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RESUMO 

 

O veneno de Philodryas patagoniensis ocasiona lesões locais importantes e 

similares as que ocorrem nos acidentes botrópicos. Os mecanismos envolvidos 

nas ações locais deste veneno são pouco conhecidos. Este estudo tem como 

objetivo investigar as ações locais morfológicas e inflamatórias do veneno de 

Philodryas patagoniensis e os mecanismos envolvidos no desenvolvimento da 

dor e edema, por meio de modulação farmacológica. O teor protéico total do 

veneno foi de 70-75% de proteínas. A análise eletroforética (SDS-PAGE 7,5-

17,5%) apresentou bandas protéicas com pesos moleculares entre 62 e 14 

kDa, sendo quatro majoritárias em 62, 48, 35 e 30 kDa. O edema mensurado 

por pletismografia foi máximo 30 min após a inoculação (53,33 ± 1,43 %), 

regredindo a partir da 6º hora, mostrou-se dose-dependente sendo a dose 

mínima edematogênica de 0,82µg e inibido em 45% por EDTA. A atividade 

nociceptiva foi avaliada pelo tempo (em segundos) em que os animais lambiam 

ou mordiam a pata injetada, e os resultados mostraram que tal atividade é 

dose-dependente, sendo significativamente diferente do controle e 

independente de metaloproteinases, uma vez que não foi inibida pelo EDTA. 

Através da modulação farmacológica foi possível observar que a dor causada 

pelo veneno foi inibida pela Indometacina, Cyproheptadina e Tramal, indicando 

que a mediação é por opióides, prostaglandinas e serotonina. A ação foi 

potencializada pelo Captopril, sugerindo a possível participação de cininas, 

bem como pelo L-NAME (10mg/kg). Dexametasona, Prometazina, Arcoxia, 

Celebra e L-NAME (50mg/kg) não interferiram nesta atividade. O edema foi 

inibido pela Dexametasona e Indometacina e, portanto, mediado por 

prostaglandinas e leucotrienos. Captopril, Tramal, Prometazina, L-NAME, 

Arcoxia e Celebra não foram capazes de interferir significativamente no edema. 

A injeção intramuscular de 30µg do veneno produziu efeitos de desorganização 

das fibrilas musculares, hemorragia interfibrilar, edema, infiltrado inflamatório e 

mionecrose dos tipos coagulativa e miolítica, as quais foram inibidas na 

presença de PMSF e 1-10Phenantrolina. Três, seis e 24 horas após a inoculação 

intra-muscular de 60µg de veneno, ocorreu um decréscimo gradativo de 

proteínas não-colágenas com leve redução em alguns componentes 

miofibrilares observados por SDS-PAGE. O infiltrado inflamatório induzido em 



 

cavidade peritoneal foi máximo três horas após a injeção e a contagem celular 

diferencial apresentou predominantemente leucócitos polimorfonucleares. A 

técnica de microscopia intravital direta demonstrou que a administração tópica 

de 0,1µg de veneno induziu distúrbios marcantes em vênulas pós-capilares, 

caracterizados por vasodilatação, lesões hemorrágicas distribuídas em focos 

(microsangramentos) e alterações nas interações leucócito-endotélio, tais como 

redução do número de leucócitos em rolling, aumento da adesão e indução da 

migração de células através da parede do endotélio. A inoculação subcutânea 

do veneno na bolsa escrotal de camundongos induziu efeitos típicos de 

inflamação aguda, com leucócitos migrados vistos a partir de uma hora após a 

inoculação, regredindo em 48 horas. O veneno age sobre mastócitos in vitro, 

causando degranulação e conseqüente liberação de histamina concentração 

dependente. Os resultados obtidos indicam o potencial inflamatório deste 

veneno e a cinética dos eventos sugere uma complexa sinergia de diversos 

efeitos, contribuindo para a severidade do quadro local nos envenenamentos.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The venom of Philodryas patagoniensis causes important and similar local 

lesions the ones that happen in the botropic accidents. The mechanisms 

involved in the local actions of this venom are little known. This study has as 

objective investigates the morphologic and inflammatory local actions of the 

venom of Philodryas patagoniensis and the mechanisms involved in the 

development of the pain and edema, through pharmacological modulation. The 

protein content of the venom was of 70-75%. The eletrophoretic analysis (SDS-

PAGE 7,5-17,5%) it presented bands of protein with molecular weights between 

62 and 14 kDa, being four majority in 62, 48, 35 and 30 kDa. The edema 

measured by pletismography, it was maximum 30 min after the inoculation 

(53,33 ± 1,43%), regressing starting from at 6th hour, it was shown dose-

dependent, the edematogenic minimum dose was of 0,82µg and it was inhibited 

in 45% by EDTA. The nociceptive activity was evaluated by the time (in 

seconds) in that the animals licked or they bit the injected paw, and the results 

showed that such activity is dose-dependent, being significantly different from 

the control and independent of metaloproteinases, once it was not inhibited by 

EDTA. Through the pharmacological modulation it was possible to observe that 

the pain caused by the venom was inhibited by Indometacin, Cyproheptadine 

and Tramal, being mediated by opioids, prostaglandins and serotonin. It was 

potentiated by Captopril, suggesting the possible participation of kinins, as well 

as for L-NAME (10mg/kg). Dexamethasone, Prometazine, Arcoxia, Celebra and 

L-NAME (50mg/kg) didn't interfere in this activity. The edema was inhibited by 

Dexamethasone and Indometacin and, therefore, mediated for prostaglandins 

and leukotrienos. Captopril, Tramal, Prometazine, L-NAME, Arcoxia and 

Celebra were not capable to interfere significantly in the edema. The 

intramuscular injection of 30µg of the venom produced effects as 

disorganization of the muscular fibrils, hemorrhage, edema, inflammatory 

infiltrated and mionecrosis of the coagulative and miolitic types, which were 

inhibited in the presence of PMSF and 1-10Phenantrolina. Three, six and 24 

hours after the intra-muscular inoculation of 60µg of venom, happened a 

gradual decrease of proteins no-collagen with light reduction in some miofibrilar 



 

components observed by SDS-PAGE (17,5%). The inflammatory infiltrated 

induced in cavity peritoneal was maximum three hours after the injection and 

the differential cellular counting presented polymorphonuclear leukocytes 

predominantly. The technique of intravital microscopy direct demonstrated that 

the topical administration of venom 0,1µg induced outstanding disturbances in 

post-capillary venules, characterized by vasodilatation, hemorrhagic lesions 

distributed in focuses (microbleedings) and alterations in the interactions 

leukocyte-endothelium, such as reduction of the number of leukocytes in rolling, 

increase of the adhesion and induction of the migration of cells through the wall 

of the endothelium. The subcutaneous inoculation of the venom in the scrotal 

bag of mice induced typical effects of sharp inflammation, with migrated 

leukocytes seen starting from one hour after the inoculation, regressing in 48 

hours. The venom acts on mast cells in vitro, causing degranulating and 

consequent liberation of histamine concentration-dependent. The results 

obtained indicate the inflammatory potential of this venom and the kinetics of 

the events suggests a complex synergy of several effects, contributing to the 

severity of the local picture in the envenomings. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Origem e diversidade das serpentes 

 

Acredita-se que as serpentes possam ter surgido há mais de 135 milhões 

de anos atrás, talvez já no final do período Jurássico (RAGE, 1994), porém 

ainda não se chegou a um consenso sobre o fenótipo da serpente ancestral, 

sendo que, isto se deve provavelmente à escassez de fósseis e a falta de uma 

hipótese filogenética robusta entre as serpentes e os demais Squamata 

(RIEPPEL, 1988a). 

Atualmente há duas proposições sobre o provável habitat ocupado pela 

serpente ancestral: (1) As serpentes surgiram a partir de ancestrais 

mosassaurídeos, portanto eram aquáticas e ocupavam ambientes marinhos 

(LEE, 1997, 1998; LEE & CALDWELL, 1998; SCANLON et al, 1999; LEE & 

SCANLON, 2002; SCANLON & LEE, 2002); (2) As serpentes ancestrais eram 

criptozóicas que caçavam em tocas, galerias do solo ou folhiços de chão ou 

mata (ZAHER, 1998; RIEPPEL & ZAHER, 2000; TCHERNOV et al., 2000; 

RIEPPEL & ZAHER, 2001). A segunda hipótese é mais aceita, porém, 

hipóteses que defendem que as serpentes derivaram dos mosassaurídeos ou 

anfisbenídeos ainda não foram descartadas (ESTES et al., 1988; RIEPPEL, 

1988 b). 

Embora existam ainda divergências no que diz respeito ao relacionamento 

das serpentes com os demais Squamata, a subordem Serpentes tornou-se 

muito diversificada e inclui cerca de 2.900 espécies no mundo (GREENE, 

1997), distribuídas em 465 gêneros e 20 famílias. No Brasil, temos 

representantes de 9 famílias, 75 gêneros e 321 espécies, portanto, 10% do 

total de espécies (FRANCO, 2003). 

As espécies existentes formam dois grandes clados: os Scolecophidia e os 

Alethinophidia (MACDOWELL, 1987; CADLE, 1988; HEISE et al., 1995). Os 

Scolecophidia (famílias Leptotyphlopidae, Typhlopidae, Anomalepididae) são 

serpentes fossoriais com pequena abertura de boca, que se alimentam 

principalmente de formigas e térmitas (POUGH et al., 1998). Nos Alethinophidia 
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estão representadas as serpentes “típicas”, que se caracterizam por 

movimentos independentes das mandíbulas e habilidade para ingerir presas de 

tamanho relativamente grande (RAGE, 1994). Dentro deste clado estão 

alocados os Anilioidea (Uropeltidae), formas fossoriais, e os Macrostomata, que 

incluem Xenopeltis, Loxocemus, Xenophidion, várias linhagens de “boídeos” e 

os Caenophidia (RIEPPEL, 1988; VIDAL, 2002).  

Os Caenophidia, chamados “serpentes avançadas”, incluem a superfamília 

Colubroidea, onde estão classificadas todas as serpentes venenosas e que 

possui a maior diversidade, sendo composta por quatro famílias: Colubridae, 

Atractaspididae, Elapidae e Viperidae (GREENE, 1997), dentro das quais estão 

descritos cerca de 410 gêneros e 2430 espécies (RIEPPEL, 1988; VIDAL, 

2002). 

Na superfamília Colubroidea são reconhecidos tradicionalmente quatro 

séries de dentição dos maxilares: as séries áglifa, opistóglifa, proteróglifa e 

solenóglifa (SERIÉ, 1916; GANS, 1978; MÉIER & WHITE, 1995) e foi nesta 

superfamília que surgiu a capacidade extremamente variável de injetar 

peçonha (CADLE, 1983). 

No que diz respeito às séries de dentições, existem diversas características 

que as diferenciam, porém podemos distingui-las, resumidamente como 

(KOCHVA, 1987; YOUNG & KARDONG, 1996): 

• Áglifa (a: ausente - glifo: sulco, ranhura): Caracterizada pela presença 

de uma série de dentes maciços e pouco diferenciados. Não tem ligação 

alguma com glândulas orais modificadas, e a função dos dentes é 

auxiliar na projeção do alimento para o interior do tubo digestivo. (Boidae 

e Colubridae) (Figura 1A). 

• Opistóglifa (opisto: posterior - glifo: sulco, ranhura): Presença de 

pequenas presas sulcadas na porção posterior do maxilar e ligadas a 

glândulas de veneno denominadas Glândulas de Duvernoy. O conjunto 

de glândula e dente tem como função a imobilização e lubrificação da 

presa (Atractaspididae e Colubridae) (Figura 1B). 

• Proteróglifa (protero: anterior, dianteiro - glifo: sulco, ranhura): 

Caracterizada pela presença de presas reduzidas e fixas, localizadas na 

porção anterior do maxilar superior. As presas são sulcadas 

profundamente quase formando um canal, estando diretamente ligadas 
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às glândulas de veneno. O conjunto de glândula e dentes tem como 

função a imobilização, abate e lubrificação da presa a ser ingerida. 

(Elapidae) (Figura 1C). 

• Solenóglifa (soleno: canal, tubo – glifo: sulco, ranhura): Presença de um 

maxilar reduzido e móvel com presas muito desenvolvidas situadas na 

região anterior, totalmente canaliculadas e ligadas através de ductos a 

glândulas de veneno. (Viperidae) (Figura 1D). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro da superfamília Colubroidea, a família Colubridae, foi a que 

alcançou a maior diversidade, compreendendo mais de 65% de todas as 

serpentes existentes, com 226 gêneros e 1494 espécies, dos quais 60 gêneros 

e 239 espécies ocorrem no Brasil (FRANCO 2003). É formada por grupos 

filogeneticamente heterogêneos de espécies, composta por diferentes 

linhagens de serpentes, formando um grupo parafilético. KARDONG, (2002) 

propõe uma filogenia que relaciona a família Colubridae proximamente à 

família Elapidae, sendo essa proposta filogenética corroborada por estudos de 

DNA mitocondrial, RNA ribossomal e morfológicos (KNIGHT & MINDELL, 1994; 

JACKSON, 2003). 

