui diferenças no domínio intracelular quando comparada 

à forma completa do TF, é solúvel, circula no sangue, possui funções pró-

coagulantes, e sua atividade vem sendo relacionada com a ocorrência de 

diversas situações patológicas (35-38).  

 

 

Figura 2: domínio extracelular do TF em uma membrana lipídica. A figura 
indica pontes dissulfeto (Cys49-57 e Cys186-209), sítios de glicosilação (resíduos 
Asn), resíduos importantes para interação com FVIIa (em verde), com FX (em 
rosa) e com membranas celulares (azul claro). Modificado de Krudysz-Amblo, 
et. al, 2011 (39). 

 

O TF está presente em células como plaquetas, monócitos, macrófagos, 

células endoteliais e é liberado na corrente sanguínea quando essas células 

são estimuladas por mediadores inflamatórios. Além disso, pode estar presente 

no sangue como proteína solúvel e também em micropartículas (MPs) 

liberadas, por exemplo, por monócitos, e que podem ser incorporadas por 

diversas outras células. Em relação à presença de TF em plaquetas, isso pode 
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ocorrer através da síntese de novo, armazenamento em grânulos α e absorção 

de micropartículas (32-34, 40).  

Em condições fisiológicas normais, o TF se encontra em sua forma 

encriptada. A encriptação do TF pode ser definida como um mecanismo de 

supressão pós-traducional da sua atividade pró-coagulante, caracterizada 

pelos resíduos de cisteína Cys186 e Cys209 não estarem ligados covalentemente 

por ponte dissulfeto, i.e., estarem reduzidos. Porém, após estímulos pró-

inflamatórios e de lesão, o TF sofre decriptação e as cisteínas Cys186 e Cys209 

sofrem uma modificação (oxidação), formando uma ponte dissulfeto, o que faz 

com que o TF assuma a forma ativa, pró-coagulante. A formação rápida do 

trombo após uma lesão é uma evidência da exposição ou ativação do TF 

decriptado no local da lesão, pois esta forma do TF tem afinidade muito maior 

pelos fatores de coagulação do que sua forma encriptada. O TF encriptado 

consegue se ligar ao FVIIa, porém com pouca afinidade e o equilíbrio do 

complexo leva horas para ser atingido, além de que não é capaz de clivar 

outros fatores; já a forma decriptada do TF forma o complexo TF/FVIIa 

rapidamente com total funcionalidade e atinge o equilíbrio em poucos minutos. 

Porém, essa ativação/decriptação do TF ainda não está completamente 

elucidada, embora tenha sido atribuída à exposição da fosfatidilserina (PS) e à 

ação da PDI (isomerase de dissulfeto proteico) (32-34, 40). 

É preciso considerar que são necessários mecanismos para manter o TF 

em sua forma encriptada, para que possa ser ativado somente nos momentos 

corretos em que há dano vascular. Diversos mecanismos têm sido propostos e 

entre eles pode-se citar mudanças conformacionais e o sequestro de TF em 

microdomínios glicoproteicos ou ricos em colesterol, inibindo a ativação do FX 
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em algumas células. Outro mecanismo é a dimerização e oligomerização do TF 

em superfícies de células, o que possivelmente não permite a interação do TF 

com o FX. Além desses mecanismos, um ambiente neutro e anticoagulante 

seria capaz de manter o TF encriptado, o que pode ter relação com a 

importância da exposição da PS na superfície de células sanguíneas e 

vasculares para o início da coagulação e também com a necessidade de uma 

superfície fosfolipídica (40).  

Assim como mecanismos de encriptação, são necessários mecanismos 

de decriptação do TF e sabe-se que a atividade pró-coagulante do TF aumenta 

quando há lesões celulares. Porém, estudos têm demonstrado que membranas 

celulares alteradas de alguma forma, mas com estrutura conservada, são 

superfícies melhores para a ativação do TF. Algumas mudanças nas células, 

como a elevação do cálcio intracitoplasmático, causam alterações na 

membrana celular que podem levar à exposição de PS e, consequentemente, 

induzir a decriptação do TF. Essa indução pode acontecer pela influência da 

PS em relação à estrutura quaternária do TF, pois fosfolipídeos carregados 

negativamente (como a PS) interagem com os resíduos do domínio extracelular 

do TF que possuem ações pró-coagulantes (33, 40).  

Outro mecanismo que tem sido relacionado à decriptação do TF são as 

suas mudanças pós-traducionais envolvendo uma das suas ligações dissulfeto. 

O TF possui um resíduo de cisteína acilada (Cys245) no C-terminal do domínio 

intracelular e quatro cisteínas no domínio extracelular (Cys49, Cys57, Cys186 e 

Cys209) que podem formar as ligações dissulfeto Cys49-Cys57 e Cys186-Cys209. 

Alguns estudos mutagênicos demonstraram um papel funcional da ligação 

dissulfeto Cys186-Cys209 na atividade pró-coagulante do TF, o que não foi 
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observado para a ligação dissulfeto N-terminal Cys49-Cys57. Uma das formas 

de mudanças pós-traducionais é no estado redox das ligações dissulfetos em 

proteínas maduras, o que pode ocorrer com a ligação Cys186-Cys209 do TF. 

Sendo assim, ela pode ser considerada uma ligação dissulfeto alostérica, já 

que além de função estrutural, possui a capacidade de controlar a função 

proteica do TF por meio de uma mudança conformacional via reações de 

óxido-redução (32).  

Um dos agentes envolvidos nessas mudanças do TF é a isomerase de 

dissulfeto proteico (PDI) (41-43). A PDI faz parte da família das tiol-isomerases 

proteicas (PDI), possui 57k Da, está envolvida na síntese de proteínas e possui 

os domínios a-b-b’-x-a’ arranjados em forma de U (44, 45). Essa enzima pode 

realizar reações de óxido-redução de pontes dissulfeto que são catalisadas por 

seus domínios tioredoxina tipo a, que contêm um motivo CXXC. Além de suas 

ações como oxidoredutase, a PDI possui atividade chaperona por seus 

domínios de tioredoxina tipo b, responsáveis pela ligação a diferentes 

substratos (33, 34, 44-46). Já o x-linker é um peptídeo formado por 19 

aminoácidos que conecta os domínios b’ e a’. A PDI é encontrada em altos 

níveis no retículo endoplasmático (RE), onde permanece graças a mecanismos 

de retenção por meio do reconhecimento da sua sequência KDEL, por 

receptores específicos no RE. Apesar desses mecanismos, a PDI ainda possui 

a capacidade de escapar desse local por mecanismos ainda não 

completamente elucidados, sendo essa uma possível explicação para sua 

presença em superfícies celulares e grânulos secretórios (46). 

A PDI pode ser encontrada e secretada por algumas células, como 

plaquetas, células endoteliais, leucócitos e hepatócitos. Em relação à presença 
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de PDI nas plaquetas, um estudo de Crescente et al. (47) demonstrou que em 

megacariócitos as tiol-isomerases (como a PDI) destinadas a permanecer nas 

plaquetas saem do retículo endoplasmático e se associam às membranas 

destinadas a formar o sistema tubular denso de plaquetas e superfície celular. 

Quando as plaquetas estão maduras, as tiol-isomerases se localizam perto da 

membrana plasmática e no sistema tubular denso e são mobilizadas para a 

superfície externa da plaqueta por meio de polimerização de actina e 

alterações na membrana e no citoesqueleto. Já em células endoteliais, a PDI é 

encontrada no RE, mas também está presente na superfície dessas células e é 

secretada quando há estímulos agonistas, podendo estar em grânulos 

secretórios (48). Um estudo realizado por Sharda et al. (49) utilizou um modelo 

experimental de síndrome de Hermansky-Pudlak para demonstrar que a PDI se 

encontra nos grânulos de células endoteliais (como os corpos de Weibel-

Palade) e que a deficiência na secreção desses grânulos está relacionada com 

a inibição da formação de trombo mediada pela PDI.  

 Estudos demonstraram que a PDI é necessária para a ativação de 

diferentes isoformas da oxidase de fosfato de dinucleotídeo de nicotinamida e 

adenina (NADPH oxidase, Nox) (50, 51) e também é capaz de regular a 

internalização de óxido nítrico (52). No meio extracelular ou quando se 

encontra na superfície das células, a PDI também é capaz de regular a 

ativação de integrinas de plaquetas, leucócitos e células endoteliais. Por essa 

regulação de integrinas, a PDI se mostra importante na reorganização do 

citoesqueleto de células (51, 53), ativação e agregação plaquetárias 

(relacionada principalmente com a integrina αIIbβ3) (54) e no recrutamento de 
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leucócitos quando há uma situação inflamatória (dependente da integrina αMβ2) 

(55). 

Além de sua ação em relação à decriptação do TF, a PDI também é 

capaz de interagir com outros componentes fundamentais da hemostasia. Já 

foi demonstrado que a PDI é capaz de: iniciar a dimerização do fator de von 

Willebrand (vWF) (56); regular a ativação da vitronectina – uma proteína 

importante para a formação do trombo após injuria vascular (57); regular a 

geração do fator V plaquetário e assim, regular a geração de trombina (58); e 

aumentar a atividade pró-coagulante do fator XI, que cliva mais rapidamente o 

fator IX (59). De fato, já foi demonstrado que a PDI é importante para a 

regulação da ligação de fatores da coagulação – como os fatores II, V, VII, 

FVIII e IX – à superfície plaquetária e para a amplificação da geração de 

trombina (60). Ademais, a PDI é necessária para a formação de trombo após 

lesão vascular, tanto para o acúmulo de plaquetas no local e quanto para a 

deposição de fibrina intravascular (33, 44-46). Outros membros da família das 

PDI – como a PDIa3 (ERp57), PDIa4 (ERp72) e PDIa6 (ERp5) – vêm sendo 

estudados em relação às suas funções na hemostasia, e já foi demonstrado 

que interferem na ativação e agregação plaquetárias e na ligação das 

plaquetas ao fibrinogênio (49, 61-64).  

 

1.3 Envenenamento botrópico e hemostasia 

Como mencionado anteriormente, o veneno botrópico possui 

propriedades farmacológicas que induzem ações fisiopatológicas afetando 

principalmente a hemostasia e a inflamação, podendo ser relacionados com as 

três ações características dos venenos das serpentes do gênero Bothrops. A 
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primeira é a ação coagulante, que consegue ativar fatores da cascata de 

coagulação e leva à formação in vitro de coágulos. Isso pode ocorrer por meio 

de (a) ativadores pró-coagulantes que ativam o fator X e/ou a protrombina, que 

assim geram trombina e que, por sua vez, hidrolisa o fibrinogênio em fibrina;  

por (b) ativadores trombina-símile que realizam a hidrólise de fibrinogênio em 

fibrina sem o intermédio da trombina. A segunda ação do veneno é a pró-

inflamatória, que possui mecanismo complexo e pode ser induzida por diversos 

fatores, como a ação das fosfolipases, LAAO, hialuronidases e proteases 

presentes no veneno, que induzem a liberação de citocinas, mediadores 

inflamatórios e espécies reativas de oxigênio e também pela atividade das 

hemorraginas sobre as células endoteliais. A terceira ação característica do 

veneno botrópico é a hemorrágica, que contribui para o agravamento do 

quadro de envenenamento e é causada principalmente pelas hemorraginas 

(metaloproteinases) que possuem a capacidade de romper o endotélio 

vascular, degradar componentes da matriz celular e agir como desintegrinas, 

impedindo, por exemplo, a ligação do fibrinogênio com a integrina plaquetária 

αIIbβ3, o que leva à inibição da agregação plaquetária (5, 9, 10, 65-68). 

Devido à alta diversidade de componentes no veneno podem ser 

observados em pacientes picados por Bothrops distúrbios hemostáticos que 

variam segundo a casuística, espécie e idade da serpente, quantidade de 

veneno inoculado e a gravidade da picada. A respeito das alterações 

laboratoriais da hemostasia induzidas pelo envenenamento, é frequente a 

coagulopatia, principalmente o prolongamento do tempo de coagulação 

sanguínea e até mesmo a incoagulabilidade sanguínea, que são atribuídos ao 

consumo de fibrinogênio. Apesar dos venenos botrópicos possuírem atividade 
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coagulante in vitro, quando são inoculados pelas vias subcutânea ou muscular 

in vivo, os venenos atingem a corrente sanguínea de forma gradual e contínua, 

o que induz o consumo de fibrinogênio e de outros fatores da coagulação. 

Assim, o fibrinogênio é hidrolisado em fibrina que rapidamente sofre fibrinólise, 

transformando-se em produtos de degradação de fibrina (PDF) (13, 69, 70). O 

consumo do fibrinogênio e dos fatores da coagulação V, VIII e X e protrombina 

é bem evidenciado em pacientes envenenados e pode ocorrer tanto pela ação 

das enzimas trombina-símiles ou pela formação de trombina intravascular (69-

72). Em pacientes envenenados, o fator de Von Willebrand (vWF), PAI-1 

(inibidor do ativador de plasminogênio 1) e t-PA (ativador do plasminogênio 

tecidual) mostram-se elevados, o que demonstra a indução de células 

endoteliais a secretarem seu conteúdo granular (73, 74). Além dessa indução, 

o veneno também pode ser capaz de lesar as células endoteliais, o que é 

evidenciado pelo aumento do nível trombomodulina (75). Já a α2-antiplasmina, 

um inibidor natural da plasmina mostrou-se diminuída no plasma, indicando a 

produção intravascular de plasmina (70, 76). 

No caso de envenenamentos por Bothrops jararaca, estudos 

demonstraram diversas alterações relacionadas com as plaquetas, como 

plaquetopenia, hipoagregação plaquetária e aumento de plaquetas ativadas na 

circulação sanguínea, o que pode favorecer o quadro de sangramentos. No 

envenenamento por B. jararaca, os mecanismos responsáveis pelo 

desenvolvimento da plaquetopenia não estão completamente elucidados. 