Durante o processo evolutivo das modificações osteológicas cranianas, os 

Colubroidea apresentaram o surgimento de complexos sistemas de glândulas 

secretoras, capazes de produzir e estocar substâncias biologicamente ativas, 

A) B) 

C) D) 

Figura 01: Aspecto morfológico do crânio de serpentes conforme as 
séries de dentição. A) Série Áglifa; B) Série Opistóglifa; C) Série 
Proteróglifa; D) Série Solenóglifa. 



_____________________________________________________________Introdução 

  4 

ligadas aos dentes inoculadores, proporcionando assim uma melhor eficácia no 

processo alimentar (GANS, 1978; KOCHVA, 1978; THOMAS & POUGH, 1979; 

RUSSEL, 1980; MINTON & MINTON, 1980; KARDONG, 1982). 

Alguns grupos de Colubridae apresentam glândulas tubulares complexas 

denominadas glândulas de Duvernoy (TAUB, 1966). São glândulas localizadas 

na região temporal, supra labial, atrás dos olhos, compostas principalmente de 

células serosas dispostas em lóbulos que se abrem em um ducto lobular. Esta 

estrutura mostra ampla gama de variações, com transições desde a ausência 

da glândula até a presença de somente células serosas em glândulas 

totalmente diferenciadas (TAUB, 1966). 

De 30 a 40% dos colubrídeos possuem glândula de Duvernoy. Embora esta 

glândula seja homóloga às “verdadeiras glândulas” de veneno das proteróglifas 

e solenóglifas (KOCHVA, 1963; GYGAX, 1971; OVADIA, 1984), elas são 

anatômica e funcionalmente distintas, nas quais está ausente um lúmen interno 

para armazenar o veneno. Seu esvaziamento é um fluxo de baixa pressão e a 

secreção não é liberada pelo canal da presa, mas sim em aberturas próximas à 

base das presas, enquanto que as glândulas de veneno dos viperídeos 

possuem um amplo lúmen para estocagem do veneno, que é expelido por 

contração direta dos músculos estriados e injetado sob alta pressão, via canais 

das presas. Ambos os tipos de glândulas fazem parte do sistema alimentar das 

serpentes, estando envolvidos primariamente com o comportamento predatório 

(KARDONG, 2002). A função biológica das secreções orais em serpentes 

contribui decididamente para o sucesso da captura da presa (alimento), 

deglutição e digestão, sendo muitas vezes utilizadas em situações de defesa. 

 

1.2 Evolução dos sistemas de veneno 

 

Entre os répteis existentes são conhecidas duas linhagens possíveis de 

terem evoluído os sistemas de veneno: as serpentes avançadas e os lagartos 

helodermatídeos (KOCHVA, 1978). 

Diversos autores defendem que a evolução dos sistemas de veneno esteja 

por trás da impressionante radiação das serpentes avançadas (VIDAL, 2002; 

VIDAL & HEDGES, 2002; FRY, 2003a e b). Em contraste, o sistema de veneno 
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de lagartos é restringido a duas espécies e pode ter evoluído 

independentemente dos sistemas de veneno das serpentes (KOCHVA, 1978). 

No entanto, estudos mostram a presença de toxinas dentro de outras duas 

linhagens de lagartos (Lagartos Monitor e Iguania), e que todas as linhagens 

possuem uma forma de segregar toxinas a partir de glândulas orais, formando 

um clado e demonstrando uma única origem dos sistemas de veneno dentro de 

lagartos e serpentes (FRY et al., 2005).  

Nos estudos de Fry et al., (2005), a construção de bibliotecas de cDNA de 

glândulas e análises filogenéticas revelaram que há nove tipos de toxinas 

sendo compartilhadas entre lagartos e serpentes, desta forma é considerado 

que a evolução da função venenosa foi uma inovação chave para a 

diversificação ecológica das serpentes avançadas (VIDAL, 2002; VIDAL & 

HEDGES, 2002; FRY, 2003a e b) e indicam que a origem única de veneno em 

répteis squamatas pode  também ter sido um fator decisivo na radiação 

adaptável e subseqüente sucesso ecológico de linhagens de lagartos como 

anguimorphas e iguanias. O clado que reune anguimorphas/ iguania/ serpentes 

é bem sustentado, pois representa aproximadamente 4.600 das 7.900 espécies 

de squamatas existentes, ou seja, 58% da diversidade total de répteis 

squamata.  

Também há evidências paleontológicas para a presença de sistemas de 

veneno em alguns anguimorphas e serpentes no Cretáceo superior (PREGILL 

et al., 1986; KOCHVA, 1987; NOREL et al., 1992).  Estes dados fósseis 

indicam que o clado que contém anguimorphas, iguanias e serpentes data do 

Triássico e Jurássico recentes, portanto deduziu-se que a função venenosa 

surgiu uma única vez na evolução dos squamatas a cerca de 200 milhões de 

anos.  

Em relação à função venenosa dentro das famílias de serpentes 

avançadas, diversos estudos têm mapeado a química dos venenos e dados 

morfológicos em novas filogenias (VIDAL, 2002; FRY et al., 2003; JACKSON, 

2003; FRY & WÜSTER, 2004). Todos alcançaram a conclusão que, contrário 

ao tradicional entendimento da evolução de serpentes venenosas, o ancestral 

dos Colubridae possuía pelo menos alguns componentes de um sistema de 

veneno. Então, muitos colubrídeos inofensivos são agora mostrados como 

descendentes de um ancestral venenoso (JACKSON, 2007). 
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Elapídeos, viperídeos, e atractaspidídeos possuem uma glândula pós-

orbital grande na qual veneno é secretado e armazenado, no entanto, as 

glândulas diferem em tamanho e forma do lúmen no qual veneno é 

armazenado e na distribuição das células mucosas e serosas que compõem a 

glândula. Embora estas três morfologias mostrem evidência de terem derivado 

independentemente, há indicações que todas as glândulas de veneno são 

homólogas a glândula de Duvernoy dos colubrídeos.  A posição pós-orbital 

semelhante das verdadeiras glândulas de veneno e a glândula de Duvernoy 

(KARDONG, 1982) e o fato que nenhuma serpente tem ambas as glândulas, 

apoia a homologia das mesmas, sugerindo que a glândula de Duvernoy tenha 

aparecido antes na evolução dos colubroidea e subseqüentemente se 

especializado independentemente nas glândulas de veneno verdadeiras dos 

elapídeos, viperídeos e atractaspidídeos (JACKSON, 2007). 

 

1.3 Venenos de serpentes: uma visão geral 

 

Estudos com venenos de serpentes têm possibilitado a elucidação de 

diversos processos bioquímicos e fisiológicos manifestados durante o 

envenenamento, bem como contribuído sobremaneira na modelagem 

molecular de novos princípios ativos de drogas para os mais variados fins 

(MÉNEZ, 1998; GUTIÉRREZ, 2002).  

Os venenos de serpentes em geral são misturas complexas contendo mais 

de 20% de componentes orgânicos e inorgânicos, sendo que cerca de 90% são 

proteínas enzimáticas ou não enzimáticas, carboidratos, lipídios, aminas 

biogênicas, nucleotídeos, aminoácidos e peptídeos (DEUTSCH & DINIZ, 1955; 

IWANAGA & SUZUKI, 1979; BJARNASON & FOX, 1988/89). Enquanto os 

componentes inorgânicos mais comuns são Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, Co e 

Zn, sendo que alguns exercem função de mantenedores de estabilidade 

estrutural de certas proteínas, como as metaloproteinases, que são fatores 

hemorrágicos, outros funcionam como catalisadores em funções enzimáticas 

específicas (FRIEDERICH & TU, 1971; BJARNASON & FOX, 1988/89). 

Atualmente há um grande número de toxinas purificadas e caracterizadas a 

partir de venenos de serpentes, sobretudo de diversas espécies de Bothrops 

(THEAKSTON & KAMIGUTI, 2002). Dentre essas, o complexo enzimático das 
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fosfolipases A2 (PLA2) e enzimas proteolíticas que interferem em processos 

hemostáticos têm sido intensamente investigados (KINI,1997; ANDRIÃO-

ESCRASO et al., 1997; SMOLKA et al.,1998).  

As fosfolipases são enzimas estereolíticas que hidrolisam fosfolipídeos e 

estão presentes tanto em secreções pancreáticas de mamíferos, quanto em 

venenos animais (KINI, 1997). São divididas em várias classes, denominadas 

A1, A2, B, C e D, dependendo do sítio de hidrólise. As fosfolipases do tipo A2 

(PLA2) são ainda divididas em duas classes: citosólicas ou secretadas. As PLA2 

dos venenos de serpentes pertencem a esta última classe. Estas enzimas 

atuam hidrolisando fosfolipídios na posição sn-2 na cadeia carbônica dos 

fosfolipídios. A conseqüência desta hidrólise é a liberação de ácidos graxos e 

lisofosfolípides. Estes produtos formados são responsáveis pela manifestação 

de diversos efeitos farmacológicos, como formação de araquidonato, 

desestruturação de membrana, interferência em processos de agregação 

plaquetária, miotoxicidade e neurotoxicidade, entre outras ações (GUTIÉRREZ 

& LOMONTE, 1995).  

As enzimas proteolíticas são também componentes expressivos dos 

venenos de serpentes. A capacidade de interação destas enzimas com 

componentes do sistema hemostático denota sua importância em processos de 

envenenamento. Duas classes principais de enzimas proteolíticas presentes 

em venenos de serpente são descritas: as serino-proteases, que atuam como 

enzimas “tipo-trombina”, e as metalo-proteases, atuando na ativação da 

protrombina e do fator X (KAMIGUTI & SANO-MARTINS, 1995). Dentre as 

principais ações dos componentes dos venenos ofídicos sobre o sistema 

hemostático estão: (a) atividade pró-coagulante (ativação do fator V, X ou IX, 

ativação da protrombina e degradação do fibrinogênio) e (b) atividade 

anticoagulante (ativação da proteína C e inibição de trombina) (MARKLAND, 

1998).  

Além das moléculas acima citadas, outras como Disintegrinas, que são 

proteínas enzimáticas de baixa massa molecular com capacidade de interagir 

com integrinas plaquetárias como, por exemplo, o fibrinogênio, e assim são 

hábeis a inibir a agregação plaquetária (CALVETE et al., 2005) e Lectinas tipo-

C, que são proteínas que requerem íons para sua ligação a glicoconjugados e 

estão envolvidas principalmente na alteração de processos hemostáticos 
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decorrentes do envenenamento interagindo com receptores plaquetários e/ou 

fatores da cascata de coagulação (ZINGALI et al., 2001), também participam 

da composição de venenos de serpentes. 

Em contraste com a vasta literatura existente sobre os venenos de 

serpentes proteróglifas e solenóglifas, observa-se pouca investigação quanto 

aos venenos de serpentes opistóglifas, portanto a composição das secreções 

orais tóxicas de colubrídeos é pouco conhecida, apesar da grande diversidade 

de espécies de serpentes onde as glândulas são descritas (TAUB, 1966; 

GANS, 1978; UNDERWOOD, 1997; MINTON, 1985,1990). Os fatores de que a 

grande maioria das espécies produz pouca quantidade de veneno e a ineficácia 

dos métodos de extração sustentam as dificuldades de pesquisa nesta área.. 

Várias enzimas têm sido detectadas em venenos de colubrídeos, as quais 

têm diversos mecanismos de ação convergindo em um papel biológico 

fundamental, uma vez que estas possivelmente atuam como secreções de 

digestão, contribuindo para a lubrificação e também para a apreensão e morte 

de suas presas (WEINSTEIN & KARDONG, 1994; HILL & MACKESSY, 2000). 

Algumas destas enzimas, típicas dos venenos de viperídeos e elapídeos, 

podem ou não estar presentes nos venenos de colubrídeos. 

 

1.3.1 Mecanismos de ação dos venenos 

 

Atividade proteolítica 

Esta atividade é atribuída à complexa mistura de enzimas proteolíticas 

conhecidas por produzirem também os efeitos locais dos venenos. Os fatores 

do veneno responsáveis por esta atividade incluem fosfolipases, proteases, 

toxinas polipeptídicas que destroem membranas, etc. O modo de ação pode 

ser direto por destruição celular ou secundário pela ativação de mediadores 

inflamatórios, tais como leucotrienos, prostaglandinas, e outras substâncias 

(VARGAFTIG et al., 1974). Edema e necrose são os mais importantes 

sintomas locais observados em envenenamentos humanos. Além desses 

efeitos locais, venenos proteolíticos podem produzir efeitos sistêmicos 

importantes, tais como choque, alterações na cascata de coagulação 

sanguínea, agregação plaquetária e liberação de autacóides endógenos como 

histamina, serotonina e bradicinina (VITAL BRAZIL, 1982). 
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Atividade inflamatória Aguda 

É o fenômeno resultante das ações de um conjunto de frações do veneno, 

heterogêneas, com especificidades diversas, responsáveis pelos fenômenos 

locais. São exemplos aminas biogênicas pré-formadas do tipo histamina, 

pequenos peptídeos ou proteínas como fosfolipase A2, esterases, proteases, 

enzimas liberadoras de cininas (calicreínas, cininogenases) e lectinas. 

As frações do veneno frequentemente possuem atividade indireta, 

induzindo ou liberando potentes substâncias autacóides, como a bradicinina, 

prostaglandinas, leucotrienos, prostaciclinas, que atuam de maneira complexa 

e inter-relacionada. Muitas vezes, uma única fração do veneno pode liberar 

várias substâncias com atividade inflamatória. 

A inflamação é uma reação do tecido vivo vascularizado a uma lesão local 

podendo ser aguda ou crônica, dependendo do tipo e persistência do agente 

lesivo. Na resposta aguda é característico: 1) o aumento de fluxo sanguíneo 

com vasoconstrição transitória e vasodilatação das arteríolas; 2) aumento da 

permeabilidade vascular – com exsudação de proteínas plasmáticas para fora 

da circulação, o que resulta na formação do edema; 3) e o recrutamento de 

células inflamatórias para o local da lesão – leucócitos, principalmente 

neutrófilos, migram da circulação, passando entre as células endoteliais, para 

os tecidos extracelulares. Estes eventos ocorrem principalmente devido à 

liberação de mediadores inflamatórios no tecido devido à lesão local (SAADI et 

al., 2002). 

Vários são os mediadores inflamatórios envolvidos nesse processo, dentre 

eles os metabólitos lipídicos derivados do ácido araquidônico, como as 

prostaglandinas, os leucotrienos e as lipoxinas gerados a partir de fosfolipídios 

de membrana, aminas vasoativas, citocinas entre outros, que atuam como 

importantes moduladores da resposta inflamatória. Estes mediadores 

inflamatórios são produzidos, entre outras, por células inflamatórias como 

leucócitos polimorfonucleares, macrófagos e mastócitos em resposta a uma 

variedade de estímulos que podem ser exógenos ou endógenos (CABRAL, 

2005). 

Os mediadores lipídicos são produzidos pela ação da enzima PLA2 sobre 

os fosfolipídios de membrana. Principalmente o ácido araquidônico e seus 



_____________________________________________________________Introdução 

  10 

derivados, os eicosanóides, que são mediadores de diversas condições 

patológicas especialmente nos processos inflamatórios (CABRAL, 2005). 

É necessário ressaltar que no desenvolvimento do quadro local agudo, pode 

haver a participação da atividade coagulante desencadeando a formação de 

trombos na microvasculatura, com conseqüente hipóxia, agravamento do 

edema e necrose tecidual; e que a atividade hemorrágica, determinada por 

toxinas hemorraginas, pode ampliar o quadro inflamatório, através da sua 

atividade sobre o fator de necrose tecidual (TNF) pré-formado, liberando a 

citocina ativa que tem potente atividade inflamatória (MOURA-DA-SILVA et al., 

1996). 

 

Atividade sobre plaquetas e coagulação 

O veneno de Bothrops possui a capacidade de ativar fatores da coagulação 

sanguínea, ocasionando consumo de fibrinogênio e formação de fibrina 

intravascular, induzindo frequentemente, incoagulabilidade sanguínea e 

podendo levar à fibrinogenemia (KAMIGUTI & CARDOSO, 1989; KAMIGUTI & 

SANO-MARTINS, 1995). A maioria desses venenos possui isolada ou 

simultaneamente substâncias capazes de ativar fibrinogênio, protrombina e 

fator X. São também descritos fatores com atividade sobre a agregação e 

aglutinação plaquetária. Trombocitopenia pode ocorrer nas primeiras horas e, 

eventualmente durar por dias. Os fatores ativadores da cascata de coagulação 

presentes nos venenos das víboras sul americanas agem em três diferentes 

pontos: Fator I (atividade thrombin-like), protrombina e Fator X (atividade pró-

coagulante) (NAHAS et al., 1979). 

 

Atividade hemorrágica 

É atribuída principalmente á componentes específicos denominados 

hemorraginas, metaloproteinases que contem zinco. Estas moléculas podem 

romper a integridade do endotélio vascular. Degradam vários componentes da 

matriz extracelular, como o colágeno tipo IV, fibronectina e laminina. Além 

disso, são potentes inibidores da agregação plaquetária (LOMONTE, 1994). 

Têm como possíveis mecanismos de ação a digestão enzimática da lâmina 

basal da microvasculatura e a ruptura completa das células endoteliais ou 
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formação de gaps. As clivagens específicas em pontos chave desencadeariam 

mecanismos endógenos amplificadores, sendo que, atualmente, há clara 

evidência de ataque proteolítico à lâmina basal vascular (GOULD et al., 1990; 

BJARNADSON & FOX, 1994; KAMIGUTI et al., 1992 e 1994). 

 

Atividade neurotóxica 

Causada também por neurotoxinas pré-sipnáticas que atuam em 

terminações nervosas motoras inibindo a liberação de acetilcolina pelos 

impulsos nervosos. Essa inibição é a principal responsável pelo bloqueio 

neuromuscular e, portanto, pelas paralisias respiratórias e motoras observadas 

nos animais. No veneno de Crotalus foi identificada a crotoxina, como sendo 

uma neurotoxina de ação pré-sináptica, além de outras como a crotamina, 

giroxina e a convulxina, cujos efeitos caracterizados experimentalmente não 

são identificados nas manifestações do envenenamento humano (VITAL 

BRAZIL, 1972, 1980). 

Neurotoxinas pós-sinápticas: o bloqueio do impulso nervoso é devido à 

ligação do veneno aos receptores colinérgicos na membrana pós-juncional da 

placa mioneural, o que causa uma síndrome semelhante à myasthenia gravis. 

Neurotoxinas pós-sinápticas são encontradas em venenos de Micrurus frontalis 

e Micrurus leminiscatus (VITAL BRAZIL, 1987). 

Esse tipo de mecanismo de ação pode também ativar o sistema nervoso 

autônomo parassimpático e levar a diversos sintomas ditos neurológicos, como 

ocorre no envenenamento laquético. 

 

Atividade miotóxica 

A necrose muscular decorrente do envenenamento por Crotalus é atribuída 

à crotoxina, composta pela crotapotina (sem atividade enzimática) e fosfolipase 

A2. A miotoxicidade em humanos envenenados por Crotalus, foi descrita pela 

primeira vez em 1985 (AZEVEDO-MARQUES et al., 1985). Modificação por 

necrose degenerativa e sinais de regeneração em fibras dos tipos I e IIa de 

músculo estriado tem sido observados (CUPO et al., 1992). Na mionecrose, as 

modificações morfológicas estão associadas a acréscimo nos níveis 

plasmáticos de creatino-kinase, uma enzima intra-muscular frequentemente 

utilizada como marcador de lesão muscular (GUTIÉRREZ & LOMONTE, 1989). 
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Experimentalmente muitas espécies de Micrurus brasileiras e colombianas 

induzem miotoxicidade (GUTIÉRREZ et al., 1992) e a correlação destes 

achados com o aspecto clínico dos envenenamentos ainda não está totalmente 

claro. 

 

Atividade cardiovascular 

Pode ser causada pela liberação de substâncias farmacológicamente ativas 

(bradicinina, histamina, 5-hidroxitriptamina e prostaglandinas) dos tecidos, pela 

ação dos venenos e estas podem contribuir para o choque circulatório 

produzido por venenos de viperídeos e crotalídeos. Em adição, alguns venenos 

contêm enzimas coagulantes ou pró-coagulantes, as quais podem produzir 

coagulação intravascular e contribuir para as modificações cardiovasculares 

observadas (LEE & LEE, 1979). 

O mais conspícuo efeito hemodinâmico produzido por venenos que detém 

esta atividade em geral é uma imediata e profunda queda da pressão 

sanguínea sistêmica, seguida pelo choque secundário. Efeitos hipotensivos já 

foram descritos para alguns venenos de Micrurus (RAMSEY et al., 1972; 

FRANCIS et al., 1993).  

Venenos de serpentes do gênero Bothrops produzem efeitos 

cardiovasculares tais como coagulopatias, sangramentos sistêmicos, 

hipotensão arterial e insuficiência renal. Os mecanismos envolvidos na 

hipotensão causada por venenos botrópicos não têm sido estudados 

sistematicamente, apesar do envolvimento da bradicinina ser conhecido há 

mais de 50 anos (ROCHA E SILVA, et al.,1949). 

 

1.4 Acidentes por Colubrídeos e Epidemiologia 

 

No quadro clínico dos envenenamentos humanos causados por 

Colubrídeos, destacam-se a hemorragia local, desenvolvimento do processo 

inflamatório e/ou necrose, podendo apresentar ou não sintomas de ordem 

sistêmica (KUCH & MEBS, 2002; PUORTO & FRANÇA, 2003).  

Os relatos de envenenamentos humanos graves por serpentes não 

peçonhentas têm sido descritos, principalmente para as serpentes colubrídeas 

africanas Dispholidus, Thelotornis, Psammophylax e Rhabdophis 
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(MACKINSTRY, 1983; MINTON, 1990; DATTA & TU, 1993; SAWAI et al., 

2002). 

Dispholidus typus e Thelotornis kirtlandii causaram a morte dos 

herpetólogos Karl Patterson-Schmidt e Robert Mertens, respectivamente. Seus 

quadros clínicos mostraram principalmente hemorragia, desfibrinação, edema e 

insuficiência renal (DATTA & TU, 1993; MINTON, 1990; KUCH & MEBS, 2002). 

Igualmente, acidentes graves foram relatados com Rhabdophis 

subminiatus, cujos sintomas foram a completa desfibrinação e sangramento 

prolongado (MATHER et al., 1978; FERLAN et al., 1983). Sintomas 

semelhantes foram causados por Rhabdophis tigrinus, incluindo hemorragia 

superficial, sérios distúrbios na coagulação, hemólise e alterações do sistema 

nervoso central e autônomo (MITTLEMAN & GORIS, 1974; SAWAI et al., 

2002). 

Em inúmeras ocorrências foi citada como agente causador a serpente 

marrom Boiga irregularis, a qual surpreende suas vítimas, principalmente à 

noite, causando manifestações locais como dor, edema e equimose (MINTON, 

1990; DATTA & TU, 1993). Tachymenis peruviana também tem causado 

acidentes com lesões locais, caracterizados por dor, edema, bolhas, 

hemorragia e equimose. Dos sintomas sistêmicos foram citados febre, mal 

estar geral, intranqüilidade e angústia (SCHENOME & REYES, 1965). LEMA 

(1978b) cita um caso de óbito no Chile. 

Outros relatos mostram que são diversas as espécies de colubrídeos 

capazes de causar acidentes humanos em várias partes do mundo, como por 

exemplo, Pliocercus elapoides (Estados Unidos) (SEIB, 1979), Stenorrhina 

freminvillei (México) (COOK, 1984), Thamnophis s. sirtalis (Estados Unidos) 

(HAYES & HAYES, 1985), Ithycyphus miniatus (Madagascar) (MORI & 

MIZUTA, 2006), Malpolon monspessulanus (França) (POMMIER & DE HARO, 

2007), Philodryas chamissonis (Chile) (OTERO et al., 2007), entre outros.  

No Brasil levantamentos recentes demonstraram que os acidentes ofídicos 

causados por serpentes colubrídeas envolvem principalmente os gêneros 

Helicops, Oxyrhopus, Thamnodynastes e Philodryas (SANTOS-COSTA et al., 

2001; PUORTO & FRANÇA, 2003), este último com diversas espécies 

envolvidas: P. aestivus (FOWLER & SALOMÃO, 1994), P. baroni (KUCH & 

JESBERGER, 1993), P. patagoniensis (FOWLER & SALOMÃO, 1994; 
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NISHIOKA & SILVEIRA, 1994; ARAÚJO & DOS SANTOS, 1997) e P. olfersii 

(NICKERSON & HENDERSON, 1976; SILVA & BUONONATO, 1983/84; 

FOWLER & SALOMÃO, 1994). 

Provavelmente LACERDA (1884) tenha sido o primeiro a relatar um 

acidente causado por uma espécie de colubrídeo, Coluber bicarinatus neuwiedi 

(= Chironius bicarinatus). Em nosso país, há registros de envenenamentos 

ocorridos também por Erythrolamprus aesculapii (MARTINS, 1916), 

Elapomorphus bilineatus (=Phalotris bilineatus) (LEMA, 1978 a,b), Clelia clelia 

plumbea (LEITE-PINTO et al., 1991), Boiruna maculata (SANTOS-COSTA et 

al., 2000), Thamnodynastes cf. pallidus (DIAZ et al., 2004), entre outros 

(PRADO-FRANCESCHI & HYSLOP, 2002).  