Yamashita et al., 2014 (34) demonstraram que a plaquetopenia não está 

relacionada com a ação de SVMP, SVSP e nem mesmo com a lesão local 

hemorrágica ocasionada pelo envenenamento.  Apesar da plaquetopenia não 



18 
 

 
 

estar diretamente relacionada com o consumo de fibrinogênio, observou-se que 

os pacientes que apresentam simultaneamente afibrinogenemia e 

plaquetopenia possuíam maior propensão a desenvolver sangramentos 

sistêmicos (13, 34, 69, 73). Outra alteração hemostática causada pelo veneno 

de B. jararaca é a indução do aumento da atividade de fator tissular (TF), 

sendo atribuída a ação das SVMP e que resulta na ativação da cascata de 

coagulação e possivelmente agrava a hemorragia (16).  

 Considerando a influência do TF e PDI na hemostasia, Yamashita et al., 

2014 (34) realizaram um estudo experimental in vivo para analisar sua relação 

ao envenenamento pela serpente B. jararaca. Foi observado aumento da 

atividade de TF em tecidos e sangue de animais envenenados, cuja causa 

pode estar ligada à atividade inflamatória local das SVMP, liberação de 

citocinas e necrose/apoptose celular. Além disso, nesse estudo notou-se 

diminuição da expressão proteica de PDI e concomitante aumento de 

expressão de TF em amostras de pele de ratos envenenados. É preciso 

ressaltar que um fator preocupante no envenenamento é sua associação com a 

coagulação intravascular disseminada (CID) que se dá pela ativação da 

coagulação induzida por TF, diminuindo os níveis dos fatores de coagulação e 

plaquetas, causando trombose microvascular e elevando o risco de 

hemorragia. Desse modo, a indução da atividade de TF que ocorre no 

envenenamento poderia estar relacionada com a ação da PDI, como 

demonstrado na Figura 3. 
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Figura 3: representação da possível influência decriptação do TF pela PS e 
pela PDI no envenenamento, que possibilita a ligação do TF ativo (decriptado) 
ao FVIIa, iniciando a cascata de coagulação. Fonte: Modificado de Chen & 
Hogg, 2013 (40). 
 
 

 Além das alterações na hemostasia, já foi demonstrado que o 

envenenamento botrópico é capaz de induzir outros efeitos patológicos 

importantes, como o estresse oxidativo/nitrosativo, caracterizado pelo aumento 

de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio (77). 

 

1.4 Estresse oxidativo/nitrosativo e hemostasia 
 

A geração de radicais-livres e/ou espécies reativas não-radicais no 

organismo faz parte de processos fisiológicos importantes, como a 

transferência de elétrons envolvida na geração de energia (ATP), ativação de 

genes, participação em mecanismos de defesa e inflamação, geração de 

eicosanoides, entre outros. Essa geração de espécies reativas ocorre 

principalmente nas mitocôndrias (através da cadeia transportadora de 

elétrons), membranas celulares e citoplasma, sendo favorecida pela interação 
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com íons de cobre e ferro, que são potentes catalisadores de reações de óxido-

redução. As espécies reativas possuem existência independente e podem ser 

radicais-livres (possuem um ou mais elétrons desemparelhados, cuja 

representação gráfica é um ponto sobrescrito) ou não radicais (não possuem 

elétrons desemparelhados). As espécies reativas provocam ou são resultado 

de reações de óxido-redução, ou seja, ou oxidam-se por doar um elétron ou 

reduzem-se por recebê-lo (78-81). São denominados ERO as espécies reativas 

de oxigênio, como superóxido (O2
•), peróxido de hidrogênio (H2O2), hidroxila 

(HO•) e oxigênio singlete (O2). Já as ERN, são as espécies reativas de 

nitrogênio, como peroxinitrito (ONOO-), óxido nítrico (•NO), dióxido de 

nitrogênio (•NO2) e ânion peroxinitrito (ONOO-) (81, 82).  

Para manter o equilíbrio homeostático, é fundamental a existência de um 

sistema fisiológico que regule a geração de ERO e ERN: o sistema 

antioxidante. Antioxidantes são substâncias capazes de retardar ou impedir a 

oxidação através de diversos mecanismos: (a) doação de átomos de 

hidrogênio ou elétrons às espécies reativas, transformando os radicais-livres 

em substâncias estáveis; (b) quelação de íons metálicos, impedindo que 

algumas reações químicas ocorram; (c) remoção de ERO e ERN do organismo; 

(d) reparo de lesões realizadas por essas espécies; (e) estímulo da produção e 

atividade de antioxidantes enzimáticos (7, 12, 78, 80-82). O sistema 

antioxidante pode ser dividido em enzimático e não-enzimático. O sistema 

enzimático caracteriza-se pela participação de enzimas na prevenção ou 

impedimento da formação de ERO e ERN. Entre essas enzimas, pode-se 

destacar a superóxido dismutase, que é capaz de dismutar o superóxido; a 

catalase, que é responsável pela hidrólise do peróxido de hidrogênio; e a 
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glutationa peroxidase e a glutationa redutase, que na presença de glutationa 

reduzida (GSH) catalisam a conversão do peróxido de hidrogênio e outros 

hidroperóxidos. Já o sistema não enzimático é composto por uma diversa gama 

de substâncias, de origem endógena ou exógena (dietética), como algumas 

vitaminas, cobre, zinco, entre outros (78, 80).  

No entanto, as ERO e ERN podem ser extremamente deletérias quando 

são produzidas em quantidades excessivas ou quando há deficiências no 

sistema antioxidante, gerando o estresse oxidativo/nitrosativo. Ele ocorre 

quando há um desequilíbrio entre os sistemas pró- e antioxidantes no 

organismo, gerando um aumento na produção de espécies reativas e/ou uma 

redução do potencial do sistema antioxidante de remover essas espécies. A 

oxidação excessiva é prejudicial ao organismo, podendo fazer com que 

biomoléculas percam suas funções biológicas, entrem em desequilíbrio 

homeostático e desencadeiem diversos eventos patológicos (78, 83).  

Dentre as células altamente suscetíveis a influências do estresse 

oxidativo/nitrosativo, pode-se destacar as plaquetas, que são células 

sanguíneas anucleadas derivadas de megacariócitos e fundamentais para a 

hemostasia. Os distúrbios induzidos pelo estresse oxidativo/nitrosativo em 

plaquetas podem levar à plaquetopenia e alterações na adesão e agregação 

das mesmas (84). De fato, o estresse oxidativo/nitrosativo em doenças 

cardiovasculares (85), leptospirose (86), malária (87) e dengue (88) tem sido 

relacionado com o desenvolvimento de plaquetopenia nessas enfermidades.  

Ademais, o aumento da produção de espécies reativas está relacionado 

à indução de apoptose pela via instrínseca em plaquetas (Figura 4). A 

apoptose é caracterizada como morte celular programada e é induzida por 
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estímulos pró-apoptóticos, como ligação de moléculas a receptores de 

membrana, danos ao DNA, diminuição na quantidade de nutrientes, aumento 

dos níveis de espécies reativas de oxigênio, entre outros. O aumento desses 

estímulos pró-apoptóticos leva à apoptose precoce de plaquetas, diminuindo 

seu tempo de vida útil, o que resulta na plaquetopenia (89, 90). Assim, o 

estresse oxidativo/nitrosativo induz a geração de ERO/ERN que causam danos 

às mitocôndrias, que são potencializados por altos níveis de Ca2+ 

intracitoplasmático. Isso altera a permeabilidade da membrana das 

mitocôndrias, por meio da formação de poros de transição de permeabilidade 

mitocondrial, levando à despolarização do potencial da membrana mitocondrial 

(ΔΨm), que é o passo inicial da via intrínseca/mitocondrial da apoptose. O 

desequilíbrio entre proteínas pró- e anti-apoptóticas leva à formação de poros 

na membrana mitocondrial, o que permite que o citocromo c seja liberado para 

o citoplasma, onde se liga ao fator de ativação de proteases pró-apoptóticas 1 

(Apaf-1) e ao ATP. Esse complexo ativa a caspase-9 que por sua vez ativa a 

enzima caspase-3, dando início a cascata proteolítica que é uma via importante 

de sinalização apoptótica, levando à rápida morte celular (85, 89). 
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Figura 4: representação esquemática da indução da via instrínseca da 
apoptose pela espécies reativas. Modificado de Grivicich, Regner, Rocha, 2007 
(89). 
 

Além dos mecanismos de indução da via intrínseca da apoptose, as 

ERO, principalmente o peróxido de hidrogênio (H2O2), são capazes de induzir a 

exposição da PS que normalmente se encontra voltada para dentro da célula. 

A PS é um importante marcador de superfície, que permite um maior 

reconhecimento da célula ativada por fagócitos, levando à fagocitose. A 

exposição de PS, negativamente carregada, em micropartículas torna-as pró-

inflamatórias e sua superfície adequada para a deposição de fibrina e formação 

de trombo, influenciando a hemostasia (79, 84). 

Além da plaquetopenia, o estresse oxidativo/nitrosativo também induz 

agregação e adesão plaquetárias. Espécies reativas de oxigênio danificam as 

células endoteliais e isso se intensifica em situações pró-inflamatórias, em que 

leucócitos ativados liberam ainda mais ERO. O dano às células endoteliais 

permite o contato das plaquetas com componentes da matriz subendotelial, 
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normalmente o colágeno, induzindo a adesão das plaquetas e posteriormente, 

sua agregação (84). 

 

1.5 Estresse oxidativo/nitrosativo e envenenamentos ofídicos 

A presença de estresse oxidativo/nitrosativo também já foi demonstrada 

em envenenamentos por diversas serpentes, como Bothrops jararaca (77), 

Bothrops jararacussu (91), Vipera russelli (92), Naja haje (93), Echis 

pyramidum (94), Echis carinatus (95) e Crotalus durissus terrificus (96-98). Os 

venenos dessas serpentes são capazes de aumentar a produção de ERO e 

ERN in vitro e também em modelos de envenenamento e pacientes picados. 

Essa indução de espécies reativas pode estar relacionada principalmente com 

a lesão tecidual e inflamação que se seguem ao envenenamento. Assim, 

durante a estase sanguínea e consequente hipóxia induzida pelos 

componentes pró-hemostáticos do veneno, inicialmente pode haver uma 

diminuição acentuada nos níveis de produção de ERO, sendo aumentados 

abruptamente quando há reperfusão tecidual. Outro mecanismo que tenta 

explicar o aumento de espécies reativas no envenenamento é a produção de 

mediadores pró-inflamatórios durante o processo de inflamação, que induzem a 

expressão de NADPH oxidase em leucócitos ativados, o que induz a produção 

de mais espécies reativas. Além disso, algumas PLA2 presentes em venenos 

ofídicos demonstraram induzir a geração de espécies reativas, principalmente 

por meio de peroxidação lipídica, que destrói as membranas celulares e 

ocasiona a liberação do ácido araquidônico. Isso dá início à cascata desse 

ácido, levando à formação de eicosanoides, além de altos níveis de ERO e 

ERN (80, 99-101). Outro componente do veneno ofídico que tem relação com o 
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estresse oxidativo são as LAAO que são flavoenzimas oxidoredutases que 

catalisam a desaminação de L-aminoácidos. Durante esta reação, um L-

aminoácido sofre oxidação pela LAAO e concomitantemente o cofator FAD 

(flavina adenina dinucleotídeo) da LAAO é reduzido em FADH2 e depois é 

reoxidado para completar a catálise, liberando H2O2. O H2O2 gerado nesta 

reação de óxido-redução é capaz de interferir em membranas de células 

plasmáticas, em proteínas e em ácidos nucleicos e essas ações podem estar 

relacionadas com os processos de necrose e apoptose induzidos pelo 

envenenamento (9, 10). Ademais, espécies reativas como o H2O2 são capazes 

de induzir a decriptação do TF (102, 103), até mesmo por aumentarem a 

exposição da PS, o que poderia contribuir para o agravamento dos distúrbios 

hemostáticos do envenenamento.  

Outro fator que pode induzir o estresse oxidativo/nitrosativo no 

envenenamento é a PDI, pois como já mencioado anteriormente, a PDI possui 

a capacidade de controlar a síntese de espécies reativas, como o óxido nítrico 

e as ERO. Quando a PDI se encontra na superfície das células possui a 

capacidade de transferir óxido nítrico do ambiente extracelular para o 

citoplasma das células e, posteriormente, pode transferir o óxido nítrico para o 

citoplasma de plaquetas, regulando sua ativação. Além disso, a PDI secretada 

durante a formação do trombo pode acoplar ou remover óxido nítrico em 

proteínas específicas. A PDI também é capaz de regular a NADPH oxidase, o 

que pode alterar a produção de ERO (45, 50). 

 Com o intuito de analisar o estresse oxidativo/nitrosativo em 

envenenamentos, Strapazzon et al. (77, 91) realizaram um estudo em que 

foram demonstrados os danos associados ao estresse oxidativo/nitrosativo e 
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os níveis das defesas antioxidantes em pacientes que foram picados por B. 

jararaca e B. jararacussu e tratados com soro anti-botrópico. As coletas de 

sangue para os ensaios foram realizadas durante a internação do paciente e 

também uma semana e um mês após o acidente. Uma das análises do estudo 

foi sobre as atividades das enzimas antioxidantes, como a superóxido 

dismutase, que apresentou atividade diminuída em eritrócitos, sendo possível 

atribuir esta mudança às ações proteolítica, hemorrágica e de indução do TNF-

α (fator de necrose tumoral alfa) do veneno. Já a catalase e a glutationa 

peroxidase mostraram-se com maior atividade, o que pode estar relacionado 

com o aumento da geração de peróxido de hidrogênio e outros hidroperóxidos 

durante o envenenamento por serem substratos destas enzimas. Para que a 

glutationa peroxidase possa exercer sua função antioxidante, utiliza e oxida a 

glutationa reduzida que então passa para sua forma oxidada. 