Embora a maioria dos registros não declararem sérias conseqüências nos 

acidentes causados por serpentes opistóglifas, vários relatos ressaltam a 

importância de suas toxinas. Registros de acidentes causados por colubrídeos 

Sul-americanos datam do início do século XIX. 

Casos descrevendo a gravidade dos acidentes causados pelas 

xenodontíneas Philodryas olfersii e P. patagoniensis têm sido descritos 

(MARTINS, 1916; AMARAL, 1921; NICKERSON & HENDERSON, 1976; SILVA 

& BUONONATO, 1983/84; NISHIOKA & SILVEIRA, 1994; ARAÚJO & 

SANTOS, 1997; ROCHA et al., 2003), assim como ocorrência de óbito em 

criança no Estado do Rio Grande do Sul, após ser mordida por um espécime 

de P. olfersii (SALOMÃO & DI BERNARDO, 1995). 

Os envenenamentos causados por serpentes do gênero Philodryas 

caracterizam-se por ação local intensa com dor, edema, hemorragia, 

sangramento passageiro e leve aumento de temperatura no local da picada, 

linfoadenopatia regional, eritema, equimose com coagulação normal (RIBEIRO 

et al., 1999), e em um caso foi registrado o quadro de fraqueza muscular nas 

pernas 14 dias após o envenenamento, quando todos os demais sinais já 

haviam desaparecido (SILVA & BUONONATO, 1983/84). A maioria das 

manifestações pode ser causada tanto pelo trauma mecânico da picada como 

pela atividade local das toxinas presentes no veneno (ACOSTA et al., 2003a; 

ROCHA, 2005).  

Um caso relatado de acidente humano com Philodryas patagoniensis 

mostra proeminentes efeitos locais, que não aparecem imediatamente, porém, 
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após 15 minutos o paciente queixou-se de uma constante sensação de prurido, 

provavelmente causada por uma reação alérgica ao veneno. Após poucos 

minutos, um inchaço local se desenvolveu e rapidamente espalhou-se por todo 

o membro acometido, alcançando mais tarde as axilas, este quadro perdurou 

por 15 dias, além disso, o paciente queixava-se de intensa dor e neste período 

perdeu parte dos movimentos (ARAÚJO & DOS SANTOS, 1997). 

Os acidentes ofídicos constituem um dos maiores problemas de saúde na 

América Latina (CAMPBELL & LAMAR, 1989; GUTIÉRREZ & LOMONTE, 

2003; WARRELL, 2004), principalmente no Brasil (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

1998; ARAÚJO et al., 2003) e as serpentes peçonhentas são consideradas os 

principais agentes etiológicos destes acidentes. 

Ocorrem cerca de 24.000 casos de acidentes ofídicos ao ano, sendo a 

maioria deles registrados como acidentes causados por serpentes da família 

Viperidae (SINAN – Animais peçonhentos) (Tabela 01). 

 

 

 

 

 

  1990-93 2001-06 
Tipo de acidente nº. % nº. % 
Botrópico 59.619 73,1 105.100 68,0 
Crotálico 5.072 6,2 11.105 7,2 
Laquético 939 1,2 3.663 2,4 
Elapídico 281 0,3 813 0,5 
Não-peçonhenta 2.361 2,9 4.011 2,6 
Ignorados 13.339 16,3 29.877 19,3 
Total 81.611 100 154.569 100 

 

Neste levantamento foram incluídas, informações sobre serpentes não 

peçonhentas, apontadas como causadoras de aprox. 3% dos acidentes. 

O Hospital Vital Brazil (HVB), criado em 1945, mantém no Laboratório de 

Herpetologia uma Coleção de Serpentes, à parte da Coleção Sistemática, cujos 

exemplares tombados são serpentes trazidas pelos acidentados tratados no 

Hospital. O número do tombo corresponde ao protocolo do paciente atendido, 

favorecendo assim, a análise cruzada dos dados. ALBOLEA et al. (2000), 

compilando os registros das serpentes desta coleção, catalogaram 1.584 

Tabela 01: Número de casos de acidentes com serpentes no 
Brasil de 1990-93 e 2001-06 classificados pelo tipo de 
acidente. Fonte: SINAN – Sistema de Informação de Agravos 
de Notificação - Animais peçonhentos. Acessível em 
http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/novo/. Consultado em 
18/03/2008. 
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acidentes causados por serpentes não peçonhentas, sendo a família 

Colubridae responsável por 98,2% destes.  SALOMÃO et al. (2003) 

apresentam informações dos registros anuais do HVB e da Coleção, no 

período de 1959 a 1999, e encontram que a freqüência dos acidentes por 

serpentes não peçonhentas varia de 23,5 a 40,5%, o que representa 1923 

acidentes por colubrídeos em um total de 6445 acidentes ofídicos.  

Levantamentos realizados em diversas outras partes do Brasil por 

SILVEIRA & NISHIOKA, (1992), CARVALHO & NOGUEIRA, (1998) e 

SANTOS-COSTA et al., (2001) relataram dados de que os acidentes por 

serpentes não peçonhentas correspondem a 19% em Uberlândia-MG, 56% em 

Cuibá-MT e 38% em Porto-Alegre-RS, o que demonstra que esses acidentes 

têm sido subdimensionados e os dados publicados no Manual de Prevenção e 

Diagnóstico de Acidentes por Animais Peçonhentos do Ministério da Saúde 

provavelmente  não refletem a situação real do número destes acidentes. Em 

cerca de 20% desses acidentes por Colubrídeos, a serpente identificada como 

responsável pertencia ao gênero Philodryas (SALOMÃO et al., 2003).  

O mais frequente e importante acidente ofídico no Brasil é o botrópico 

(85%), o qual possui características peculiares como: lesão proeminente do 

tecido atingido, edema, mionecrose e distúrbios hemostáticos, renais e 

cardiovasculares (GUTIÉRREZ & LOMONTE, 1989). 

O veneno botrópico possui basicamente três ações principais: coagulante, 

necrosante e vasculotóxica (BARRAVIERA & PEREIRA, 1999). A ação 

coagulante é mediada, em sua maior parte, pelas enzimas “tipo-trombina”, que 

ao consumirem o fibrinogênio presente no plasma dos indivíduos atingidos, 

impossibilitam a ação da trombina fisiológica. Desta forma, o sangue torna-se 

incoagulável. Quando ocorre a ativação do fator X, há concomitantemente o 

consumo de fatores V, VII e plaquetas, levando a um quadro de coagulação 

intravascular disseminada, com formação e deposição de trombos na parede 

capilar dos vasos, que pode desencadear um quadro de insuficiência renal 

aguda.  

A ação necrosante do veneno é resultado da atividade de enzimas 

proteolíticas e de outros componentes do veneno (como as PLA2) sobre o 

tecido atingido, levando normalmente a formação de bolhas hemorrágicas, 

edema, rubor e necrose local. A ação vasculotóxica dos venenos é 
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representada pela intensa hemorragia, podendo ser local ou sistêmica, 

ocasionada por fatores hemorrágicos do veneno. Estes fatores atuam sobre a 

membrana basal de vasos capilares, causando a sua ruptura (BARRAVIERA & 

PEREIRA, 1999). 

Segundo NISHIOKA & SILVEIRA, (1994) e ARAÚJO & DOS SANTOS, 

(1997), o quadro clínico local observado nos envenenamentos botrópicos, 

caracterizado por dor, edema, hemorragia e equimoses, é semelhante aos 

quadros presentes em acidentes com serpentes do gênero Philodryas. 

 

1.5 Venenos de colubrídeos 

 

Os principais componentes são polipeptídeos, os quais podem apresentar 

atividade enzimática ou não. As toxinas enzimáticas podem ser hidrolases 

como as proteinases, fosfodiesterases e fosfolipases que auxiliam a digestão 

do alimento das serpentes. 

As proteinases podem atuar em substratos inespecíficos ou altamente 

especializados, tais como as serinoproteinases e metaloproteinases. 

Proteinases inespecíficas estão amplamente distribuídas entre os venenos de 

Colubrídeos (WEINSTEIN & SMITH, 1993; BROADERS & RYAN, 1997; HILL & 

MACKESSY, 2000; MACKESSY, 2002). 

As serinoproteases são enzimas da família das quimiotripsinas envolvidas 

nos mecanismos da digestão e processos de degradação protéica, coagulação 

sangüínea e fibrinólise, e ativação do sistema complemento na resposta imune 

(LESK & FORDHAM, 1996). As ações tipo-trombina, tipo-calicreína e tipo-

tripsina estão ausentes em 12 espécies de serpentes colubrídeas (HILL & 

MACKESSY, 2000). 

As metaloproteases são toxinas responsáveis pelos quadros hemorrágicos, 

edema, dor e necrose nos envenenamentos ofídicos, causando desagregação 

dos componentes da matriz subendotelial e podem atuar inibindo a agregação 

plaquetária (BJARNASON & FOX, 1994; GUTIÉRREZ & RUCAVADO, 2000). 

As fosfolipases clivam as membranas plasmáticas celulares, direta ou 

indiretamente, que são compostas de fosfolípedes, e converte-os em 

subprodutos que causam a lise celular (GUTIÉRREZ & LOMONTE, 1997). 

Dispholidus typus e Thelotornis capensis, duas espécies de serpentes 
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africanas que causam envenenamentos extremamente graves em humanos, 

apresentam atividade fosfolipásica (CHRISTENSEN, 1968). Esta atividade 

também foi detectada em Boiga dendrophila, Diadophis punctatus e 

Trimorphodon biscutatus (HILL & MACKESSY, 2000), Leptodeira annulata 

(MEBS, 1968) e Malpolon monspessulanus (ROSENBERG et al., 1985). 

Toxinas com atividade hialuronidásica estão presentes amplamente nos 

venenos de serpentes. São enzimas que facilitam a dispersão dos 

componentes dos venenos pelos tecidos da presa, atuando nas cadeias do 

ácido hialurônico que compõe o cimento que mantém as células unidas entre 

si. Os venenos das espécies Dispholidus typus (ROBERTSON & DELPIERRE, 

1969; WEINSTEIN & SMITH, 1993) e Alsophis portoricensis (HEGEMAN, 1961) 

apresentam esta ação. 

Os polipeptídeos não enzimáticos encontrados nos venenos de serpentes 

incluem cardiotoxinas, também chamadas citotoxinas, e neurotoxinas, 

miotoxinas, inibidores de proteinases e acetilcolinesterases, apresentando 

diversas funções farmacológicas, incluindo hemólise, citotoxicidade e 

despolarização das células musculares (DUFTON & HIDER, 1991; WU, 1998). 

Estas toxinas são características dos venenos de serpentes da família Elapidae 

e também foram detectadas em Colubrídeos. 

Estudos recentes apresentam isolamento e caracterização das ações de 

neurotoxinas de Coelognathus radiatus (sinonímia de Elaphe radiata) (FRY et 

al., 2003), Rhamphiophis oxyrhynchus (LUMSDEN et al., 2005a) e Boiga 

dendrophila (LUMSDEN et al., 2005b). 

Os venenos de Dispholidus typus e Thelotornis kirtlandii apresentam 

intensa atividade coagulante (FITZSIMONS & SMITH, 1958; POPE, 1958; 

BEIRAN & CURRIE, 1967; NAHAS et al., 1976; MEBS et al., 1978) e algumas 

serpentes como Boiga blandingi e B. irregularis, assim como Heterodon 

platyrhinos, Conophis lineatus e Alsophis portoricensis apresentam secreções 

tóxicas semelhantes às dos elapídeos, com componentes de ação pós-

sináptica (DATTA & TU, 1993; WEINSTEIN & KARDONG, 1994; KUCH & 

MEBS, 2002). 

Em nosso país, NAUN MARTINS (1916) foi o pioneiro em estudos sobre os 

venenos de colubrídeos, estudando em sua tese de doutoramento, os venenos 

de Philodryas schotii (= P. patagoniensis) e Erythrolamprus aesculapii. 



_____________________________________________________________Introdução 

  19 

Abordando as características sistemáticas, a anatomia do aparelho inoculador 

de veneno, estudo histológico da glândula de veneno, estudo do veneno, casos 

clínicos e tratamento; ele testou os venenos em diferentes vertebrados como 

pombos, coelhos, cobaias e rãs, concluindo que são fortemente proteolíticos, 

pouco hemolíticos e sem ação coagulante; são causadores de intensa ação 

local com edema e hemorragia. Relata, ainda, acidentes ocorridos com Vital 

Brazil, dois funcionários e o autor. Todos sentiram dores locais, desenvolvendo 

em seguida intenso edema, recuperando−se em alguns dias. Quanto à forma 

de tratamento experimental, foram utilizados neutralizantes químicos como 

permanganato de potássio, ácido acético e soro antiofídico, sendo que todos se 

mostraram ineficientes. 

Em 1926, BRAZIL & VELLARD, testaram extratos glandulares de diversas 

espécies de Colubrídeos, avaliados quanto à toxicidade em pombos, coelhos, 

cobaias e anfíbios, e quanto às ações hemolítica, proteolítica e sobre a 

coagulação sangüínea; também foram avaliadas algumas propriedades 

antigênicas. 