Congruentemente, os níveis da atividade da glutationa peroxidase estavam 

aumentados em pacientes envenenados e os níveis quantitativos da GSH 

diminuídos. Além disso, os níveis de glutationa redutase estavam altos, o que 

pode ser relacionado com uma tentativa de normalizar os níveis de GSH 

através da conversão de da glutationa na forma oxidada para a forma reduzida. 

Outra alteração observada foi a inibição da glutationa S-transferase causada 

pelo envenenamento, enzima importante como antioxidante e nas respostas 

inflamatória e imune (77). Além das defesas enzimáticas, foi analisada a 

vitamina E, que é um potente antioxidante e sua quantidade estava diminuída 

no plasma dos pacientes que sofreram o acidente botrópico. Estes dados 

indicam um maior consumo dessa vitamina para o combate à peroxidação 

lipídica de membranas, visto que a vitamina E protege os ácidos graxos poli-
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insaturados das ERO. Os níveis de TNF-α e IL-6 (interleucina 6) também 

estavam maiores nos pacientes do que no grupo controle. Essas citocinas 

possuem ação pró-inflamatória e podem causar lesão hepática e aumento de 

espécies reativas de oxigênio. Um dado de muita importância obtido neste 

estudo foi que não houve mudança significativa de nenhum dos parâmetros 

analisados desde o início da internação do paciente até um mês após o 

acidente, o que mostra a continuidade do estresse oxidativo/nitrosativo e dos 

danos causados por ele (91).  

 Devido à alta relevância do estresse oxidativo/nitrosativo, a busca por 

compostos terapêuticos é constante, e dentre a diversa gama de substâncias 

antioxidantes, destacam-se os antioxidantes naturais. 

  

1.6 Rutina  

O início comprovado do uso de plantas em favor da saúde data de mais 

de 60 mil anos pelos neandertais e tem um histórico antigo em diversas 

civilizações, como os indígenas, sumérios, egípcios, chineses, indianos, 

gregos, entre outros. No entanto, foi somente em 1978, por meio da 

Declaração de Alma-Ata, que a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

reconheceu oficialmente o uso de plantas medicinais e fitoterápicos para 

profilaxia, cura, tratamento e diagnóstico (104). Dentre a gama de antioxidantes 

encontrados em alimentos pode-se citar a quercetina (C15H10O7), um flavonóide 

insolúvel em água com estrutura molecular 3,5,7,3’-4’-pentahidroxil flavona, 

como pode ser observado na Figura 5a. Ela está presente em alimentos em 

sua forma glicosilada, o que aumenta a eficiência de sua absorção (Figura 5b). 

Pode ser encontrada em diversas plantas e alimentos, como frutas (maçã, uva 
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e morango), vegetais (cebola, vagem, brócolis e couve), grãos, nozes, 

sementes, especiarias, flores, chá preto e vinho tinto (105). 

A quercetina possui amplo potencial terapêutico como antioxidante, 

anticarcinogênico e protetor dos sistemas renal, cardiovascular e hepático. 

Dentre as ações antioxidantes da quercetina está a quelação de íons 

metálicos, como o ferro, e assim ela impede que reações de óxido-redução 

ocorram. Ela também promove sequestro de radicais-livres, como a hidroxila, o 

superóxido e o óxido nítrico e a inibição de reações e sistemas de geração e 

controle de ERO e ERN (105-109). Em relação a esta última ação é necessário 

enfatizar a inibição das reações de peroxidação lipídica, que são 

caracterizadas pela ação de radicais-livres em ácidos graxos poli-insaturados 

presentes nas membranas celulares, destruindo sua estrutura e podendo levar 

à morte celular. Além disso, como anteriormente mencionado, a peroxidação 

lipídica é fundamental para a ativação e desenvolvimento da cascata do ácido 

araquidônico (via da ciclooxigenase e lipoxigenase), gerando altos níveis de 

espécies reativas e produtos, como PGI2 e TXA2, que podem interferir na 

hemostasia (105, 106).  

Outra ação importante da quercetina é a inibição da PDI (34, 45, 46). 

Estudos demonstraram que dentre os diversos tipos de quercetina (Figura 5a), 

as únicas que são capazes de inibir a PDI são as quercetinas com glicosídeos 

na posição 3’ do anel C, como a quercetina-3-rutinosídeo (rutina), demonstrada 

na Figura 5b (44, 110). Foi demonstrado que a rutina se liga especifica e 

reversivelmente ao domínio b’ da PDI e que isso faz com que a PDI fique mais 

compacta e menos flexível, diminuindo sua atividade de redutase e interferindo 

na formação de trombo em modelo in vivo, tanto em relação ao acúmulo de 
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plaquetas quanto à deposição de fibrina no local de injúria (111). Um estudo 

recente demonstrou que a conformação da PDI está relacionada não somente 

com o ambiente redox em que a PDI se apresenta, mas também com a ligação 

de substratos no bolso hidrofóbico do domínio b’, que resulta em um 

deslocamento do x-linker e um aumento da atividade catalítica dos domínios a 

e a’, como demonstrado na Figura 5c (112). 

 

 

Figura 5: estrutura molecular da quercetina (a); estrutura molecular da 
quercetina-3-rutinosídeo (b); representação esquemática da regulação 
alostérica da PDI pela ligação de substratos (c). Fontes: Cai et al. (113); Furie 
& Flaumenhaft (46) e Bekendam et al. (112), modificado. 
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2. OBJETIVOS 

 

Considerando os efeitos deletérios que o envenenamento pela serpente 

B. jararaca causa em pacientes e que até o presente momento, o antiveneno é 

o único medicamento oficialmente aprovado para o tratamento de 

envenenamentos por serpentes e mostra-se ineficaz contra o desequilíbrio do 

estado redox, uma complicação secundária do envenenamento que persiste 

mesmo com a administração da soroterapia (11, 92, 114), vê-se necessária a 

busca por terapias complementares. Desse modo, o presente trabalho 

objetivou investigar em um modelo experimental, camundongos injetados com 

o veneno de B. jararaca: (a) a ocorrência de distúrbios do estado redox; (b) as 

alterações hematológicas e hemostáticas (em plasma e tecidos) 

correlacionadas ao desequilíbrio do estado redox; (c) a atividade da rutina 

como agente modulador sobre essas alterações.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Animais e doadores humanos 

Foram utilizados camundongos Swiss machos (30-35 g) obtidos do 

Biotério Central do Instituto Butantan. Os procedimentos experimentais com 

esses animais passaram pela análise do Comitê de Ética para Uso de Animais 

do Instituto Butantan (protocolo n°. 4388061115, aprovado em 18 de novembro 

de 2015) e da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (protocolo 

n°. 188/15, aprovado em 23/03/2016). Já os procedimentos dependentes de 

doadores humanos foram aprovados pela Plataforma Brasil (CAAE: 

51368615.5.0000.0065) e todos os doadores estavam cientes do termo de 

consentimento livre e esclarecido. 

 

3.2 Soluções de veneno de B. jararaca e rutina 

Foi obtido do Laboratório de Herpetologia do Instituto Butantan um pool 

de veneno liofilizado de indivíduos adultos de B. jararaca, mantido na 

temperatura de -20oC. O veneno foi dissolvido no momento de uso em solução 

salina estéril na concentração de 0,8 mg/mL. Foi empregada a dose de 1,6 

mg/kg p.v. de veneno de B. jararaca, que em testes prévios se mostrou capaz 

de causar plaquetopenia e hipofibrinogenemia em camundongos semelhantes 

àquelas descritas para ratos (34, 115) e seres humanos (116). 

A rutina (Sigma, código R5143) foi diluída no momento do uso em 

propilenoglicol (117) na concentração de 7,2 mg/mL e a dose de 14,4 mg/kg 

p.v. foi empregada, baseada em testes prévios que demonstraram sua 

efetividade em modular parâmetros hemostáticos e de estado redox. 
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3.3 Reagentes e tampões 

Rutina, trombina, ácido etileno diamino tetracético dissódico (Na2EDTA), 

“EDTA-free protease inhibitor cocktail tablets”, teofilina, adenosina, dipiridamol, 

Triton X-100, deoxicolato de sódio, imipramina, 2’,7’-diclorofluorescina 

diacetato (DCFH-DA), 2’,7’-diclorofluoresceina (DCF), neocuproina, L-glutationa 

reduzida, 3,3′,5,5′-tetrametilbenzidina (TMB), colágeno azocoll, “Nα-Benzoyl-

DL-arginine 4-nitroanilide hydrochloride” (DL-BAPNA), diidrocloreto de o-

fenilenediamina (OPD), “4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride 

hydrochloride” (AEBSF), “Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium” (DMEM) foram 

obtidos da Sigma-Aldrich (EUA). O padrão de hemoglobin foi obtido da Bioclin 

(Brasil). Todos os outros reagentes utilizados eram de grau analítico. Os 

anticorpos anti-β-actina (A5316), anti-GADPH (G8795) e anti-PDIa1 (P7372) 

foram obtidos da Sigma-Aldrich (EUA). O anti-TF (ab151748) foi obtido da 

Abcam (EUA). Os anticorpos anti-IgG de camundongo conjugado com 

AlexaFluor 488 (A11001) e anti-IgG de coelho conjugado com AlexaFluor 647 

(A21245) foram obtidos da Thermo Fisher Scientific (EUA). 

Para a realização dos ensaios, foram utilizados os seguintes tampões e 

soluções: 

 Tampão de Tyrode (atividade de SVMP): NaCl 137 mM, KCl 2.7 mM, 

NaH2PO4 3.0 mM, HEPES 10 mM, dextrose 5.6 mM, MgCl2 1 mM, 

CaCl2 2 mM, pH 7.4; 

 Solução de Tris (atividade de SVSP): Tris-HCl 0,05 M, CaCl2 20 mM, 

pH= 8,2; 

http://www.sigmaaldrich.com/life-science/biochemicals/biochemical-products.html?TablePage=105298539
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 Tampão borax (atividade de LAAO): borax 50 mM, pH= 8,5, sendo 

que o pH deve ser acertado com HCl 1M a 37°C; 

 Solução de uso (atividade de LAAO): solução de OPD 2 mM (em 

tampão borax), solução de peroxidase 0,81 U/mL (peroxidase, Sigma 

cód. P6782, em tampão borax), solução de L-leucina 5 mM (em 

H2O); 

 Solução reativa (atividade de PLA2): lecitina de soja 0,265%, NaCl 

100 mM, CaCl2 10 mM, triton X-100 0,44% e vermelho de fenol 100 

µM, pH 7,6; 

 Anticoagulante ACD (agregação plaquetária): citrato trissódico 85 

mM, ácido cítrico 71,4 mM, dextrose 111 mM, pH 6,2; 

 Solução de lavagem (agregação plaquetária): 6 partes de DMEM 

(Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium, Sigma, cod. D1152, pH 7,4) e 

uma parte de ACD; 

 Anticoagulante CTAD (coleta de sangue): teofilina 15 mM, adenosina 

3,7 mM, dipiridamol 0,2 mM em anticoagulante ACD; 

 Tampão RIPA (coleta de tecidos para expressão proteica): Tris-HCl 

50 mM; NaCl 150 mM; Triton X-100 1%; deoxicolato de sódio 1%; 

SDS 0,1%; pH 7,5, contendo um coquetel de inibidores proteicos 

(AEBSF 2 mM, aprotinina 0,2 µM, bestatina 130 µM, E-64 14 µM, 

leupeptina 1 µM, pepstatina 10 µM e fosforamidon 1 µM, Sigma, cod. 

S8830) e Na2-EDTA 2 mM; 

 Tampão HBSA (coleta de tecidos para atividade e TF): tampão HBS 

(tampão HEPES-NaOH 20mM, pH 7,5; NaCl 100mM; NaN3 0,02%) 

contendo 1 mg/mL de albumina sérica bovina (BSA); 
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 Solução de Locke (dosagem de ERO): NaCl 154 mM, KCl 5,6 mM, 

NaHCO3 3,6 mM, HEPES 5,0 mM, CaCl2 2,0 mM e glicose 10 mM, 

pH 7,4; 

 Mistura reativa 1 (capacidade antioxidante total): 1 parte da solução 

de cloreto de cobre (II) 10 mM; 1 parte de solução de neocuproína 

(Sigma, cód. 72090) 7,5 mM; 1 parte da solução de acetato de 

amônio 1 M, pH 7,0; 

 Mistura reativa 2 (capacidade antioxidante total): 2 partes de água 

destilada e 1 parte de solução de acetato de amônio; 

 Solução reativa (dosagem de hemoglobina livre plasmática): 3 partes 

da solução de TMB (Sigma, cód. T0565, 0,111% em ácido acético) e 

1 parte de solução de H2O2 0,332%; 

 

3.4 Ação da rutina in vitro nas atividades do veneno 

 Para avaliar se a rutina possui alguma ação direta nas enzimas que 

compõem o veneno, foram realizados ensaios da atividade biológica de quatro 

classes de proteínas presentes no BjV: SVMP, SVSP, LAAO e PLA2. Para 

os ensaios de SVMP, SVSP e LAAO foi utilizada uma diluição seriada de BjV 

nas concentrações 1,0; 0,5; 0,25; 0,125; 0,0625; 0,03125; 0,015625 mg/mL e 

uma concentração constante de rutina de 0,25 mg/mL. Já para o ensaio de 

PLA2, o BjV foi diluído nas concentrações de 5,0; 2,5; 1,25; 0,625; 0,3125; 

0,15625; 0,078125 mg/mL e a rutina foi utilizada na concentração de 1,25 

mg/mL. As soluções de BjV e rutina foram diluídas em tampões específicos 

para cada ensaio contendo 2,5-5% de propilenoglicol. 

 



35 
 

 
 

3.4.1 Atividade de metaloproteinases (SVMP) 

 A atividade das SVMP foi analisada realizando um ensaio quantitativo de 

atividade colagenolítica, utilizando o colágeno azocoll como substrato (118). 

Para as diluições de BjV e rutina foi utilizado o tampão de Tyrode. Como 

controle positivo, o BjV (1 mg/mL) foi incubado com Na2EDTA 13 mM, um 

inibidor de SVMP, por 1 h a 37°C. Foram incubados 600 µL de cada amostra 

(BjV, BjV+rutina, BjV + Na2EDTA) ou dos brancos de reação (somente tampão 

de Tyrode ou rutina 0,25 mg/mL) com 150 µL de solução de azocoll (5 mg/mL, 

em tampão de Tyrode) por uma hora a 37°C, com homogeneização em vortex 

a cada 5 minutos. A reação foi finalizada colocando as soluções no gelo e 

então, foram centrifugadas por 3 minutos a 5000 g. Foram retirados 175 µL de 

sobrenadante de cada solução e pipetados em cada poço de placa de 96 

poços para a leitura de absorbância a 540 nm, em triplicata. Os resultados 

foram expressos como porcentagem de inibição da atividade enzimática pela 

rutina. 

 

3.4.2 Atividade de serinaproteases (SVSP) 

Para esse ensaio, foi utilizado o substrato sintético DL-BAPNA (Sigma, cod. 

B4875), que ao sofrer hidrólise por enzimas proteolíticas como as SVSP, libera 

o cromóforo p-nitroanilina que é detectável colorimetricamente (119). Para isso, 

as amostras foram diluídas em solução de Tris nas concentrações já descritas 

anteriormente. Como branco de reação, foi utilizada a solução de Tris e 

também foi realizado o branco rutina (0,25 mg/mL). Como controle positivo, o 

BjV (1 mg/mL) foi incubado com AEBSF 8 mM (Sigma, cod. A8456), um inibidor 

de SVSP, por 1 h a 37°C. Foram pipetados em placa de 96 poços (em 
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triplicata) 30 µL de cada amostra/branco e 140 µL da mistura reativa [1 parte de 

BAPNA 100 mM em DMSO + 99 partes de solução de Tris]. A placa foi 

incubada por 60 minutos a 37°C e foram adicionados 50 µL de ácido acético 

30% para parar a reação. A leitura de absorbância foi feita a 405 nm e 

resultados expressos como porcentagem de inibição da atividade enzimática 

pela rutina. 

 

3.4.3 Atividade de L-aminoácido oxidases (LAAO) 

As LAAO podem co-generar H2O2 ao desaminar aminoácidos em sistemas 

biológicos. Nesse ensaio, as LAAO desaminam a L-leucina e geram H2O2 , o 

que é detectável por sondas sensitivas como o OPD (118, 120). Para a curva 

padrão, foi realizada uma diluição seriada de H2O2 nas concentrações: 51,2; 

25,6; 12,8; 6,4; 3,2; 1,6; 0,8; 0,4; 0,2; 0,1 e 0,05 mM em tampão borax. Em 

microplacas de 96 poços foram pipetados em triplicata 10 µL/ poço de amostra 

(BjV+salina ou BjV+rutina), brancos de reação (tampão borax ou rutina) ou das 

soluções da curva padrão. A seguir, foram adicionados 90 µL/ poço de solução 

de uso. Após incubar a placa por 60 minutos a 37°C, foram adicionados 50 µL 

de H2SO4 2M e a leitura de absorbância foi realizada a 492 nm. Os resultados 

foram analisados com base na curva padrão utilizando o software CurveExpert 

(versão 1.4) e expressos como porcentagem de inibição da atividade 

enzimática pela rutina. 

 

3.4.4 Atividade de fosfolipases A2 (PLA2) 

A atividade das PLA2 foi avaliada pela sua capacidade de clivar 

fosfolipídeos como a lecitina de soja (118), liberando ácidos graxos. Para isso, 
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foram adicionados 2 µL das amostras (BjV, BjV+rutina) ou branco de reação 

(salina ou rutina), seguidos de 200 µL da solução reativa, em triplicata. As 

soluções foram pipetadas em placa de 96 poços pré-aquecida a 37°C e devido 

à rapidez da reação, a leitura foi realizada uma coluna por vez e a cinética da 

absorbância foi monitorada a 558 nm a cada 15 s durante 5 minutos . Os 

resultados foram expressos como porcentagem de inibição da atividade 

enzimática pela rutina. 

 

3.4.5 Dose mínima coagulante (DMC) 

A fim de testar a inibição da atividade coagulante do BjV pela rutina, foi 

empregada a técnica da dose mínima coagulante (34), definida como a  

concentração de veneno capaz de coagular o plasma em 60 s a 37°C.  Para 

isso, foi coletado sangue humano ou de camundongos em citrato de sódio (9 

partes de sangue e 1 parte de citrato de sódio 3,2%) e após a centrifugação 

(para o sangue de camundongo, 2500 g, 15 min à 4 °C; para sangue humano, 

2500 g, 15 min à T.A.), o plasma foi coletado. O BjV (1 mg/mL) foi adicionado à 

rutina (9 mg/mL), Na2EDTA 13 mM ou AEBSF 8 mM, incubado a 37°C por 30 

min (BjV e BjV+rutina) ou 1 h (BjV + Na2EDTA e BjV + AEBSF) e então foi 

realizada uma diluição seriada na razão de 2. Foram pipetados 100 µL de 

plasma em tubos de coagulômetro e aquecidos por 2 min a 37°C. Após a 

adição de 25 µL de cada diluição das soluções de veneno, foi determinado o 

tempo de coagulação do plasma, até o tempo de 300 s. Foram realizadas 

duplicatas para cada diluição do veneno e o valor da DMC foi determinado 

baseado na concentração de veneno capaz de coagular o plasma em 60 s, 

utilizando o software CurveExpert (versão 1.4). 
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3.4.6 Agregação plaquetária ex vivo 

Para verificar se a rutina poderia inibir a agregação plaquetária induzida pelo 

veneno, o sangue de camundongo (6 partes) foi coletado em 1 parte 

anticoagulante ACD e mantido a 37°C. O sangue (2 partes) foi diluído em 1 

parte da solução de lavagem. A mistura foi colocada gentilmente (200 µL a 

cada vez) sobre 1 mL de Histopaque 1077 (Sigma, cod. 10771) e centrifugada 

a 700 g por 30 min à T.A. (desaceleração zero). A camada superior contendo 

plaquetas e leucócitos (400 µL) foi retirada e a ela foram adicionados 1,6 mL de 

DMEM/ACD e 0,5 µL de PGE1 (prostaglantina E1, 200 µg/mL). Após a 

centrifugação a 9500 g por 90 s T.A., o sobrenadante foi descartado e o pellet 

de plaquetas foi ressuspendido em 1 mL de DMEM/ACD (contendo PGE1). A 

centrifugação e ressuspensão de plaquetas foram realizadas mais duas vezes, 

sendo que para a última ressuspensão foi utilizado somente DMEM. A 

contagem plaquetária foi realizada em contador hematológico automático BC-

2800 Vet (Mindray, China) e as plaquetas foram ajustadas para 5 x 105 

plaquetas/µL. Para a agregação plaquetária, soluções de BjV (1 mg/mL) e 

BjV+rutina (BjV 1 mg/mL e rutina 9 mg/mL) foram incubadas a 37°C por 30 min. 

Foram adicionadas alíquotas de 400 µL das plaquetas lavadas em agregômetro 

pré-aquecido a 37°C e as plaquetas foram estimuladas com trombina, BjV ou 

BjV+rutina. Em outra série de experimentos, 400 µL de plaquetas lavadas 

foram pré incubadas com rutina por 15 min a 37°C e então estimuladas com 

trombina ou BjV. As concentrações finais utilizadas nos ensaios foram: 

trombina 0,1 U/mL, BjV 24,4 µg/mL e rutina 219,6 µg/mL (360 µM). A 

agregação plaquetária foi analisada por 5 min a 37°C sob agitação constante 

(1000 rpm) em agregômetro Chono-log (EUA). Os resultados (em duplicatas) 
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foram analisados utilizando o software Aggro/Link (versão 4.75), utilizando a 

calibração do DMEM como 100% de transmitância de agregação. Os 

resultados foram expressos como porcentagem de agregação plaquetária. 

 

3.5 Grupos e procedimentos experimentais 

Para investigar a ação modulatória da rutina sobre as alterações 

hemostáticas e de estado redox, os seguintes grupos experimentais foram 

analisados (n=6 animais/grupo/tempo de análise). Os grupos e procedimentos 

experimentais estão demonstrados na Figura 6. Os animais receberam por via 

subcutânea (região dorsal):  

 Controle salina (controle negativo): 4,0 mL/kg p.v. de salina; 

 Controle rutina: 4,0 mL/kg p.v. de uma solução de 1 parte de rutina (7,2 

mg/mL) e 1 parte de salina; 

 BjV+salina (controle positivo): 4,0 mL/kg p.v. de uma solução de 1 parte 

de veneno (0,8 mg/mL) e 1 parte de salina; 

 BjV+rutina (tratamento): 4,0 mL/kg p.v. de uma solução de 1 parte de 

veneno (0,8 mg/mL) e 1 parte de rutina (7,2 mg/mL); 

 

No momento de coleta de amostras (3, 6 ou 24 h), os animais foram 

anestesiados pela administração de isoflurano (indução e manutenção a 2,5%) 

por via inalatória. Após a coleta, os animais foram submetidos a uma 

superdose de anestésico e para certificarmo-nos da eutanásia dos animais, o 

deslocamento cervical foi realizado. 
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Figura 6: Representação esquemática dos grupos experimentais, tempos de 
análises e coleta de amostras. 
 

3.6 Coleta de sangue e órgãos 

Após 3, 6 ou 24 h da administração das soluções, foi realizada a coleta 

de sangue e tecido dos animais. O sangue foi coletado por punção da veia 

cava caudal de camundongos anestesiados com seringas plásticas. Para o 

hemograma e esfregações sanguíneos foi utilizada uma alíquota de sangue de 

100 µL em tubo plástico contendo 1,0 µL de Na2-EDTA 269 mM e 1,0 µL de 

soro antibotrópico (doado pelo Instituto Butantan, lote 1305077). Para obtenção 

de plasma em CTAD (para os ensaios de estado redox, fibrinogênio e 

hemoglobina plasmática), uma alíquota de sangue (6 volumes) foi adicionada a 
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tubo plástico contendo 1 volume de CTAD e soro anti-botrópico (SAB) (na 

proporção de 1:100 do volume total), e posteriormente, essas alíquotas foram 

centrifugadas por 15 min a 2500 g a 4°C. Para obtenção do plasma em Na2-

EDTA (para o ensaio de ELISA de TF), uma alíquota de sangue (99 volumes) 

foi adicionada a tubo plástico contendo 1 volume de Na2-EDTA 269 mM e soro 

anti-botrópico (SAB) (1:100) e centrifugada por 15 min a 1000 g a 4°C no 

máximo em 30 min após a coleta do sangue. Já o plasma citratado utilizado 

para avaliar a atividade de TF em plasma foi obtido coletando uma alíquota de 

sangue (9 volumes) em tubo plástico contendo 1 volume de citrato de sódio 

3,2% e soro anti-botrópico (SAB) (1:100), que foi centrifugado por 15 min a 

1500 g à temperatura ambiente (T.A.). Após as centrifugações, as alíquotas do 

plasma foram armazenadas a -80°C para posteriores análises. 

Para os ensaios de expressão proteica, fragmentos de pele (ao redor do 

local de inoculação das soluções, dimensão: 0,5-0,75 cm²) (34) e tecidos 

(fígado, pulmão e coração, 50-100 mg) foram imersos em 500 µL de tampão de 

homogeneização RIPA. Para os ensaios de atividade de TF, foram coletados 

fragmentos dos mesmos órgãos (50-100 mg) e imersos em 500 µL de tampão 

HBSA (121). Os fragmentos de tecidos foram triturados com auxílio do 

homogeneizador FastPrep-24 (modelo #6004-500, MP Biomedicals) por 60 

segundos a 6,5 m/s, congelados/ descongelados (gelo seco/ banho-maria a 

37°C) por 3 vezes e centrifugados a 13.000 g por 10 min. Os sobrenadantes 

obtidos foram congelados a -80°C para posteriores análises.  
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3.7 Hemograma e contagem diferencial 

O sangue coletado com Na2-EDTA foi utilizado para contagem total das 

células sanguíneas. As análises foram realizadas em contador hematológico 

automático BC-2800 Vet (Mindray, China). A análise morfológica de eritrócitos 

e a contagem diferencial de leucócitos foram realizadas em esfregaços 

sanguíneos corados com corante pancromático. Para a coloração dos 

esfregaços, 15 gotas do corante Rosenfeld foram adicionadas priorizando o 

esfregaço por 1 min e 30 s, seguido pela adição de 30 gotas de tampão fosfato 

(NaH2PO4 32 mM, Na2HPO4 28 mM, pH 6,8) e após 10 min as lâminas foram 

lavadas com água e armazenadas até a contagem diferencial. 

 

3.8 Dosagem de ERO 

A dosagem dos níveis de ERO tem como base o método de Driver et al. 

(122) e Keston & Brand (123). Cada amostra de plasma (5 µL) foi incubada 

com 135 µL da mistura reativa [199 partes de solução de Locke  e 1 parte de 

solução de DCFH-DA 5 µM (Sigma, cód. D6883) por 30 minutos a 37°C. Como 

branco reativo 1, 5 µL de salina foram incubados com 135 µL de mistura 

reativa; como branco reativo 2, 5 µL de salina foram incubados com 135 µL de 

solução de Locke. Para os brancos das amostras, cada amostra (5 µL) foi 

incubada somente com 135 µL de solução de Locke. Para a curva padrão, a 

solução estoque de DCF 100 µM (Sigma, cód. 410217) foi preparada em etanol 

100% e mantida sob refrigeração. A curva padrão de DCF foi diluída em 

solução de Locke no momento de uso nas seguintes concentrações: 0,097; 

0,195; 0,391; 0,781; 1,56; 3,125 e 6,250 nM, sendo que foram adicionados 140 

µL/ poço; como branco da curva foi somente utilizada a solução de Locke. O 
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ensaio foi realizado em triplicata em placas pretas (Costar, EUA) de 96 poços. 