Sessenta e cinco anos depois, em 1991, LAPORTA-FERREIRA & 

SALOMÃO, demonstraram que a secreção da glândula de Duvernoy de 

Sibynomorphus neuwiedi é tóxica tanto para gastrópodes como para 

camundongos, e também relataram a possível existência de alguma(s) 

toxina(s) de ação neurotóxica. 

ASSAKURA et al. (1992) determinaram para o veneno de P. olfersii as 

atividades hemorrágica, edematogênica e fibrinogenolítica, sendo este 

desprovido de enzimas do tipo-trombina, procoagulantes, fosfolipase A2 e de 

agregação plaquetária. Posteriormente, ASSAKURA et al., (1994) isolaram 

cinco diferentes proteinases fibrin(ogen)olíticas deste mesmo veneno, sendo 

elas: PofibC1, C2,C3, H e S. 

PRADO-FRANCESCHI et al. (1996), estudando os efeitos “in vivo” do 

veneno de P. olfersii, demonstraram ação miotóxica deste veneno, com 

aumento dos níveis séricos de Creatino Quinase (CK), e lise das células 

musculares em camundongos. Além disso, foram observados paralisia e 

bloqueio irreversível em preparações da junção neuromuscular de pintainhos. 

Também isolaram parcialmente a fração responsável pelos efeitos sobre a 

transmissão neuromuscular “in vitro”.  
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Mais tarde, PRADO-FRANCESCHI et al. (1998) isolaram e caracterizaram 

uma fração miotóxica com peso molecular de 20.0 kDa, sem ação fosfolipásica. 

FONTANA et al. (1996) demonstraram que o veneno de Dryadophis 

bifossatus (= Mastigodryas bifossatus), um colubrídeo áglifo, age na junção 

neuromuscular.  

RENNER (1999) realizou uma caracterização enzimática do veneno de 

Clelia plumbea, detectando componentes ligados à atividade proteolítica. 

SOUZA FILHO et al. (2000) demonstraram que o veneno de P. 

patagoniensis tem atividade neuromuscular semelhante ao veneno de 

Mastigodryas bifossatus. 

Mais recentemente ROCHA, (2005) em sua tese de doutoramento 

estabeleceu uma comparação entre os venenos de P. olfersii, P. patagoniensis 

e Bothrops jararaca, demonstrando que os mesmos são semelhantes ao 

veneno botrópico em alguns aspectos, sendo até mais ativos ou mais rápidos 

em determinadas ações. 

 

1.6 O gênero Philodryas 

O gênero Philodryas é composto por 17 espécies restritas à América do Sul 

e com ampla distribuição geográfica, sendo que 10 destas ocorrem no Brasil 

(SBH. 2007. Brazilian reptiles – List of species. Acessível em 

http://www.sbherpetologia.org.br. Sociedade Brasileira de Herpetologia. 

Consultado em 18/03/2008): 

P. aestivus (Duméril, Bibron et Duméril, 1854); 

P. arnaldoi (Amaral, 1932); 

P. mattogrossensis (Koslowisky, 1898); 

P. nattereri (Steindachner, 1870); 

P. viridissimus (Linnaeus, 1758); 

P. olfersii (Lichtenstein, 1823); 

P. patagoniensis (Girard, 1857) 

Philodryas livida (Amaral, 1923) 

 Philodryas oligolepis (Gomes in Amaral, 1921) 

Philodryas psammophidea (Günther, 1872) 
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O caráter monofilético do grupo Philodryas ainda não está bem definido, 

podendo existir linhagens diferentes dentro do gênero (THOMAS, 1976; 

CADLE, 1988). 

 

1.6.1 Philodryas patagoniensis 

 

Philodryas patagoniensis (Figura 02) apresenta distribuição restrita a 

latitudes mais elevadas. São encontradas em diversos ambientes no Brasil, 

Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai (PETERS & OREJAS-MIRANDA, 1970), 

havendo, portanto sobreposição de áreas de ocupação entre ambas as 

espécies. 

No Brasil, esta espécie é encontrada em áreas das regiões Nordeste e 

Centro-Oeste e em toda a região Sudeste e Sul, estendendo-se até a 

Patagônia. 

São serpentes com dentição opistóglifa e com a glândula de Duvernoy bem 

desenvolvida, conectada a um dente sulcado, especializado para a inoculação 

de toxinas. Possuem hábitos terrícolas e semi-arborícolas, com predominância 

terrícola (MARQUES et al., 2001; SAZIMA & HADDAD, 1992; FOWLER & 

SALOMÃO, 1994; HARTMANN & MARQUES, 2005), ocupando ambientes 

abertos como campos e cerrados (LEMA, 1973; THOMAS, 1976).  

Atingem de 0,5 a 1 metro de comprimento, pesando entre 100 e 250 g. 

Ovíparas, generalistas, pois alimentam-se de pequenos roedores e anfíbios 

quando adultas e, anfíbios e outros pequenos répteis como lagartixas, quando 

jovens. Também foram registrados casos de ofiofagia em P. patagoniensis 

(GLIESCH, 1925; AMARAL, 1933, 1978; LEMA, 1973; LEMA & AZEVEDO, 

1983; ROCHA & VIRCIBRADIC,1998; DI BERNARDO, 1999; CECHIN, 1999; 

HARTMANN & MARQUES, 2005).  

Além de se confundirem ao foliço do solo para a camuflagem, usam 

também de achatar o corpo dorso-lateralmente como estratégia de defesa, são 

normalmente de média agressividade, podendo desferir botes com mordidas, 

injeção de veneno e golpes com a cabeça (MARQUES et al. 2001). 
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O crânio desta serpente mostra um maxilar com uma redução quanto ao 

comprimento, e um alongamento do osso quadrado na região superior e este 

está ligado ao osso esquamosal, que apresenta-se reduzido (BARBARINI, 

1998).  

Possui uma dentição pequena, muito semelhante à série áglifa, porém, 

possui dois dentes posteriores maiores localizados exatamente abaixo do 

ectopterigóide. Estes dentes maiores são sulcados na região anterior ou lateral. 

O osso maxilar inferior mostra-se mais largo, próximo à articulação 

(BARBARINI, 1998) (Figura 03 C, D). 

A glândula de Duvernoy está localizada na região pós-orbital inferior. 

Aderida à musculatura de coloração rósea, essa glândula apresenta forma 

ovalada, com superfície granular e coloração esbranquiçada com consistência 

firma à compressão. É constituída por túbulos secretores e ductos excretores 

envolvidos por tecido conjuntivo denso, vasos sanguíneos e nervos. Os túbulos 

são caracterizados por apresentar células prismáticas, com citoplasma 

altamente acidófilo e núcleos cilíndricos de cromatina densa localizados em 

sua maioria na porção basal das células secretoras. Observa-se a presença de 

algumas células mucosas constituindo os túbulos secretores, nos quais a luz 

mostra muito pouco ou nenhum conteúdo. Os ductos excretores são 

Figura 02: Exemplar adulto de Philodryas patagoniensis  
(Foto: Antonio C.O.R. da Costa). 



_____________________________________________________________Introdução 

  23 

ramificados e caracterizam-se por exibir células colunares, citoplasma 

cromófobo e núcleos basais, células serosas também são encontradas nas 

paredes dos ductos, onde a luz é pequena com conteúdo variável 

(BARBARINI, 1998) (Figura 3A, B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2 O veneno de Philodryas patagoniensis 

 

O veneno de Philodryas patagoniensis parece ser menos ativo que o de P. 

olfersii, se julgarmos pelos efeitos locais (SAZIMA & HADAD, 1992), no 

entanto, nos casos já relatados e experimentos executados in vitro e in vivo, os 

sinais locais e sintomas causados por P. patagoniensis apresentam efeitos 

locais como dermonecrose, mionecrose e atividade edematogênica, além de 

alta atividade hemorrágica contendo enzimas (metaloproteases hemorrágicas) 

que causam danos ao endotélio vascular pela perfuração da membrana basal 

das paredes dos vasos (PEICHOTO et al., 2005), atividade proteolítica, 

fibrinogenolítica e proeminente processo inflamatório. Demonstra também 

algumas alterações na hemostase, como a atividade de enzimas que 

hidrolizam componentes plasmáticos. Estas atividades hidrolizantes em 

A) B) 

D) 

C) 

Figura 03: Aspectos gerais e específicos de Philodryas 
patagoniensis. A) Vista microscópica da Glândula de Duvernoy 
de P. patagoniensis -(CS)células serosas - (Cm)células mucosas; 
B) Vista macroscópica da glândula de Duvernoy; C) Crânio de 
Philodryas patagoniensis (Foto: Giuseppe Puorto); D) 
Fotomicrografia eletrônica de varredura, mostrando o dente 
opistóglifo com canal, aberto, como uma calha que percorre o 
dente longitudinalmente (CARDOSO et al., 2003). 
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conjunto com aquelas que agem sobre a parede dos vasos sanguíneos, levam 

a uma alta atividade hemorrágica, e podem resultar em seqüelas permanentes 

ou até causar a morte de vítimas mordidas por esta serpente (PEICHOTO et 

al., 2005). 

       

 

 

 

 

No que diz respeito aos mecanismos de ação sistêmica do veneno de 

Philodryas patagoniensis, investigações realizadas por PEICHOTO et al., 

(2006) em ratos, mostrou que o veneno foi capaz de induzir modificações 

histopatológicas em órgãos vitais de ratos, tais como: hemorragia multifocal em 

cerebelo, cérebro e secções de pulmão, congestão capilar peritubular severa 

em secções de rim e degeneração em secções de fígado, quando foi 

administrado o veneno por via intravenosa. 

A injeção por via sub-cutânea mostrou resultados semelhantes ao prévio, 

com a exceção da hemorragia cerebelar.  Por via intramuscular, não foram 

observadas hemorragia cerebral e nem cerebelar. 

Alanina aminotransferase (ALT), aspartato aminotransferase (AST) e 

creatino-kinase (CK) aumentaram seus níveis séricos, principalmente quando 

foi administrado o veneno por via intravenosa ou subcutânea. Tais mudanças 

induzidas são iniciadas em fases precoces do envenenamento e podem estar 

associadas com uma anormalidade de comportamento ou funcionalidade 

desses órgãos durante o envenenamento. 

Dentre as alterações locais encontradas em envenenamentos por 

serpentes, as mais comuns são: dor, edema, hemorragia local e dermonecrose, 

podendo ocorrer também a degranulação de mastócitos, lesões musculares 

A) 

Figura 04: Acidente humano por Philodryas patagoniensis. A) Edema na mão direita, 
iniciado aproximadamente 30 minutos após a mordida; B) Evolução do edema, 
extendendo-se por todo o membro. (Fotos: F. Del Nero). 

B) 
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decorrentes da ação direta ou indireta de toxinas presentes nos venenos, além 

de alterações microcirculatórias, promovendo o início da resposta inflamatória e 

conseqüente infiltrado leucocitário para o local da inflamação (GUTIÉRREZ & 

LOMONTE, 2003).  

O recrutamento de leucócitos para os locais de infecção é um processo que 

contém várias etapas, envolvendo a ligação dos leucócitos circulantes às 

células endoteliais e sua migração através do endotélio. Tal processo é 

regulado pela ligação de moléculas de adesão complementares no leucócito e 

na superfície das células endoteliais e pelos mediadores químicos 

(quimiocinas) (BRAIN, 1994). 

Os eventos iniciais incluem a indução de moléculas de adesão nas células 

endoteliais por meio de vários mecanismos. O endotélio responde aos agentes 

nocivos pela secreção das citocinas TNF, IL-1 e quimiocinas. O TNF e a IL-1 

atuam nas células endoteliais de vênulas pós-capilares adjacentes à infecção e 

induzem a expressão de várias moléculas de adesão. Após uma a duas horas 

o endotélio começa a expressar E-selectina e os leucócitos, devido à redução 

da velocidade do fluxo sanguíneo marginam a superfície endotelial e 

expressam carboidratos que se ligam a essas selectinas endoteliais, porém 

com uma baixa afinidade, sendo a ligação facilmente interrompida pelo fluxo 

sanguíneo. Consequentemente, os leucócitos ligados ao endotélio se soltam e 

se ligam novamente, rolando sobre a superfície endotelial, este é o movimento 

de rolling (BRAIN, 1994; EBNET & VESTWEBER, 1999; ABBAS & LICHTMAN, 

2005). 

O TNF e a IL-1 também induzem a expressão endotelial de ligantes para 

integrinas e os leucócitos normalmente expressam essas integrinas em um 

estado de baixa afinidade. Entretanto, as quimiocinas produzidas no local da 

lesão entram no vaso sanguíneo, ligam-se às células endoteliais e agem nos 

leucócitos ativando-os e convertendo suas integrinas para um estado de alta 

afinidade. Isto resulta numa firme ligação dos leucócitos ao endotélio, a adesão 

(BRAIN, 1994; EBNET & VESTWEBER, 1999; ABBAS & LICHTMAN, 2005). 