A leitura foi feita por fluorescência, com excitação a 480 nm e emissão a 530 

nm em leitor de placas SpectraMax M2 e com software SoftMax Pro 5.4.1. 

Para a análise, a média de leitura do branco reativo 1 foi descontada das 

leituras das amostras e a média da leitura do branco reativo 2 foi descontada 

das leituras dos brancos de amostras. A quantificação de DCF foi baseada nas 

leituras ópticas do espectrofluorímetro, dadas em valores de RFU (unidades 

relativas de fluorescência) e na curva padrão de DCF por meio do software 

CurveExpert (versão 1.4). Os resultados foram expressos em equivalentes de 

DCF (nM). Para a normalização dos resultados, para eliminar a variação de 

leitura entre ensaios, foi utilizado um pool de plasma normal de camundongos 

como amostra referência, dosada todas as vezes que as reações foram 

realizadas. Essa amostra foi adicionada em todas as placas e ao final da 

análise, seu valor em nM de DCF foi considerado como 1 unidade arbitrária, os 

valores das demais amostras foram normalizados a partir desse valor e 

expressos como unidades arbitrárias. 

 

3.9 Capacidade antioxidante total (TAC) 

A capacidade antioxidante das amostras de plasma foi avaliada por 

ensaio colorimétrico (124). Para isso, foram preparadas a mistura reativa 1 e a 

mistura reativa 2 e mantidos em banho-seco a 37°C. Alíquotas de plasma (5 

µL, diluição 1:20) foram adicionadas em cada poço da placa, seguidas por 95 

µL de água destilada e 150 µL da mistura reativa 1. Os brancos de amostras 

consistiram de 5 µL de cada plasma, 95 µL de água destilada e 150 µL da 

mistura reativa 2. Para o branco reativo 1 foram adicionados 100 µL de salina e 
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150 µL da mistura reativa 2, já para o branco reativo 2 foram adicionados 100 

µL de salina e 150 µL da mistura reativa 2. Como padrão para a curva, foi 

preparada uma solução de L-glutationa reduzida (GSH, Sigma G4251) 1mM, 

pH 7,0, aliquotada e mantida a -20°C até a hora do uso para evitar perda de 

atividade. Essa solução estoque de GSH foi diluída em água destilada para a 

obtenção das concentrações da curva padrão de GSH: 12,5; 25; 50; 100; 150 e 

300 µM; como branco da curva foi utilizada água destilada. Posteriormente, 100 

µL de cada concentração foram adicionados e 150 µL da mistura reativa 1. O 

ensaio foi realizado em duplicatas e a cinética da absorbância foi monitorada a 

450 nm a cada minuto durante 30 minutos.  

Para a obtenção das absorbâncias finais das amostras, a média de cada 

branco de amostra (com o valor do branco reativo 2 já descontado) foi 

subtraída da respectiva amostra (com o valor do branco reativo 1 já 

descontado). Esses valores foram analisados no software CurveExpert (versão 

1.4) utilizando a curva padrão de GSH e multiplicados por 20 (fator de diluição 

da amostra) para obter o valor em capacidade antioxidante, expresso em µM 

de GSH. A normalização dos resultados foi realizada como descrito acima para 

o método DCF. 

 

3.10 Dosagem de hemoglobina livre plasmática 

 A dosagem de hemoglobina livre plasmática foi realizada pelo método 

peroxidase (125, 126) em microplacas. A solução padrão de hemoglobina foi 

diluída nas concentrações 200; 100; 50; 25; 12,5; 6,25; 3,125 µg/mL e como 

branco de reação foi utilizada a solução salina. Foram adicionados a cada poço 

(em triplicata) 1 µL das amostras/soluções da curva padrão/branco e 200 µL da 
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solução reativa. Após agitação por 30 s e incubação por 15 min, a leitura foi 

realizada a 655 nm e os resultados foram normalizados como para o método 

de DCF.     

 

3.11 Dosagem de fibrinogênio plasmática 

A dosagem de fibrinogênio foi realizada por técnica colorimétrica (127). 

Em tubos Falcon foram adicionados 0,50 g de vidro moído (correspondente a 

0,5 mL), 5 mL de NaCl 0,85%, 25 µL de EACA 10%, 50 µL de plasma e 34,5 µL 

de trombina a 720 NIH-U. Os tubos foram homogeneizados, mantidos em 

banho-maria a 37°C por 15 minutos para a formação de coágulos, 

centrifugados a 3000 rpm por 5 minutos e a seguir o coágulo foi espremido e o 

sobrenadante será descartado. Após adicionar 5 mL de salina, a centrifugação 

e o descarte de sobrenadante foram realizados por mais duas vezes. Foi 

acrescentado 1,0 mL de NaOH 10%, os tubos foram cobertos com papel 

alumínio e aquecidos em banho-maria fervente por 10 minutos. Após o 

resfriamento dos tubos, foram acrescentado 7,0 mL de água destilada, 3,0 mL 

de Na2CO3 20% e 1,0 mL de reagente fenólico Folin-Ciocalteu (Sigma, cód. 

F9252). O branco foi preparado adicionando 1,0 mL de NaOH 10%, 7,0 mL de 

água destilada, 3,0 mL de Na2CO3 20% e 1,0 mL de reagente fenólico Folin-

Ciocalteu a um tubo. Os tubos foram homogeneizados e após 30 minutos, a 

leitura da absorbância das amostras foi realizada a 650 nm em 

espectrofotômetro (Utrospec 2100 pro UV/Visible Spectrophotometer). O 

resultado da leitura foi analisado com base na curva padrão de tirosina (0,125 a 

0,0125 mg), utilizando o software CurveExpert (versão 1.4), e esse valor foi 

multiplicado pelo fator de correção do volume de plasma (50 µL de plasma: 
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fator de correção 23400) para se obter a concentração de fibrinogênio 

plasmático (mg/dL). 

 

3.12 Tempo de protrombina (TP) 

 Para analisar mais profundamente as alterações na via extrínseca da 

coagulação, foi determinado o tempo de protrombina na fase aguda do 

envenenamento (3 h), utilizando um kit comercial (DiaPlastin, DiaMed). Para 

isso, foram adicionados 100 µL de plasma citratado (diluído 1:10 em salina, em 

duplicatas) em cubas pré-aquecidas em coagulômetro e incubados por 2 min a 

37°C. Após a adição de 200 µL de tromboplastina cálcica pré-aquecida, o 

tempo de coagulação foi marcado (até no máximo 300 s). 

 

3.13 Dosagem de TF plasmático 

Foi realizada dosagem de antígeno de TF plasmático utilizando um kit 

comercial de ELISA (mouse-TF ELISA kit, Elabscience, EUA), com a 

modificação de que a cada poço foram adicionados 75 µL de amostra/solução 

da curva padrão/branco (em duplicata) 

 

3.14 Atividade de TF plasmático 

A atividade de TF também foi avaliada no plasma utilizando o kit 

Actichrome (Sekisui, EUA), segundo as recomendações do fabricante. Os 

resultados desse ensaio e de antígeno de TF também foram utilizados para 

obter a razão de atividade de TF/antígeno de TF. 
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3.15 Expressão proteica do TF e PDI 

Foram analisadas as expressões proteicas de TF, PDI e proteínas 

endógenas (GAPDH e β-actina) em amostras dos homogenatos de fígado, 

pulmão, coração e pele 24 h após o envenenamento.  

Inicialmente, as proteínas das amostras foram dosadas pela técnica 

BCA (128) para que quantidades iguais de proteínas fossem submetidas à 

eletroforese. Para isso, 10 µL das amostras (diluídas 1:50 em salina) ou do 

branco da reação (tampão RIPA diluído 1:50 em salina) ou das soluções da 

curva padrão foram adicionados em cada poço da placa (em triplicata), 

seguidos pela adição de 200 µL da mistura reativa (1 parte da solução de 

sulfato de cobre(II) + 50 partes da solução de ácido bicinconínico, Sigma, cód. 

B9643 e C2284). Após a homogeneização por 30 s, a placa foi aquecida em 

micro-ondas por 25 s na presença de erlenmeyer contendo 200 mL de água 

destilada e incubada por 5 min a 37°C. A leitura da absorbância foi realizada a 

570 nm e os resultados foram analisados com base na curva padrão de 

albumina bovina sérica (Sigma) nas concentrações de 0,03125; 0,0625; 0,125; 

0,25; 0,5; 1,0; 2,0 mg/mL. 

Após a dosagem de proteína, as amostras foram reduzidas com 2-

mercaptoetanol e submetidas à SDS-PAGE em géis de 10% (100 µg de 

amostra/poço para fígado, coração e pele, e 150 µg de amostra/poço para 

pulmão) (129). A corrida de eletroforese foi realizada a 15mA até a saída das 

amostras do gel de aplicação de amostra e a 20-30 mA até o término da 

corrida. A transferência das proteínas para a membrana de nitrocelulose (poro 

de 0,2 µm) foi realizada em cuba de transferência semi-seca (BioRad) a 15 V 

por 2 h, sendo que os papéis filtro e membrana foram umedecidos previamente 
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por 20 minutos em tampão de transferência (Tris 48 mM, glicina 39 mM, 

metanol 20% e SDS 0,037%). Após o término da transferência, as membranas 

foram levadas a uma estufa a 37°C para fixação das proteínas, umedecidas 

com água destilada e coradas com solução de Ponceau S (Ponceau S 0,2%, 

ácido tricloroacético 0,18 M, ácido sulfossalicílico 3%) para verificação da 

eficácia da transferência (34). 

As membranas de nitrocelulose foram bloqueadas com solução de 

bloqueio [leite desnatado 0,5% em solução de lavagem (PBS pH 7,4; Tween 20 

0,5%)] por 1 h à T.A., sob agitação constante e posteriormente lavadas com 

solução de lavagem. As membranas foram incubadas por 2 h à T.A. sob 

agitação constante com os seguintes anticorpos primários na concentração de 

1:5000: anti-TF, monoclonal (47 kDa, Abcam, ab151748), anti-PDI policlonal 

(57 kDa, Sigma, P7372), anti-GAPDH (37 kDa, gliceraldeído-3-fosfato 

desidrogenase, Sigma, G8795) e anti-β-actina (42 kDa, Sigma, A5316). 

Subsequentemente, as membranas foram lavadas com solução de lavagem 

por 3 vezes de 5 minutos e incubadas por 1 h à T.A. sob agitação constante 

com os anticorpos secundários na concentração de 1:5000: anti-IgG de 

camundongo conjugado com AlexaFluor 488 (Invitrogen, A11001) e anti-IgG de 

coelho conjugado com AlexaFluor 647 (Invitrogen, A21245). As expressões de 

gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase (GAPDH) e de β-actina foram utilizadas 

como controles internos. Todas as análises das amostras foram realizadas em 

triplicata. Para a detecção da fluorescência das bandas, obtenção de imagens 

e análise densitométrica foi utilizado o sistema ChemiDoc MP (Bio-Rad) e o 

software ImageLab (versão 5.2.1, Bio-Rad). A quantificação relativa das 

bandas foi analisada dividindo-se o volume das bandas pelo volume total da 
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respectiva amostra na membrana corada com Ponceau S. A normalização foi 

feita com base nos valores de quantificação das bandas da amostra referência 

(pool normal de sobrenadante de tecido, sempre analisada concomitantemente 

com as outras amostras), cujas intensidades foram consideradas como 1 

unidade arbitrária (34, 130). 

 

3.16 Atividade de TF em tecidos 

A atividade do TF foi mensurada realizando um ensaio de coagulação do 

plasma, visto que o TF é o responsável por iniciar a via extrínseca da cascata 

de coagulação (121). Para isso, foi realizada a dosagem de proteína das 

amostras coletadas com tampão HBSA (sobrenadantes dos lisados) utilizando 

o método do ácido bicinconínico (BCA) para normalização das quantidades de 

proteínas nas amostras usadas no ensaio, como descrito previamente (128). 

Para preparar a solução de tromboplastina, fonte de TF para a curva padrão, 2 

mL de tromboplastina de cérebro de coelho cálcica (DiaPlastin, código 300120) 

foi centrifugada a 17000 g por 15 minutos, o sobrenadante foi descartado e o 

precipitado ressuspendido em 1 mL de tampão HBSA. Esse processo foi 

repetido mais uma vez e a tromboplastina foi armazenada sob refrigeração e 

também teve seu conteúdo proteico dosado por BCA. Para preparar a curva 

padrão de TF, foi realizada uma diluição seriada na razão de 2 da 

tromboplastina (121; 60,5; 30,25; 15,12; 7,56; 3,78; 1,89; 0,94; 0,47; 0,236 

µg/mL). O ensaio foi realizado em coagulômetro Start4 (Stago, França) em 

cubas pré-aquecidas a 37°C, em duplicatas. Foram adicionados 50 µL das 

amostras ou dos padrões de tromboplastina e 50 µL de pool de plasma normal 

citratado (contendo 90% de plasma humano e 10% de plasma de ratos). Após 
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uma incubação de 2 minutos a 37°C, foram adicionados 50 µL de CaCl2 25 mM 

pré-aquecido a 37°C e o tempo de coagulação foi medido. A atividade de TF foi 

analisada no software CurveExpert (versão 1.4) com base na curva padrão de 

tromboplastina. Os resultados foram normalizados com base nos valores dos 

pools normais de sobrenadantes de tecidos, analisados em cada experimento e 

considerados como 1 unidade arbitrária.  

Os resultados da atividade e expressão proteica de TF                                                                                                                                                                                                                                      

foram utilizados para obter a razão de atividade de TF/expressão proteica de 

TF. 

 

3.17 Análise estatística 

A distribuição normal e homocedasticidade dos resultados foram 

analisadas no programa estatístico STATATM versão 10. Sempre que 

necessário, os dados foram transformados por algoritmos desse programa para 

obter distribuição normal e homocedasticidade. Para análise estatística 

posterior dos resultados foram utilizados os softwares SPSS (versão 22) ou 

SigmaPlot (versão 12.0).  Para observar diferenças estatísticas entre os grupos 

e tempos, foram empregados os testes análise de variância (ANOVA) de duas 

vias (para resultados de hemograma, hemoglobina plasmática, espécies 

reativas, TAC, fibrinogênio) ou ANOVA de uma via (para resultados de 

antígeno de TF plasmático, atividade/antígeno de TF plasmático, expressão 

proteica e atividade de TF em tecidos), seguido pelo teste post-hoc Bonferroni 

para comparação de médias. Para os demais resultados, foi empregado o teste 

Kruskal-Wallis e para a comparação de médias foi realizado o teste post-hoc 

Student-Newman (para resultados de TP e atividade de TF plasmático) ou teste 
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de Dunn (para atividade/expressão proteica de TF). As correlações foram 

realizadas utilizando o teste de Pearson com o software SigmaPlot (versão 

12.0). Foram considerados significativos os resultados com p<0,05 e os dados 

foram expressos como média ± erro padrão médio (e.p.m.). 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Ação da rutina in vitro nas atividades do veneno 

Ao avaliar a ação in vitro da rutina em relação às atividades do BjV foi 

verificado que a rutina interfere minimamente na atividade catalítica de SVMP, 

SVSP, PLA2 e LAAO e na atividade coagulante do veneno (representado pelos 

valores de DMC), como demonstrado na Tabela 2. A incubação do BjV com  

Na2EDTA (inibidor de SVMP) inibiu 86% da atividade colagenolítica das SVMP, 

inibiu completamente a capacidade coagulante do BjV em plasma de 

camundongo e diminuiu 3 vezes a capacidade coagulante do veneno em 

plasma humano (DMC: 137,8 µg/mL). Já a incubação do BjV com AEBSF 

(inibidor de SVSP) inibiu 98,4% a atividade amidolítica das SVSP, além de 

reduzir a capacidade coagulante do veneno em cerca de 2 vezes, tanto para o 

plasma de camundongo quanto o plasma humano (DMC do plasma de 

camundongo: 642,3 µg/mL; DMC do plasma humano: 102,5 µg/mL). 

 

Tabela 2: Ação da rutina in vitro em relação às atividades do BjV. 

Ensaios 
Tratamentos 

(atividade relativa) 

Ensaios enzimáticos BjV+salina BjV+rutina 

Atividade de SVMP (%) 100,0 93,8 

Atividade de SVSP (%) 100,0 98,1 

Atividade de PLA2 (%) 100,0 98,3 

Atividade de LAAO (%) 100,0 89,7 

   

Ensaios coagulantes   

DMC em plasma humano (µg/mL) 44,3 45,8 

DMC em plasma de camundongo (µg/mL) 262,7 246,4 
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A rutina também foi testada ex vivo em relação à capacidade de inibir a 

agregação plaquetária induzida pelo BjV (Fig. 7), tanto quando foi pré-incubada 

com as plaquetas, quanto adicionada concomitantemente ao veneno. Como 

controle da agregação plaquetária, foi utilizado o agonista trombina e a 

capacidade inibitória da rutina também foi testada em relação à trombina. Foi 

observado que quando a rutina foi pré-incubada com plaquetas lavadas de 

camundongos e após 15 min as plaquetas foram estimuladas com trombina ou 

BjV houve a mesma intensidade de agregação plaquetária que plaquetas sem 

a pré-incubação (agregação de aproximadamente 70% com trombina e 60% 

com BjV). No entanto, quando as plaquetas foram estimuladas com BjV pré-

incubado com rutina por 30 min, a mudança da forma plaquetária foi 

prolongada, o que ocasionou uma leve diminuição da intensidade de 

agregação plaquetária (aproximadamente 50%). Esse resultado indica que a 

rutina possivelmente faz uma ligação a algum componente do BjV importante 

para a indução da ativação plaquetária, no entanto, essa frágil ligação é 

rapidamente rompida quando em contato com plaquetas, o que permite que a 

agregação plaquetária ocorra normalmente. 
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Figura 7: Agregação plaquetária de plaquetas de camundongos (5 x 105 

plaquetas/µL) estimuladas com trombina, BjV, BjV+rutina ou plaquetas pré-

incubadas por 15 min a 37°C e então estimuladas com trombina (Rutina  

trombina) ou BjV (Rutina  BjV). Concentrações finais: trombina 0,1 U/mL, BjV 
24,4 µg/mL e rutina 219,6 µg/mL (360 µM). Dados expressos como 
porcentagem de agregação plaquetária, representativos dos ensaios realizados 
em duplicata.  
 

4.2 Parâmetros de estado redox 

As análises de parâmetros de estado redox (Fig. 8) demonstraram que o 

envenenamento foi capaz de induzir um aumento nos níveis de espécies 

reativas (Fig. 8a) em até 24 h quando comparados ao controle salina, 

principalmente em 3 h, em que os grupos BjV+salina e BjV+rutina tiveram um 

aumento de ERO/ERN de aproximadamente 130% comparado aos valores do 

controle salina (p< 0,05). A administração da rutina induziu uma tendência de 

diminuição de espécies reativas em 6 e 24 h, no entanto as diferenças entre os 

grupos BjV+salina e BjV+rutina não foram estatisticamente significativas (p= 

0.178 em 6 h e p= 0.238 em 24 h).  Concomitantemente, porém não em 

paralelo direto como aumento de ERO/ERN, houve uma diminuição de 



55 
 

 
 

aproximadamente 30% nos níveis de TAC (Fig. 8b) em animais envenenados 

ao longo dos tempos analisados, sendo que o grupo BjV+salina apresentou 

alterações em 3 e 6 h (p< 0,05) e o grupo BjV+rutina, em 3 e 24 h (p< 0,05). 

Apesar da variação inversamente proporcional entre o aumento de espécies 

reativas e diminuição de TAC nos animais envenenados, esses dois 

parâmetros demonstraram somente uma moderada correlação (r= -0,284, p= 

0,0163, n= 71), que apesar de estatisticamente significativa, indica que cada 

parâmetro avalia um aspecto diferente do estresse oxidativo. A rutina não se 

mostrou eficaz para modular as alterações da TAC no envenenamento, mesmo 

com a diminuição das espécies reativas. Ademais, em 6 h, os animais do grupo 

controle rutina apresentaram uma diminuição de 30% da TAC (p< 0,05).  

Esses dados demonstram que o BjV foi capaz de induzir a geração de 

espécies reativas, principalmente os radicais hidroxila e peroxinitrito, 

detectáveis pelo método de DCF (79) e também que antioxidantes não 

enzimáticos são consumidos durante o envenenamento. 
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Figura 8: Níveis de espécies reativas (a) e da capacidade antioxidante total (b) 
em amostras de plasma em camundongos 3, 6 e 24 h após a administração 
dos tratamentos. # p< 0,05 e ## p< 0,001 quando comparado ao grupo controle 
salina no respectivo tempo; * p< 0,05 e ** p< 0,001 quando comparado ao 
grupo BjV+salina no respectivo tempo. Dados expressos como média ± e.p.m. 
(n= 4-6/grupo). 
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4.3 Hemograma  

4.3.1 Eritrócitos 

Os valores eritrocitários (contagem de eritrócitos (Fig. 9a), hemoglobina 

(Fig. 9b) e hematócrito (Fig. 9c)) do grupo BjV+salina diminuíram somente em 

24 h, em cerca de 25-30% comparados aos controles negativos (p< 0,001). De 

forma importante, a administração da rutina foi capaz de impedir a queda 

desses parâmetros, apresentando valores similares aos controles. Ademais, a 

análise morfológica dos eritrócitos em esfregaços sanguíneos demonstrou que 

em 24 h o grupo BjV+salina apresentou anisocitose e policromasia nas 

amostras de metade dos animais, o que não foi observado no grupo 

BjV+rutina. Esses dados demonstram que o envenenamento foi capaz de 

induzir alterações importantes nos eritrócitos que foram prevenidas pela 

administração da rutina. 

Para verificar a possível ocorrência de hemólise intravascular no 

envenenamento, foi realizada a dosagem de hemoglobina livre plasmática (Fig. 

9d), no entanto, não foram observadas alterações significativas (p> 0,05) desse 

parâmetro nos tempos analisados. Congruentemente, a análise morfológica 

dos eritrócitos não demonstrou evidências de fragmentação eritrocitária, e o 

plasma e urina dos animais envenenados apresentaram coloração similar aos 

animais controles. 

É importante ressaltar que houve somente uma fraca correlação entre as 

contagens de eritrócitos e hemoglobina plasmática (r= 0,109, p= 0,390, n= 64), 

contagens de eritrócitos e espécies reativas (r= -0,0183, p= 0,880, n= 71) e 

contagens de eritrócitos e TAC (r= -0,193, p= 0,104, n= 72), o que evidência 
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que a diminuição de eritrócitos não está relacionada com hemólise 

intravascular e alterações de estado redox.  
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Figura 9: Valores de contagem de eritrócitos (a), hemoglobina (b), hematócrito 
(c) e hemoglobina livre plasmática (d) em camundongos 3, 6 e 24 h após a 
administração dos tratamentos. # p< 0,05 e ## p< 0,001 quando comparado ao 
grupo controle salina no respectivo tempo; * p< 0,05 e ** p< 0,001 quando 
comparado ao grupo BjV+salina no respectivo tempo. Dados expressos como 
média ± e.p.m. (n= 4-6/grupo). 
 

4.3.2 Leucócitos 

Além das alterações em eritrócitos, também foram observadas alterações 

nos leucócitos (Fig. 10) nos animais envenenados, como a neutrofilia em 6 h 

(p< 0,001) (Fig. 10b), característica do envenenamento botrópico. Já os 

animais que receberam rutina demonstraram aumento de neutrófilos (3 e 6 h, 

p< 0,05) (Fig. 10b), linfócitos (somente controle rutina, 6 h, p< 0,05) (Fig. 10c) e 
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monócitos (6 h, p< 0,05) (Fig. 10d), o que acarretou um aumento na contagem 

total de leucócitos (6 h, p<0,001) (Fig. 10a). 
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Figura 10: Contagem de leucócitos totais (a) e contagem absoluta de 
neutrófilos (b), linfócitos (c) e monócitos (d) em camundongos 3, 6 e 24 h após 
a administração dos tratamentos. # p< 0,05 e ## p< 0,001 quando comparado 
ao grupo controle salina no respectivo tempo; * p< 0,05 e ** p< 0,001 quando 
comparado ao grupo BjV+salina no respectivo tempo. Dados expressos como 
média ± e.p.m. (n= 5-6/grupo). 
 

4.3.3 Plaquetas 

O envenenamento induziu plaquetopenia (Fig. 11a) nos três tempos 

analisados (p< 0,001) com um concomitante aumento do volume plaquetário 

médio (VPM) (p< 0.05) (Fig. 11b), o que indica o consumo de plaquetas 

circulantes e a liberação precoce de plaquetas jovens na circulação. No grupo 

BjV+rutina, a plaquetopenia foi mais intensa em 3 e 6 h e, congruentemente, 

esse grupo apresentou um maior VPM em 3 e 6 h quando comparado ao 
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controle salina (p< 0,001); já em 24 h, não houve diferenças significativas (p= 

0,890). Ademais, foi observada uma correlação significativa entre a contagem 

plaquetária e parâmetros de estado redox (espécies reativas: r= -0,352, p= 

0,00259, n= 71; TAC: r= 0,457, p= 0,0000248, n= 72). 
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Figura 11: Contagem de plaquetas (a), e volume plaquetário médio (b) em 
camundongos 3, 6 e 24 h após a administração dos tratamentos. # p< 0,05 e 
## p< 0,001 quando comparado ao grupo controle salina no respectivo tempo; * 
p< 0,05 e ** p< 0,001 quando comparado ao grupo BjV+salina no respectivo 
tempo. Dados expressos como média ± e.p.m. (n= 6/grupo). 
 

 

4.4 Parâmetros da coagulação 

Após a avaliação dos parâmetros hematológicos, foi analisada a ação do 

BjV em parâmetros hemostáticos, a começar pelos níveis de fibrinogênio a fim 

de confirmar a coagulopatia induzida pelo envenenamento.  

O grupo BjV+salina apresentou uma diminuição significativa nos níveis de 

fibrinogênio plasmático (Fig. 12a) quando comparado ao controle salina (p< 

0,001 em 3 h e p< 0,05 em 6 e 24 h). A rutina impediu o consumo de 

fibrinogênio durante o envenenamento, já que não houve diferenças 
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significativas entre o grupo BjV+rutina e o controle salina (p= 0.935 em 3 h, p= 

0.233 em 6 h, e p= 1.000 em 24 h).   

Visto que a rutina impediu a queda dos níveis de fibrinogênio já em 3 h após 

sua administração, foram avaliadas as alterações na via extrínseca da cascata 

de coagulação nesse tempo. Como esperado, o grupo BjV+salina apresentou 

um prolongamento do TP (>300 s) (p< 0,05) (Fig. 12b) e apesar das diferenças 

entre o grupo BjV+rutina e o controle salina (p< 0,05), a rutina foi capaz de 

encurtar significativamente o TP (p< 0,05 comparado com o BjV+salina).  

Também foi observado um aumento da atividade do TF plasmático (Fig. 