O próximo passo no processo de migração dos leucócitos através do 

endotélio é a transmigração ou diapedese. As quimiocinas agem nos leucócitos 

aderidos e estimulam as células a migrar através dos espaços endoteliais na 

direção do gradiente quimiotático, ou seja, na direção do local da lesão ou 
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infecção (BRAIN, 1994; EBNET & VESTWEBER, 1999). Uma vez no tecido 

extravascular, os leucócitos se aderem à matriz extracelular e são retidos nos 

locais onde são necessários.  

O reconhecimento da importância do dano tecidual local em 

envenenamentos por serpentes tem motivado um crescente número de 

estudos sobre sua patogênese, o que pode resultar em novas modalidades na 

terapêutica desses acidentes, assim como o conhecimento de mecanismos de 

injúria de células e tecidos que podem ser comuns a outras condições 

patológicas, além de proporcionar esforços para isolar toxinas específicas 

responsáveis por tal atividade, o que tem resultado na descoberta de inúmeras 

proteínas, algumas das quais, tem sido extensivamente caracterizadas em 

níveis estruturais e bioquímicos.  

Como o quadro fisiopatológico local é muito semelhante ao apresentado por 

pacientes acometidos por picadas de serpentes do gênero Bothrops, o errôneo 

diagnóstico e/ou identificação incorreta do animal agressor, quando possível, 

poderia levar a um tratamento desnecessário com um antiveneno específico, 

podendo levar o paciente a um choque anafilático e posterior óbito (SILVEIRA 

& NISHIOKA, 1992).  

Mesmo com diversos estudos mostrando que inúmeras proteínas de 

venenos de colubrídeos compartilham antígenos com as de venenos de 

viperídeos e elapídeos (BOQUET & SAINT GIRONS, 1972; SAKAI et al., 1984; 

MINTON & WEINSTEN, 1987; WEINSTEN & SMITH, 1993; THEAKSTON et 

al., 1979; ASSAKURA et al., 1992; KAMIGUTI et al., 2000; YAMAZAKI et al., 

2000), os antivenenos contra toxinas de serpentes peçonhentas não garantem 

“proteção” contra as secreções tóxicas de colubrídeos (THEAKSTON et al., 

1979).  Ao contrário do tratamento de acidentes com Dispholidus typus e 

Rabdophis tigrinus, nenhum antiveneno é produzido para casos com 

colubrídeos da América do Sul, uma vez que os acidentes resultam em 

quadros predominantemente locais e o antiveneno, por sua vez, possui 

propriedades imunogênicas para reverter principalmente efeitos sistêmicos 

(SAWAY et al., 2002; THEAKSTON & WARRELL, 1991; ROSENFELD, 1971; 

GUTIÉRREZ et al., 1981; 1985; 1986; CARDOSO et al., 1993). 

Apesar de os efeitos locais manifestados nos acidentes com Philodryas 

patagoniensis serem relativamente bem conhecidos, não se sabe ao certo a 
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seqüência exata dos eventos que ocorrem imediatamente após o contato entre 

veneno e tecido, bem como os reais mecanismos de ação do veneno no 

desenvolvimento dos principais sintomas (dor e edema). 

Vários fatores reforçam o interesse no veneno de Philodryas patagoniensis: 

(1) escassa informação sobre o veneno desta espécie, (2) desconhecimento do 

mecanismo das ações locais manifestadas (3) o aumento no registro de 

envenenamento por estas serpentes, sendo o Brasil o país da América do Sul 

recordista desses acidentes (NISHIOKA & SILVEIRA, 1994), além de (4) 

proporcionar aos médicos e outros profissionais da área de saúde, informações 

para o reconhecimento das serpentes peçonhentas e não peçonhentas, (5) dos 

sinais diagnósticos característicos de cada acidente e a importância da 

utilidade do exame do local da picada, o que poderia evitar o uso inapropriado 

de antiveneno e seus potenciais efeitos adversos (NISHIOKA & SILVEIRA, 

1994).  

Procurando contribuir para o conhecimento do veneno da espécie 

Philodryas patagoniensis, este estudo investigou através de experimentos 

bioquímicos e fisiológicos, os mecanismos envolvidos na modulação 

farmacológica e estudos dos eventos microcirculatórios, pois o entendimento 

do mecanismo de ação local do veneno contribuirá para o correto diagnóstico e 

tratamento. 
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2. OBJETIVOS 
 

Este estudo teve como objetivos gerais investigar as ações locais 

morfológicas e inflamatórias do veneno de Philodryas patagoniensis e os 

mecanismos envolvidos no desenvolvimento da dor e edema. Para tal, foram 

delineados os seguintes objetivos específicos: 

 

� Caracterizar a atividade edematogênica; 

� Caracterizar a atividade nociceptiva; 

� Investigar os mecanismos envolvidos no desenvolvimento da dor e do 

edema através de modulação farmacológica; 

� Investigar alterações na microcirculação, analisadas por microscopia 

intravital; 

� Investigar alterações na musculatura, através da análise por histologia; 

� Caracterizar o infiltrado inflamatório induzido pelo veneno; 

� Avaliar a liberação de histamina de mastócitos peritoneais de 

camundongos. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
3.1 MATERIAIS   

 
3.1.1 ANIMAIS 

  

3.1.1a Animais experimentais 

Foram utilizados camundongos Swiss machos, pesando entre 18 e 22g e 

somente para os ensaios de microscopia intravital foram utilizados animais 

pesando entre 23-27g, fornecidos pelo Biotério Central do Instituto Butantan. 

Antes da realização dos experimentos, os animais foram mantidos em 

condições controladas de temperatura e iluminação (ciclo claro/escuro de 12 

horas), com livre acesso a água e ração no biotério experimental do Lab. de 

Herpetologia do Instituto Butantan (Figura 5A). 

Todos os experimentos estão de acordo com os Princípios Éticos na 

Experimentação animal adotados pelo Colégio Brasileiro e foram aprovados 

pela Comissão de Ética no Uso de Animais do Instituto Butantan, sob protocolo 

nº. 295/06. 

 

 3.1.1b Serpentes 

Foram utilizados indivíduos adultos de ambos os sexos de Philodryas 

patagoniensis de várias localidades, medindo entre 900 e 1200 mm, mantidas 

no Biotério de Manutenção de Colubrídeos do Lab. de Herpetologia do Instituto 

Butantan, em recintos individuais (Figuras 5B e C), com água a vontade e 

alimentação constituída de camundongos (aprox. 10% do peso do animal) 

quinzenalmente, intercalando com as extrações. 

 

3.1.2 OBTENÇÃO DAS AMOSTRAS DE VENENO 

 

Foram utilizados venenos extraídos de Philodryas patagoniensis no 

Laboratório de Herpetologia do Instituto Butantan, resultando num pool de 56,1 

mg proveniente de 27 extrações. Foi ministrada uma injeção subcutânea de 

Pilocarpina (10mg/Kg) (ROSEMBERG et al., 1985), após 10 min as extrações 

foram realizadas através da introdução de suas presas em micropipetas de 
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100µl, seguindo o método descrito por FERLAN et al.,(1983), com algumas 

modificações (Figura 5D). O veneno bruto foi centrifugado a 4°C, e o 

sobrenadante limpo foi liofilizado e mantido a -20ºC até o momento do uso. 

Quando requerido, o veneno foi diluído em diferentes soluções, de acordo com 

os ensaios realizados. 

 O veneno de Bothrops jararaca (Referência Nacional), preparado para 

utilização nas titulações dos antivenenos botrópicos produzidos no Brasil, à 

partir de 2.000 extrações individuais de espécimes procedentes de toda a área 

de distribuição geográfica da espécie, foi adotado como parâmetro de 

comparação em alguns ensaios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) B) 

C) D) 

Figura 05: A) Biotério experimental do laboratório de Herpetologia/venenos do 
Instituto Butantan; B e C) Biotério de manutenção dos colubrídeos do 
laboratório de Herpetologia/Venenos (Fotos: Henrique Braz); D) Procedimento 
de extração de veneno de um exemplar de Philodryas patagoniensis (Foto: 
Silvia R. T. Cardoso). 
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3.1.3 REAGENTES E PREPARO DE SOLUÇÕES 

   

3.1.3.1 CARACTERIZAÇÃO BIOQUÍMICA 

 

Dosagem de proteínas 

CURVA DE CALIBRAÇÃO  

BSA (Albumina Sérica Bovina) (Sigma-USA)..............................................2,0mg 

Água destilada..............................................................................................2,0ml 

SOLUÇÃO A 

Carbonato de Sódio 2% (Nuclear-Brasil)......................................................20,0g 

Hidróxido de Sódio 4% (Merck- Brasil)...........................................................4,0g 

Tartarato de Sódio 0,16% (Eoibra-Brasil).......................................................1,6g 

Lauril sulfato de sódio – SDS 1% (Sigma-USA)...........................................10,0g 

Água destilada q.s.p..................................................................................1000ml 

* Para a dosagem protéica pelo método de LOWRY e cols., (1951), utiliza-se a 

Solução A sem SDS e as demais soluções são todas iguais. 

SOLUÇÃO B 

Sulfato de Cobre 4% (Neon-Brasil).................................................................4,0g 

Água destilada q.s.p.....................................................................................100ml 

SOLUÇÃO C: 1 parte da solução B + 100 partes da solução A 

SOLUÇÃO D: 1 parte do Reativo de Fenol – Follin Ciocalteau (Cell-Brasil) + 1 
parte de água destilada. 
 
Eletroforese SDS-PAGE 

A) Tampão de concentração (pH 6,8 – 0,25M Tris) 

Tris (hidroximetil) amino metano (Nuclear-Brasil).......................................7,575g 

Lauril sulfato de sódio SDS (Sigma-USA)......................................................0,5g 

Água destilada q.s.p.....................................................................................250ml 

* Ácido Clorídrico (HCl) (Nuclear-Brasil) para ajustar o pH. 

B) Tampão de separação (pH 8,8 – 0,75M Tris) 

Tris (hidroximetil) amino metano (Nuclear-Brasil).....................................22,725g 

Lauril sulfato de sódio SDS (Sigma-USA)......................................................0,5g 

Água destilada q.s.p.....................................................................................250ml 

* Ácido Clorídrico (HCl) (Nuclear-Brasil) para ajustar o pH. 



 

______________________________________________________Materiais e Métodos 

 32 

C) Acrilamida / Bis-acrilamida (37,5:1) 

Acrilamida (Sigma-USA)...............................................................................37,5g 

Bis-acrilamida (Sigma-USA)...........................................................................1,0g 

Glicerol (Nuclear-Brasil)..............................................................................25,0ml 

Água destilada q.s.p.....................................................................................100ml 

D) Outros reagentes 

Persulfato de amônio 10% (APS) (LKD Bromma-Suécia)..........................100mg 

Água destilada..............................................................................................1,0ml 

N,N, N’,N’ – tetrametil-1,2-diaminometano 0,005% (TEMED) (Sigma-

USA)..............................................................................................................1,0ml 

E) Tampão de corrida 

Tris (hidroximetil) amino metano 0,025M (Nuclear-Brasil)............................18,2g 

Glicina 0,192M (Nuclear-Brasil)....................................................................86,4g 

Lauril sulfato de sódio 0,1% SDS (Sigma-USA).............................................6,0g 

Água destilada q.s.p...................................................................................6000ml 

F) Tampão de amostra (0,0625M / Tris-HCl – pH 6,8) 

SOLUÇÂO (5,0 ml) 

Lauril sulfato de sódio 10% SDS (Sigma-USA)............................................4,0ml 

Glicerol (Nuclear-Brasil)................................................................................4,0ml 

Azul de bromofenol (Inlab-Brasil)..................................................................2,0ml 

Água destilada q.s.p....................................................................................19,0ml 

β- mercaptoetanol (Merck-Brasil).....................................................50,0µl / 950µl 
 

Coloração com Comassie Brilliant-Blue R-250 

A) SOLUÇÃO ESTOQUE 

Metanol (Synth-Brasil) .................................................................................120ml 

Comassie Brilliant Blue R-250 (Merck-Brasil) ................................................0,4g 

Água destilada ..............................................................................................80ml 

B) SOLUÇÃO DE USO 

Solução estoque............................................................................................25ml 

Ácido acético 20% (Nuclear-Brasil)............................................................... 25ml 

C) SOLUÇÃO DESCORANTE 

Metanol 30% (Synth-Brasil)...........................................................................60ml 

Ácido acético 10% (Nuclear-Brasil)................................................................20ml 
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Água destilada q.s.p.....................................................................................200ml 

 

 

 

 

 
Gel 

Concentração Gel Separação 
 5,0 ml 30,0 ml 
 % poliacrilamida 

Reagentes 4% 7,5% 17,5% 
Acrilamida/Bis acrilamida (37,5:1) 535µl 6,0 ml 14,0 ml 

Tampão de concentração 
(0,25M) Tris-HCl 0,2% SDS pH 6,8 2,5 ml X X 

Tampão de separação 
(0,75M) Tris-HCl 0,2% SDS pH 8,8 X 15 ml 15 ml 

Persulfato de amônio 10% 25µl 150µl 150µl 
Temed (0,005%) 2,5µl 15µl 15µl 
Água Destilada 1,94 ml 8,84 ml 840µl 

 

 

3.1.3.2 CARACTERIZAÇÃO BIOLÓGICA 

 

Tampão PBS (phosphate-buffered-saline) pH 7,2 – Concentração 10x 

Cloreto de Sódio (Nuclear-Brasil).................................................................80,0g 

Cloreto de Potássio (Nuclear-Brasil)...............................................................2,0g 

Fosfato de Potássio (Nuclear-Brasil)..............................................................2,0g 

Fosfato de Sódio dibásico (Nuclear-Brasil)...................................................11,6g 

Água destilada q.s.p...................................................................................1000ml 

 

Formol 10% 

Formol absoluto (Miyako-Brasil)....................................................................10ml 

Água destilada q.s.p.....................................................................................100ml 

Salina 0,9% 

Cloreto de Sódio (Nuclear-Brasil)...................................................................9,0g 

Água destilada...........................................................................................1000ml 

EDTA 5mM 

EDTA (Ácido etilenodiamino tetracético) (Sigma-USA)..............................0,093g 

Água destilada...............................................................................................50ml 

Tabela 02: Preparação dos géis de eletroforese em SDS-PAGE com relação às 
soluções e quantidades correspondentes a cada um para a preparação de gel de 
gradiente. 
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PMSF 5mM  

PMSF (Fenil Metil Sulfonil Fluoreto) (Sigma-USA) …………………………0,043g 

DMSO (Dimethyl Sulfoxide) (Sigma-USA) ....................................................50ml  

Ortofenantrolina 5mM 

Ophe (1-10 phenantrolina) (Sigma-USA) ...................................................0,049g 

Água destilada ..............................................................................................50ml 

PBS contendo Triton X-100 (0,1%) 

Triton X-100 (Sigma- USA)...........................................................................0,1ml 

Tampão PBS q.s.p.......................................................................................100ml 

NaOH 0,5M 

NaOH (Nuclear-Brasil)....................................................................................2,0g 

Água destilada q.s.p....................................................................................100ml 

Solução de Turk 

Azul de metileno (Carlo Erba-Brasil).............................................................0,01g 

Ácido acético (Nuclear-Brasil).......................................................................4,0ml 

Coloração com May-Grünwald 

Corante em pó (Tennant química – Brasil).....................................................0,2g 

Metanol (Synth-Brasil)..............................................................................100ml 

Coloração com Giemsa 

Corante em pó (Tennant química – Brasil).....................................................0,3g 

Glicerina (Vetec-Brasil)..................................................................................25ml 

Metanol (Synth-Brasil)....................................................................................25ml 

Bicarbonato de Sódio 5% 

Bicarbonato de Sódio (Nuclear-Brasil)............................................................5,0g 

Água destilada q.s.p. ...................................................................................100ml 

Tris-HCl (1mM, pH 8,0) 

Tris (hidroxi metil amino metano) (Nuclear-Brasil) ………………………….0,012g 

Água destilada q.s.p. ……………………………………………………………100ml 

Fármacos  

Cloridrato de Tramadol (Lab. Pfizer Ltda – Brasil) .......................................50mg   

Indometacina (Fluka Biochemika – Suíça)..................................................2,0mg 

Arcoxia (Etoricoxibe – Merck & Co., Inc. – USA)..........................................60mg 

Fosfato Dissódico de Dexametasona (Hypofarma – Brasil)........................4,0mg 

Cloridrato de Cyproheptadina  (Sigma –USA)............................................5,0mg 
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Cloridrato de Prometazina (Laboratórios EMS – Brasil)...............................10mg 

Captopril (Medley S.A. Ind. Farm. – Brasil)……….......……………………...5,0mg 

Nω-nitro-L-arginina metiléster (Sigma – USA).............................................5,0mg 

Celebra (Celecoxibe – Lab. Pfizer Ltda. – Brasil) ......................................100mg 

 

Liberação de histamina 

Solução Tyrode pH 7,2 

Cloreto de Sódio (Nuclear-Brasil)...................................................................8,0g 

Fosfato de Sódio monobásico (Nuclear-Brasil)............................................0,05g 

Bicarbonato de Sódio (Nuclear-Brasil)............................................................1,0g 

Cloreto de Cálcio (Inlab-Brasil).....................................................................0,02g 

Cloreto de Magnésio (Inlab-Brasil).................................................................0,1g 

Cloreto de potássio (Nuclear-Brasil)...............................................................0,2g 

Glicose (Sigma – USA) ..................................................................................1,0g 

Água destilada q.s.p...................................................................................1000ml 

 * Para obtenção da solução Tyrode Ca+2-Free, basta apenas não incluir 

o cloreto de cálcio. 

OPT (1% em metanol) 

O-phthaldialdehyde  (Sigma – USA) ...........................................................5,0mg 

Metanol (Synth-Brasil) ..................................................................................2,0ml 
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3.2 MÉTODOS 

 
3.2.1 CARACTERIZAÇÃO BIOQUÍMICA 

 

3.2.1.1 Dosagem de Proteínas  

O teor protéico total do veneno de Philodryas patagoniensis foi dosado pelo 

método colorimétrico de LOWRY et al., (1951), modificado por MARKWELL et 

al., (1978), com base numa curva de calibração padrão de Albumina Sérica 

Bovina nas concentrações de 50, 100 e 200µg (BSA, SIGMA, St. Louis, MO, 

USA). Neste método as cadeias laterais de alguns aminoácidos (tirosina, 

triptofano, cisteína, asparagina e histidina) reagem com o cobre em meio 

alcalino e este complexo reduz o reagente fosfomolibdato-fosfotungstato 

(Reagente Folin-ciocalteau) formando um cromóforo com absorção em 660 nm, 

modificado pela adição de SDS (Dodecil sulfato de sódio) no reagente álcali e 

um acréscimo na quantidade do reagente tartarato de sódio. Alterações que 

permitiram o uso com membrana e preparações lipoprotéicas sem prévia 

solubilização ou extração lipídica, e com amostras contendo 200 mM de 

sucrose ou 2,5 mM de EDTA. 

Para este ensaio o veneno de Bothrops jararaca foi utilizado como 

parâmetro de comparação ao veneno de Philodryas patagoniensis. Ambos 

foram diluídos em salina 0,9% para a concentração de 100µg/ml em triplicatas 

e as amostras foram lidas em espectrofotômetro (Micronal B-382). 

 

3.2.1.2 Eletroforese em gel de poliacrilamida com dodecil sulfato de 

sódio (SDS-PAGE) 

A análise do perfil protéico do veneno de P. patagoniensis foi realizado de 

acordo com LAEMMLI (1970) em gel (10 x 8 cm x 10,5 x 0,75mm) em gradiente 

de concentração de poliacrilamida de 7,5 a 17,5 %.  

As amostras foram aplicadas no gel na concentração de 100 µg/ 20µl, 

diluídas em tampão de amostra contendo β-mercaptoetanol (Merck-Brasil) e 

após serem fervidas por 5 min. Para obtenção de um padrão de comparação 

geral foi aplicada uma amostra do veneno de B. jararaca (Referência Nacional) 

e para a estimativa da massa molecular das amostras aplicadas no gel, foi 

utilizada uma mistura de padrões de baixa massa molecular (LMW, Pharmacia 
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Biotech, USA), contendo: Fosforilase b (94.000 Da), Albumina (67.000 Da), 

Ovoalbumina (43.000 Da), Anidrase Carbônica (30.000 Da), inibidor de tripsina 

de soja (20.100 Da) e uma lisoenzima (14.400 Da). Foi utilizado equipamento 

Amersham Biosciences Mini VE Electrophoresis and Electransfer unit (cuba e 

placas) utilizando a fonte Pharmacia EPS 600, onde a corrida procedeu em 

voltagem constante de 110 volts, à temperatura ambiente. As bandas protéicas 

foram reveladas com Comassie Briliant Blue R-250 (Merck). 

 

3.2.2 CARACTERIZAÇÃO BIOLÓGICA 

 

3.2.2.1 Determinação da atividade edematogênica 

Para a determinação da atividade edematogênica do veneno foi utilizado 

método de VAN ARMAN et al. (1965), onde estipula-se a dose mínima 

edematogênica, que é definida como a menor quantidade de veneno 

necessária para induzir 30% de aumento máximo do volume da pata 

“experimental”. 

 
3.2.2.1a Determinação da cinética da atividade edematogênica 

Camundongos (n=6) pesando entre 18-22g, foram injetados via  

sub-cutânea no coxim plantar da pata direita (experimental), com 50 µl da 

solução de veneno (1µg) diluída em salina estéril e a pata contralateral 

(controle) somente com salina.  As medidas foram obtidas pela leitura em 

pleitsmógrafo (LSI-LETICA Digital plethysmometer LE-7500 - Lab. de 

Fisiopatologia – Instituto Butantan) nos tempos de 15min., 30min., 1h, 2h, 3h, 

4h, 6h e 24h. O edema foi expresso de acordo com a seguinte fórmula: 

 
E(%) = (MF – MI) x 100 

MI 
Onde: 
MF: Medida final da pata; 
MI: Medida inicial da pata (antes da injeção). 
 Após obter os valores para cada um dos tempos e para ambas as patas 
de cada animal, calcula-se o edema (%) propriamente dito, de acordo com o 
seguinte: 

∆ = PD – PE 
Onde: 
PD= Média das medidas da pata direita obtidas pela fórmula; 
PE= Média das medidas da pata esquerda obtidas pela fórmula. 
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 Com os valores obtidos, montou-se um gráfico da evolução do edema 
em função do tempo. 
 

3.2.2.1b Determinação da dose mínima edematogênica (DME) 

Com os resultados obtidos na avaliação da cinética, cinco grupos de 

animais (n=6) foram injetados como descrito acima com soluções de veneno 

(0,2 a 1,0µg) e as medidas obtidas também como descrito anteriormente, no 

tempo do efeito máximo do edema (30 min). 

 
3.2.2.1c Efeito do EDTA sobre a atividade edematogênica 

Para avaliar o efeito do EDTA sobre a atividade edematogênica, uma dose 

de veneno equivalente à uma DME (0,82µg) foi incubada com 5mM de EDTA 

por 30 minutos à temperatura ambiente (CHAVES et al., 1995). Foram 

utilizados três grupos de 6 camundongos (n= 18), um grupo recebeu no coxim 

plantar da pata traseira direita (experimental) 50µl da solução do veneno 

incubada com EDTA, outro recebeu apenas a solução de EDTA e o último 

grupo, apenas a solução de veneno. Os animais de todos os grupos receberam 

injeções somente de salina estéril na pata contralateral (controle). A leitura foi 

realizada em pleitsmógrafo, após 30 minutos da injeção. Os resultados 

demonstram o potencial de inibição do edema induzido pelo veneno de 

Philodryas patagoniensis, pelo EDTA. 

 

3.2.2.2 Determinação da atividade nociceptiva 

Dois grupos de cinco camundongos (n=10) foram injetados no coxim 

plantar da pata traseira direita com 50µl de soluções de veneno (0,5; 1,0; 3,0 e 

5,0µg) diluídas em salina estéril. Os animais do grupo controle foram injetados 

apenas com salina estéril. Após a injeção os animais foram transferidos para 

uma câmara de vidro localizada sobre uma superfície refletora para facilitar a 

observação do comportamento nociceptivo. O tempo de reatividade em que os 

animais executaram movimentos de morder ou lamber a pata injetada foi 

cronometrado em segundos durante um tempo total de 30 min de observação 

de acordo com o método de HUNSKAAR et al., 1985. 
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3.2.2.2a Efeito do EDTA sobre a atividade nociceptiva 

Para avaliar o efeito do EDTA sobre a atividade nociceptiva, a fim de 

verificar a interferância da hemorragia no desenvolvimento da dor, 2,0µg do 

veneno foram incubados com 5mM de EDTA por 30 minutos à temperatura 

ambiente (CHAVES et al., 1995) e em seguida injetados no coxim plantar da 

pata traseira direita dos animais. O tempo de reatividade dos animais foi 

analisado como descrito acima. 

 

3.2.2.3 Modulação farmacológica para avaliação dos mecanismos 

envolvidos no edema e nocicepção 

Nestes experimentos foram utilizadas doses de 2µg de veneno para os 

ensaios de nocicepção e o equivalente a 2 DME (1,64µg) para os ensaios de 

edema com os animais pré-tratados com diferentes drogas. Como controle os 

animais foram injetados com o veneno na ausência dos antagonistas. Os 

resultados referentes aos tratamentos farmacológicos sobre as atividades 

nociceptiva e edematogênica foram avaliados como o tempo de reatividade dos 

animais cronometrado em segundos e como a diferença de peso entre a pata 

tratada e a pata controle, respectivamente. 