12c) no grupo BjV+salina (p< 0,05), sem alteração dos níveis de antígeno de 

TF (p= 1,000) (Fig. 12d), induzindo uma tendência de aumento da razão de 

atividade de TF/antígeno de TF (Fig. 12e). Já o grupo BjV+rutina apresentou 

aumento tanto na atividade quanto no antígeno de TF (p< 0,05), o que levou a 

uma tendência de diminuição da razão de atividade de TF/antígeno de TF 

quando comparado ao grupo BjV+salina. 

O envenenamento induziu a ativação da cascata de coagulação, não 

somente pela ativação de fatores da coagulação, mas também pela 

decriptação do TF, ocasionando uma coagulopatia por consumo. E apesar de 

ineficaz em relação às alterações no TF, a rutina foi capaz de impedir o 

consumo de fibrinogênio e o estabelecimento da coagulopatia. 
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Figura 12: Níveis de fibrinogênio plasmático (a) em camundongos 3, 6 e 24 h 
após a administração dos tratamentos. Os dados de tempo de protrombina (b), 
atividade de TF (c), antígeno de TF (d) e atividade/antígeno de TF (e) referem-
se às amostras de plasma de camundongos 3 h após a administração dos 
tratamentos. # p< 0,05 e ## p< 0,001 quando comparado ao grupo controle 
salina no respectivo tempo; * p< 0,05 e ** p< 0,001 quando comparado ao 
grupo BjV+salina no respectivo tempo. Dados expressos como média ± e.p.m. 
(n= 4-6/grupo). 
 

4.5 Expressão proteica 

A expressão proteica (Fig. 13) de TF, PDI e de proteínas endógenas 

(GAPDH e β-actina) foi analisada em amostras de fígado, pulmão, coração e 

pele na fase crônica do envenenamento (24 h) e apresentou diferentes 

resultados dependendo do órgão analisado. O envenenamento induziu 

alterações somente na expressão proteica de PDI no coração (p< 0,05 

comparado ao controle salina, Fig. 13c) e de GADPH na pele (p< 0,0001 

comparado ao controle salina, Fig. 13d). No entanto, os grupos administrados 

com rutina apresentaram alterações na expressão proteica em todos os tecidos 
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analisados. No fígado (Fig. 13a), o controle rutina demonstrou aumento de TF e 

PDI e diminuição de GAPDH e β-actina comparado tanto com o controle salina 

(p< 0,05) quanto ao grupo BjV+salina (p< 0,05). No pulmão, os grupos controle 

rutina e BjV+rutina apresentaram aumento de TF, GAPDH, β-actina e 

diminuição de PDI (p< 0,05). As expressões de todas as proteínas do controle 

rutina estavam diminuídas no coração (p< 0,05, Fig. 13c), porém no grupo 

BjV+rutina, a expressão de TF estava aumentada em relação ao grupo 

BjV+salina (p< 0,05) e a expressão de PDI diminuída em relação do controle 

salina (p< 0,05). Os grupos administrados com rutina demonstraram diminuição 

de GAPDH na pele (p< 0,05, Fig. 13d). Ao analisar as expressões proteicas foi 

observado uma correlação entre a expressão de TF e PDI em fígado (r= 0,726, 

p= 0,0000583, n= 24), pulmão (r= -0,606, p= 0,00218, n= 23) e pele (r= 0,426, 

p= 0,0379, n= 24). 

Esses resultados demonstram que o BjV exerce pouca influência em 

relação à expressão proteica em 24 h, no entanto, de forma surpreendente, a 

rutina foi capaz de alterar drasticamente as expressões proteicas de TF e PDI, 

assim como de proteínas endógenas.  
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Figura 13: Expressão proteica de TF, PDI, GAPDH e β-actina em amostras de 
fígado (a), pulmão (b), coração (c) e pele (d) em camundongos 24 h após a 
administração dos tratamentos. # p< 0,05 e ## p< 0,001 quando comparado ao 
grupo controle salina no respectivo tempo; * p< 0,05 e ** p< 0,001 quando 
comparado ao grupo BjV+salina no respectivo tempo. Dados expressos como 
média ± e.p.m. (n= 5-6/grupo). 
 

4.6 Atividade de TF em tecidos 

Após avaliar a expressão proteica de TF em tecidos, foi analisada a ação do 

BjV e da rutina na atividade de decriptação (razão da atividade/expressão 

proteica) de TF em tecidos em 24 h.  

Assim como na expressão proteica de TF, o BjV não induziu alterações na 

atividade (Fig. 14a) e decriptação (Fig. 14b) de TF em 24 h. No entanto, os 

grupos que receberam rutina apresentaram uma diminuição (p< 0,05) na 

atividade de TF no pulmão, coração e pele (somente controle salina). Em 

relação à razão de atividade/expressão proteica de TF, o controle rutina 
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demonstrou diminuição em relação ao controle salina e BjV+salina no pulmão 

(p< 0,05) e já o grupo BjV+rutina demonstrou diminuição da decriptação de TF 

tanto no pulmão quanto no coração quando comparado ao grupo BjV+salina 

(p< 0,05).  

Os resultados indicam que tanto a decriptação de TF quanto sua expressão 

proteica parecem influenciar na atividade total de TF e que essas alterações 

diferem conforme o tecido analisado. Ademais, durante o envenenamento a 

rutina foi capaz de diminuir a decriptação do TF em pulmão e coração, o que 

ocasionou uma diminuição na atividade total de TF nesses tecidos apesar do 

aumento de sua expressão proteica. 
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Figura 14: Atividade de TF (a) e razão de atividade/expressão proteica de TF 
em amostras de fígado, pulmão, coração e pele em camundongos 24 h após a 
administração dos tratamentos. # p< 0,05 e ## p< 0,001 quando comparado ao 
grupo controle salina no respectivo tempo; * p< 0,05 e ** p< 0,001 quando 
comparado ao grupo BjV+salina no respectivo tempo. Dados expressos como 
média ± e.p.m. (n= 4-6/grupo). 
 

 

 

 



65 
 

 
 

5. DISCUSSÃO 

 

O veneno de B. jararaca possui ações diversas, incluindo ações anti-

hemostáticas, hemorrágicas e pró-inflamatórias. No entanto, além das 

alterações diretas induzidas por componentes do BjV, existem complicações 

secundárias não elucidadas completamente até o momento, como o estresse 

oxidativo/nitrosativo e os mecanismos envolvidos no desenvolvimento da  

plaquetopenia e da coagulopatia por consumo. Desse modo, o presente 

trabalho buscou analisar as complexas interações entre os distúrbios 

hemostáticos e hematológicos do envenenamento com uma de suas 

complicações secundárias, o desequlíbrio do estado redox, investigando 

também o potencial da rutina como possível agente terapêutico complementar 

ao envenenamento. 

No protocolo experimental, tendo em conta que a rutina foi pré-incubada 

com o BjV e posteriormente a mistura foi administrada aos camundongos, foi 

estudado se a rutina seria capaz de inibir in vitro as atividades de algumas das 

principais famílias de proteínas presentes no BjV. Nas doses testadas, a rutina 

foi incapaz de inibir as atividades de SVMP, SVSP, LAAO e PLA2, assim como 

não alterou a capacidade coagulante do veneno, indicando que a atividade da 

rutina está relacionada com sua ação in vivo, como já observado anteriormente 

em envenenamento por Botrops atrox (131), e não por sua ação direta sobre o 

BjV in vitro. Estudos já demonstraram o potencial da quercetina e também de 

seus derivados (como a rametina) como inibidores de PLA2 de venenos de B. 

jararacussu (132), Crotalus durissus terrificus (133) e Naja naja atra (134) ao 

modificarem as PLA2 estruturalmente e também suas atividades biológicas. No 
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entanto, foi demonstrado que alguns flavonoides glicosilados, como a rutina, 

são incapazes de inibir a atividade de PLA2 de veneno de serpente (135), o que 

está de acordo com os resultados aqui apresentados. Isso demonstra que as 

ações modulatórias da rutina não estão relacionadas com uma inibição direta 

do BjV, mas sim com sua atividade nos eventos fisiopatológicos induzidos pelo 

envenenamento in vivo. 

Dentre as ações fisiopatológicas do envenenamento ofídico, o estresse 

oxidativo/nitrosativo é frequentemente estudado (77, 93-96, 98, 114, 136-143), 

assim como potenciais compostos terapêuticos complementares (144), como 

os antioxidantes, já que esse desequilíbrio não é combatido por antivenenos. 

Um desses estudos foi realizado por Santhosh et al. em 2013 (92) e foi 

observado que o veneno de Daboia russelli quando injetado em camundongos 

é capaz de induzir o estresse oxidativo/nitrosativo e também alterações 

hematológicas importantes. Ademais, a administração de crocina, um 

antioxidante natural, foi capaz de reverter as alterações no estado redox e as 

disfunções em leucócitos, eritrócitos e plaquetas, indicando uma relação entre 

o estresse oxidativo/nitrosativo e as alterações hematológicas nesse modelo de 

envenenamento. 

De fato, o aumento de espécies reativas e a diminuição da capacidade 

antioxidante total demonstrados no presente estudo indicam que o 

envenenamento por B. jararaca induz um importante desequilíbrio no estado 

redox, tanto pelo aumento de espécies reativas quanto pelo consumo de 

defesas antioxidantes, como já demonstrado em modelos experimentais (145, 

146) e também em pacientes picados (77). É preciso considerar que a sonda 

DCFH-DA, utilizada no ensaio para detectar espécies reativas, reage 



67 
 

 
 

preferencialmente com a hidroxila e o peroxinitrito (79) e que o  ensaio de 

capacidade antioxidante total identifica preferencialmente antioxidantes não-

enzimáticos, como glutationa e ácido ascórbico, além de antioxidantes 

exógenos, como flavonoides (147). A administração da rutina induziu uma 

tendência de diminuição das espécies reativas no plasma ao longo do tempo, o 

que pode estar relacionado com suas ações antioxidantes, como 

sequestro/neutralização de radicais livres e quelação de íons metálicos (148). 

Ademais, estudos já demonstraram que tanto a quercetina como a rutina 

podem ocasionar a diminuição nos níveis de glutationa, o que já foi atribuído 

tanto à sua atividade dual como pró- e antioxidante (dependente da 

concentração e tempo), quanto a sua interação com espécies reativas e 

posterior redução pela glutationa (149, 150). 

Visto que o envenenamento por B. jararaca induz um importante 

desequilíbrio no estado redox, foi avaliado se esse distúrbio poderia estar 

relacionado com alterações hemostáticas e hematológicas características do 

envenenamento botrópico. 

Um dos distúrbios de grande importância do envenenamento botrópico é a 

plaquetopenia, que é recorrentemente descrita em envenenamentos 

experimentais e também em pacientes picados (34, 72, 115). No entanto, os 

mecanismos responsáveis pela plaquetopenia no envenenamento por B. 

jararaca ainda não estão completamente elucidados. Estudos já demonstraram 

que a plaquetopenia não está relacionada com o consumo de fibrinogênio, 

ação das metaloproteinases e serinaproteases, e nem mesmo com a lesão 

local hemorrágica induzida pelo veneno (34). O desequilíbrio do estado redox 

já foi relacionado com distúrbios plaquetários, e de fato, os resultados 
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demonstraram que o desequilíbrio do estado redox está relacionado com a 

plaquetopenia no envenenamento. No entanto, mesmo quando a rutina foi 

administrada nos animais envenenados e os níveis de espécies reativas e 

capacidade antioxidante total estavam normalizados, não houve reversão do 

quadro de plaquetopenia, o que indica que o desequílibrio do estado redox não 

contribui de forma direta para a diminuição das plaquetas no envenenamento.  

De fato, quando administrada no envenenamento, a rutina induziu uma 

plaquetopenia mais acentuada e um aumento no VPM na fase aguda do 

envenenamento. No entanto, apresentou uma recuperação mais acentuada da 

contagem plaquetária em 24 h após o envenenamento, marcada pela 

normalização do VPM, o que indica que a liberação precoce de plaquetas na 

circulação foi importante para o aumento da contagem plaquetária. 

Congruentemente, apesar da rutina já ter sido estudada como inibidora da 

ativação plaquetária induzida por diferentes agonistas (110, 151, 152), ela se 

mostrou ineficaz frente à ativação e agregação plaquetárias induzidas pelo BjV 

(na concentração de 24,4 µg/mL) e também pela trombina (na concentração de 

0,1 U/mL). Baseando-se nos resultados obtidos, é possível inferir que outros 

mecanismos devem ser responsáveis pela plaquetopenia, além do estresse 

oxidativo/nitrosativo proposto pelo presente estudo. 

Outra alteração hematológica característica do envenenamento botrópico 

observada foi a neutrofilia, que é decorrente da resposta inflamatória aguda 

induzida pelo BjV (71, 72, 153). No entanto, a rutina sozinha também induziu 

um aumento de leucócitos. Esses resultados podem estar relacionados com a 

capacidade da rutina de diminuir a expressão da integrina β2 durante a 

resposta inflamatória, o que acarreta uma diminuição da adesão, rolamento, 
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migração e influxo de leucócitos (154), podendo ser uma explicação para o 

aumento do pool de neutrófilos circulantes na corrente sanguínea. Desse 

modo, a rutina é considerada como um composto anti-inflamatório já que é 

capaz de diminuir a resposta inflamatória mediada por neutrófilos, o que 

poderia ser de grande auxilio no tratamento dos efeitos locais inflamatórios 

induzidos pelo envenenamento botrópico, que não são completamente 

combatidos pelo soro antibotrópico. 

A rutina também se mostrou eficiente para impedir a queda de parâmetros 

eritrocitários em 24 h após o envenenamento. Essa alteração já tinha sido 

observada no envenenamento por B. jararaca em pacientes picados (72) e em 

modelos experimentais (115). Em humanos (72), a queda de eritrócitos foi 

associada ao surgimento de sangramentos locais e sistêmicos, já que 

pacientes que apresentavam sangramentos possuíam uma contagem de 

eritrócitos menor que pacientes sem sangramentos. Ademais, mesmo 48 h 

horas após a soroterapia, os pacientes ainda apresentavam essa alteração. Já 

em ratos (115), além da ocorrência de sangramentos, a diminuição de 

eritrócitos também foi relacionada com o quadro de anemia microangiopática, 

marcada por alterações na morfologia de eritrócitos e aumento da hemoglobina 

livre plasmática. Além desses mecanismos, a ocorrência de estresse 

oxidativo/nitrosativo é frequentemente associada à diminuição da contagem de 

eritrócitos, tanto pelo fato de espécies reativas deformarem eritrócitos, 

induzindo sua eliminação da circulação (155), quanto por induzirem a apoptose 

de eritrócitos (156). Em envenenamentos ofídicos, o estresse 

oxidativo/nitrosativo já foi relacionado com alterações eritrocitárias (92) e 

também pelo surgimento de metemoglobinemia (157). É importante ressaltar 
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que mesmo que os resultados apresentados indiquem que no envenenamento 

em camundongos a hemólise intravascular e o desequilíbrio do estado redox 

não estejam diretamente relacionados com os distúrbios eritrocitários 

apresentados, a rutina demonstrou ser capaz de impedir a queda de eritrócitos, 

o que pode estar relacionado com seu potencial como um composto anti-

hemorrágico. De fato, já foi demonstrado que flavonoides como a quercetina e 

a rutina possuem ação anti-hemorrágica em envenenamentos botrópicos (131, 

158, 159), o que foi relacionado principalmente com a proteção vascular pela 

diminuição da fragilidade de vasos sanguíneos. Dentre esses trabalhos, inclui-

se um estudo pioneiro realizado por Seba, R.A. em 1949 (131), em que foi 

demonstrado que a administração de rutina foi capaz de retardar ou diminuir 

(parcial ou totalmente) efeitos locais inflamatórios e hemorrágicos induzidos 

pelo veneno de Bothrops atrox, sugerindo a rutina como potencial fármaco na 

prevenção dos graves efeitos do envenenamento. Também é necessário 

considerar que a ação protetora da rutina em relação aos eritrócitos pode estar 

associada com sua ação na hemostasia durante o envenenamento. 

A coagulopatia por consumo é bem caracterizada no envenenamento 

botrópico (13, 34) e inclui diminuição de fibrinogênio plasmático, hiperfibrinólise 

secundária – marcada por aumento de produtos de degradação de 

fibrinogênio/fibrina, D-dímeros e diminuição da α2-antiplasmina – e diminuição 

moderada de fatores da coagulação, como fator II, V, VIII e X. A coagulopatia é 

decorrente da constante ativação da coagulação, que pode ocorrer tanto de 

forma direta por componentes do veneno (enzimas trombina-símiles que 

hidrolisam o fibrinogênio em fibrina), quanto de forma indireta, mediada por 

componentes do veneno que ativam fatores da coagulação (como fator II e 
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fator X), que por sua vez ativam a cascata de coagulação gerando trombina, 

que hidrolisa o fibrinogênio em fibrina. Um estudo de Yamashita et. al (34) 

demonstrou que a atividade das SVMP no envenenamento por B. jararaca é 

crucial para a coagulopatia e o aumento dos níveis de TF, o que poderia 

agravar ainda mais os distúrbios hemostáticos.  

De fato, o envenenamento por B. jararaca induziu hipofibrinogenemia em 

todos os tempos analisados, como já observado em outros modelos 

experimentais (34, 71, 115) e, congruentemente, o tempo de protrombina se 

mostrou prolongado, já que, como bem estabelecido, a diminuição dos níveis 

de fibrinogênio circulante é a causa principal do prolongamento do tempo de 

coagulação observado nos pacientes picados (13). Os níveis de fibrinogênio 

plasmático em humanos picados somente retornam aos níveis normais 18 h 

após a administração da soroterapia (116) e em envenenamentos de cães, o 

reestabelecimento do fibrinogênio somente ocorre 24 h após a soroterapia e 

após 72 h sem a soroterapia (71, 160). De modo importante, a administração 

da rutina no envenenamento impediu a diminuição dos níveis de fibrinogênio, 

tanto na fase aguda quanto na fase crônica do envenenamento, encurtando 

expressivamente o tempo de protrombina e impedindo assim, o 

estabelecimento da coagulopatia no envenenamento. Considerando os efeitos 

da soroterapia e da rutina na hipofibrinogenemia do envenenamento, a rutina 

poderia ser um complemento terapêutico importante, pois poderia acelerar a 

recuperação do fibrinogênio e assim, colaborar para o reestabelecimento da 

hemostasia e até mesmo possibilitar a diminuição da dose de antiveneno 

administrada.  
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Considerando que a rutina foi capaz de modular parâmetros da coagulação 

e que já foi demonstrado que o veneno botrópico é capaz de aumentar a 

atividade de TF in vitro e in vivo (34, 161-163), foi verificado se a rutina seria 

capaz de interferir com o aumento da atividade de TF que ocorre no 

envenenamento. O envenenamento induziu o aumento da atividade de TF 

plasmático, porém sem alterações na concentração de antígeno de TF, o que 

indica que o envenenamento induz a decriptação do TF plasmático. Apesar de 

os mecanismos de ação do veneno no TF não estarem completamente 

elucidados, já foi demonstrado que as SVMP são capazes de induzir o 

aumento da atividade de TF por estimularem células mononucleares e células 

endoteliais (161, 162), fontes de TF na circulação sanguínea. O aumento da 

atividade de TF é um fator preocupante já que a coagulação intravascular 

disseminada (CID) é caracterizada pela ativação da coagulação induzida por 

TF e, sendo assim, o envenenamento pode acarretar o desenvolvimento ou a 

associação com a CID. Diferentemente do esperado, a rutina não alterou a 

atividade do TF plasmático e ainda aumentou os níveis plasmáticos de 

antígeno de TF, o que comprova mais uma vez que não somente a PDI, mas 

que diversos mecanismos são responsáveis pela dinâmica de encriptação-

decriptação do TF (33). É importante ressaltar, que já foi demonstrado que há 

uma sinergia entre os mecanismos de decriptação do TF, como a interação 

entre a PDI e a PS, em que a inibição da PDI pode acarretar uma exposição 

maior da PS, levando à decriptação do TF (33). Mesmo sem interferir 

diretamente na atividade do TF plasmático, a rutina foi eficiente na 

normalização de parâmetros da coagulação, o que indica que mesmo com o 

estimulo da atividade de TF, e consequentemente, da cascata de coagulação, 
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a rutina foi capaz de inibir o desenvolvimento da coagulopatia no 

envenenamento. 

Alguns mecanismos de ação da rutina na coagulopatia podem estar 

relacionados com sua ação em relação à PDI, uma vez que essa enzima é 

essencial para a formação do trombo in vivo (acúmulo de fibrina e agregação 

plaquetária) (110), regulação de fatores da coagulação (56-59) e ativação 

endotelial de plasminogênio (164). Além disso, estudos já demonstraram a 

ação da rutina (e outras formas de quercetina) em relação a componentes 

importantes da hemostasia, como a trombina (165), os fatores da coagulação V 

(58), VIII e IX (166), o plasminogênio (164) e o receptor endotelial de proteína 

C (167). Choi et. al (165) analisaram a atividade anti-trombótica da rutina e foi 

demonstrado que a rutina é capaz de inibir a formação de coágulos de fibrina e 

coágulos sanguíneos por sua ação como inibidora direta da atividade da 

trombina. Visto que a geração intravascular de trombina e sua atividade têm 

papel fundamental no consumo de fibrinogênio no envenenamento, a atividade 

direta da rutina como inibidora da trombina pode ser um dos mecanismos pelo 

qual a rutina impediu a coagulopatia induzida pelo BjV.  

É preciso considerar que o BjV é capaz de alterar não somente parâmetros 

sanguíneos, como a atividade de TF plasmático, mas também pode alterar a 

PDI e o TF local e sistemicamente. Já foi demonstrado que na fase aguda do 

envenenamento por B. jararaca, no local da injeção do veneno bruto, há 

diminuição da expressão de TF em 3 h e aumento em 6 h, com a concomitante 

diminuição de PDI em 6 h e aumento da atividade de TF (34). Em outro estudo 

foi demonstrado que uma SVMP – a patagonfibrase – não altera parâmetros 

hemostáticos e hematológicos, porém induz um aumento da expressão 
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proteica de TF e diminuição de PDI na pele (local de injeção) após 3 h. Por 

outro lado, os resultados apresentados aqui demonstraram que em 24 h após o 

envenenamento já não são observadas alterações significativas da expressão 

e atividade de TF em tecidos. Assim, a estabilização de TF e PDI já em 24 h 

após o envenenamento parece ser uma estratégia conservativa do organismo, 

visto a importância dessas proteínas em situações fisiopatológicas. No entanto, 

exceção à essa regra, houve uma diminuição da expressão proteica de PDI no 

coração, o que é um dado relevante visto que a PDI é tida como uma proteína 

com grande estabilidade de expressão (51). Esses resultados indicam a 

capacidade do envenenamento de induzir alterações sistêmicas importantes, 

mesmo na fase crônica do envenenamento, assim como indicam que a 

diminuição de PDI não é suficiente para alterar a atividade de TF no coração. 

Foi observado também que o BjV e a rutina alteraram as expressões 

proteicas das proteínas endógenas GADPH e β-actina, tanto na comparação 

entre grupos quanto entre réplicas de um mesmo grupo. De fato, apesar de 

essas proteínas serem amplamente utilizadas para a normalização da 

quantificação de western blottings, estudos demonstram que essas proteínas 

são suscetíveis a alterações em suas expressões mesmo em situações 

fisiológicas normais, não sendo indicadas como base de uma normalização 

(168). No entanto, o método de normalização utilizando a análise da proteína 

total de cada amostra se mostra cada vez mais recomendável por ser um 

método com mais acurácia, especialmente em métodos que envolvam 

fluorescência por sua grande sensibilidade e maiores limites de detecção (169). 

Por esse motivo, esse foi o método utilizado para a normalização dos western 

blottings realizados nesse trabalho. 
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De forma inesperada, a rutina induziu alterações não somente na atividade 

de TF nos tecidos, porém também na expressão de TF e PDI. A ação da PDI 

em relação à atividade do TF é frequentemente estudada, porém ainda 

controversa. No entanto, os resultados demonstraram que a rutina foi capaz de 

inibir a atividade do TF local e sistemicamente, com exceção do fígado, tanto 

em animais envenenados quanto em animais controles. Foi possível observar 

que as alterações de atividade de TF variaram de acordo com o tecido 

analisado e que são dependentes tanto da decriptação do TF quanto da sua 

expressão proteica, como avaliado pelo cálculo da razão entre atividade e 

expressão proteica de TF. A diminuição da decriptação do TF, além de diminuir 

a atividade total de TF nos tecidos, parece estar associada a uma diminuição 

de PDI e aumento de TF. O aumento da expressão proteica de TF pode ser 

devido a um mecanismo compensatório, já que a atividade de TF se encontra 

diminuída. Órgãos como o pulmão e coração apresentam uma alta expressão 

gênica de TF, previamente relacionada à necessidade desses órgãos de uma 

proteção adicional da hemostasia (170, 171), por serem órgãos vitais altamente 

ativos mecanicamente. Apesar de a rutina ser estudada com frequência em 

relação a seu potencial como antitrombótico e como inibidora da atividade da 

PDI, sua influência como moduladora da expressão de TF e PDI em tecidos foi 

pouco estudada, porém, como os resultados demonstraram, é um aspecto 

fundamental a ser considerado em futuras investigações. 

O presente estudo demonstrou que o envenenamento por B. jararaca 

induziu distúrbios hemostáticos característicos, desequilíbrio do estado redox, 

decriptação de TF plasmático e diminuição da expressão proteica de PDI no 

coração. Em 24 horas, a administração da rutina no envenenamento foi eficaz 
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em coibir parcialmente importantes alterações hematológicas, hemostáticas e 

de estado redox. Nesse ínterim, é mister ressaltar que alterações na 

hemostasia no envenenamento possuem ampla variedade e complexidade, 

induzindo diversos distúrbios deletérios aos pacientes picados (13). Da mesma 

forma, as alterações de estado redox podem induzir complicações secundárias, 

que não são neutralizadas pela soroterapia, o único tratamento oficial para 

picadas de serpentes (77). Desse modo, por ser capaz de interferir com as 

alterações hemostáticas e de estado redox, a rutina demonstrou grande 

potencial como agente terapêutico complementar. Estudos futuros são 

necessários para compreender os mecanismos de ação da rutina, assim como 

para estudar os efeitos da rutina quando administrada concomitantemente à 

soroterapia. 
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6. CONCLUSÕES 

 

1. O veneno de B. jararaca induziu desequilíbrio do estado redox sistêmico, 

com aumento de espécies reativas e diminuição da capacidade 

antioxidante total. As alterações foram observadas até 24 h após o 

envenenamento, porém foram mais intensas na fase aguda. Apesar de 

concomitantes, as alterações dos dois parâmetros de estado redox 

analisados não possuem correlação direta, demonstrando que o 

envenenamento possui diferentes mecanismos de ação. 

2.  Os distúrbios de estado redox são frequentemente associados a 

alterações hematológicas e hemostáticas, porém no envenenamento de 

camundongos pelo veneno de B. jararaca, o desequilíbrio no estado 

redox não parece estar relacionado diretamente com os distúrbios 

hematológicos e hemostáticos.  

3. A rutina (quercetina-3-rutinosídeo) foi capaz de reduzir espécies 

reativas, impedir a diminuição tardia de eritrócitos e a coagulopatia por 

consumo, além de diminuir a atividade de TF e alterar a sua expressão 

proteica nos tecidos estudados. Desse modo, a rutina possui diversas 

ações terapêuticas benéficas, o que indica que sua administração como 

agente terapêutico complementar à soroterapia pode ser de grande valia 

na recuperação mais rápida de pacientes envenenados. 
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