Com suas doses determinadas a partir da literatura disponível, as drogas 

utilizadas neste experimento foram: 

Droga Classe Via administração Dose Tempo (*) 

Tramal Analgésico opióide Intra-peritoneal 5mg/kg 60 min 

Indometacina AINE (a) Subcutânea 2mg/kg 30 min 

Dexametasona AIE (b) Subcutânea 1mg/kg 60 min 

Arcoxia AINE seletivo COX2 Intra-peritoneal 2mg/kg 30 min 

Celebra AINE seletivo COX2 Intra-peritoneal 4mg/kg 30 min 

Captopril Inibidor da ECA (c) Intra-peritoneal 10mg/kg 120 min 

Cyproheptadina Antagonista serotoninérgico 

e histamínico 

Intra-peritoneal 2mg/kg 30 min 

Prometazina Antagonista histamínico Intra-peritoneal 5mg/kg 15 min 

L-NAME Inibidor da NOS (d) Intra-peritoneal 10 e 50mg/kg 30 min 

(*): Tempo antes do tratamento com veneno; (a): Antiinflamatório não esteroidal; (b): 
Antiinflamatório esteroidal; (c): Enzima conversora de Angiotensina; (d): Óxido nítrico sintase. 

 

Com exceção da Dexametasona (dissolvida em bicarbonato de sódio 5%), 

Indometacina, Celebra e a Arcoxia (dissolvidas em Tris-HCl 1mM pH 8,0) as 

demais drogas foram diluídas antes do uso em solução salina estéril (0,9%).  
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Figura 06: Formulação química dos fármacos utilizados nos ensaios de modulação 

farmacológica. A) Arcoxia; B) Tramal; C) Indometacina; D) Cyproheptadina; E) Dexametasona; 

F) Captopril; G) L-NAME; H) Prometazina; I) Celebra. 

 

3.2.2.4 Atividade miotóxica avaliada por histologia 

Seis grupos de 02 camundongos foram injetados via intra-muscular no 

gastrocnêmio direito com doses de 5 - 30µg de veneno em 0,1ml de PBS estéril 

(pH 7,2). Os animais do grupo controle foram injetados apenas com 0,1ml de 

PBS. Três horas após a injeção, os animais foram eutanasiados com CO2 e os 

músculos experimentais e controles foram retirados e fixados em solução de 

formol 10% por 24h. As amostras foram então encaminhadas ao Lab. Histotech 

Lâminas Didáticas (H & E Lâminas Didáticas LTDA-ME) para preparação 

histológica de rotina. Secções de 10µm foram coradas com Hematoxilina-

Eosina (HE) para observação histológica das alterações musculares.  

Escolhida a dose final de 30µg, avaliou-se a cinética dos efeitos do veneno 

sobre o tecido muscular nos intervalos de tempo (15 min; 30 min; 1h; 3h; 6h e 

24h) após a inoculação. A confecção de lâminas permanentes foi realizada 

como descrito acima. As fotomicrografias foram obtidas a partir de um 

microscópio Olympus BX51, acoplado a uma câmera digital Q color 3 

A
) 

B
) 

C
) 

D
) 

I) 

E) F) 

G) H
) 
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Olympus, utilizando o sistema fotográfico Image-Pro Express Olympus do 

Laboratório de Biologia Celular do Instituto Butantan. 

 

3.2.2.4a Investigação da participação de proteinases na atividade 

miotóxica 

Para avaliar o efeito de 5mM dos inibidores EDTA (Ácido 

etilenodiamino tetracético), Ophe (1-10 fenantrolina) e PMSF (Fenil Metil 

Sulfonil Fluoreto) sobre a miotoxicidade do veneno, os músculos foram 

injetados com 100µl da solução de veneno (30µg) incubados com os inibidores 

por 30 minutos à temperatura ambiente (CHAVES et al., 1995) e no tempo de 3 

horas após a injeção os músculos foram retirados e encaminhados para a 

confecção de lâminas permanentes como descrito acima. Os músculos do 

grupo controle receberam a injeção de 100µl da solução de veneno na 

ausência dos inibidores. Neste ensaio as fotomicrografias foram obtidas como 

descrito acima. 

 

3.2.2.4b Dosagem de proteínas musculares não colágenas e 

eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) de proteínas 

musculares 

A técnica utilizada seguiu o protocolo descrito por GUTIÉRREZ  

et al., 1986 com algumas modificações. Grupos de quatro camundongos (♂ ; 

18-22g) foram injetados via intra-muscular no gastrocnêmio direito com 60µg 

de veneno em 100µl de PBS estéril (pH 7,2), o grupo controle recebeu apenas 

a injeção de 100µl de PBS. Nos intervalos de tempo de 1h, 3h e 24h após a 

injeção, os animais foram eutanasiados por CO2 e os músculos envenenados e 

o controle foram obtidos. Os músculos foram então picotados, homogeneizados 

em 5 ml de PBS (pH 7,2) contendo 0,1% de Triton X-100 e centrifugadas a 

10.000g por 15 min a 4ºC. O sobrenadante foi descartado e o pellet foi 

ressuspenso em 2 ml de NaOH (0,5M) overnight. Após esse período as 

amostras foram novamente centrifugadas e o sobrenadante foi utilizado para 

dosagem de proteínas não colágenas pelo método de LOWRY e cols., 1951. O 

pellet foi ressuspenso em 250µl de água destilada para preparação das 

amostras para análise por SDS-PAGE em gel de 12% de poliacrilamida, de 

acordo com o método de LAEMMLI, (1970). Para a estimativa da massa 
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molecular das amostras aplicadas no gel, foi utilizada uma mistura de padrões 

de baixa massa molecular (LMW, Pharmacia Biotech, USA), contendo: 

Fosforilase b (94.000 Da), Albumina (67.000 Da), Ovoalbumina (43.000 Da), 

Anidrase Carbônica (30.000 Da), inibidor de tripsina de soja (20.100 Da) e uma 

lisoenzima (14.400 Da). A corrida procedeu em voltagem constante de 120 

volts, em temperatura ambiente. As bandas protéicas foram reveladas com 

Comassie Blue R-250 (Merck). Para este ensaio, realizado em condições não 

desnaturantes, as amostras foram preparadas em tampão sem o agente 

redutor e não foram fervidas. 

 

3.2.2.5 Estudo do infiltrado inflamatório 

Esta etapa seguiu a técnica utilizada por ZAMUNER et al. (2001) com 

algumas modificações. Grupos de cinco camundongos foram injetados via 

intra-peritoneal com 1,0 ml de solução de veneno (5,0 µg). Nos intervalos de 

tempo (30min, 1,3,6,24,48 e 72 horas) após a injeção, os camundongos foram 

mortos por CO2 e o fluido peritonial foi sugado após lavagem da cavidade com 

3,0 ml de PBS (pH 7,2). A suspensão foi mantida em gelo e centrifugada (1500 

rpm, 10 min, 4°C). O sobrenadante foi descartado e o pellet ressuspenso em 

1,0 ml de PBS. Após esse procedimento as células inflamatórias foram 

contadas em um hemocitômetro (Câmara de Neubauer) após diluição no 

líquido de Turk (azul de metileno 1% e ácido acético 0,4%), que lisa os 

eritrócitos, mantendo leucócitos e macrófagos intactos, para que possa ser feita 

a contagem apenas das células inflamatórias e não dos eritrócitos presentes no 

tecido devido à hemorragia. Então a suspensão foi centrifugada em uma 

citocentrífuga (Fanem® Mod. 248 – 1000 rpm, 5 min) e as lâminas foram 

preparadas e coradas com Giemsa-May-Grünwald para a contagem diferencial, 

que foi realizada contando-se 300 células e estas, foram classificadas quanto à 

sua morfologia como: Polimorfonucleares (PMN) e Mononucleares (MN). 

 

3.2.2.6 Alterações na microcirculação analisadas por microscopia 

intravital direta 

A dinâmica dos efeitos locais do veneno de Philodryas patagoniensis na 

rede microcirculatória do músculo cremaster de camundongos pesando entre 

23 e 27g (n=5), foi analisada pelo método da microscopia intravital direta. 
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3.2.2.6a Aparelho utilizado para o estudo da microcirculação “in 

situ” 

O estudo do sistema vascular “in situ” de um tecido trans-iluminado foi 

analisado em um microscópio (Zeiss Axioskop) com uma objetiva 10x + optovar 

1,6x e acoplado a uma câmera para captação de imagens (JVC TK-C600). As 

imagens foram transmitidas a um aparelho de televisão ligado a um vídeo K-7, 

e a um computador provido de um programa de análise de imagens 

(KONTRON, KS 300).  Todos os ensaios foram realizados no Laboratório de 

Fisiopatologia do Instituto Butantan. 

3.2.2.6b Preparação do músculo cremaster 

Os procedimentos empregados neste experimento, seguiram o método 

utilizado por LOMONTE et al., (1994), descrito por BAEZ, (1973). Os animais 

foram anestesiados com uma injeção subcutânea de Ketamina-Xilasina 

50mg/Kg (Vetaset®– Fort Dodge Saúde Animal Ltda) no dorso, e em seguida 

manipulação cirúrgica na bolsa escrotal para a exposição do músculo 

cremaster. 

Os animais foram colocados sobre uma placa com temperatura controlada 

(37°C), dotada de área transparente, sobre a qual o tecido foi fixado. Tal placa 

foi montada sobre o “charriot” do microscópio óptico. 

Este tipo de preparação oferece facilidades importantes para o estudo: o 

procedimento cirúrgico não exige intensa manipulação, evitando lesões 

teciduais relevantes; o tecido pode ser trans-iluminado, os movimentos 

respiratórios do animal não perturbam a observação, uma vez que o tecido 

pode ser fixado sem causar prejuízo da integridade da rede microcirculatória. 

 

3.2.2.6c Ensaio 

Uma vênula pós-capilar selecionada aleatoriamente (diâmetros entre 20 e 

40 µm, e comprimento de, pelo menos, 100 µm) foi observada em cada animal. 

Foi avaliada a interação leucócito-endotélio (leucócitos em rolling, aderentes e 

migrados), bem como alterações no diâmetro das vênulas ao longo do tempo 

de experimento.  
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Os ensaios foram realizados com aplicação tópica de veneno nas doses de 

0,1 e 0,5µg/10µl e contagens durante 1 minuto, nas quais os leucócitos em 

rolling e aderidos foram contados ao longo dos 100 µm do vaso, 5 min, 10 e 

15min após a exposição da microcirculação ao veneno ou salina. O diâmetro 

das vênulas foi avaliado por medições a cada minuto, desde o momento 

imediatamente antes da aplicação de veneno ou salina até 15 min após a 

aplicação. Uma observação mais prolongada não foi possível em decorrência 

da hemorragia ocasionada pelo veneno em toda a área do tecido. 

Para avaliação da cinética das atividades induzidas pelo veneno na 

microcirculação e para a contagem dos leucócitos emigrados, 100µl do veneno 

(0,1µg) foi injetado no subcutâneo da bolsa escrotal e o leito vascular do 

músculo cremaster foi preparado, conforme descrito acima, 1, 2, 24, 48 e 72 

horas após. Foram contados os leucócitos em rolling e aderidos como descrito 

anteriormente e os leucócitos emigrados foram avaliados pela contagem das 

células presentes em uma distância de até 50 µm de cada lado do mesmo 

segmento vascular de 100 µm.  

 

3.2.2.7 Análise da liberação de histamina de mastócitos peritoneais 

3.2.2.7a Isolamento dos mastócitos 

Uma suspensão de mastócitos será obtida através de lavado peritoneal em 

camundongos (CHEN et al., 1984). Os animais (n=5) serão injetados intra-

peritonealmente com 5ml de Solução Tyrode (NaCl 137,00 mM; KCl 2,70 mM; 

CaCl2.2H2O 1,36 mM; MgCl2.6H2O 0,50 mM; NaH2PO4.H2O 0,36 mM; NaHCO3 

11,90 mM; Glicose 5,50 mM. pH 7,2, 37ºC), o abdômen será massageado por 

2 min e os animais foram então eutanasiados com CO2 e uma encisão média 

feita no abdômen para a aspiração do fluido peritoneal.  

 

3.2.2.7b Ensaio fluorimétrico 

A suspensão de mastócitos obtida através do lavado peritonial de 

camundongos foi centrifugada (150g, 10min) e ressuspendida em 2ml de 

Solução Tyrode Ca+2-Free (NaCl 137,00 mM; KCl 2,70 mM; MgCl2.6H2O 0,50 

mM; NaH2PO4.H2O 0,36 mM; NaHCO3 11,90 mM; Glicose 5,50 mM) e 

incubadas por 2min à 37°C. O veneno (1,0; 5,0 e 10,0µg/ml) foi então 
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adicionado à suspensão celular. Cinco minutos depois a reação foi 

interrompida pela adição de 3ml da Solução Tyrode Ca+2-Free gelada e as 

amostras novamente centrifugadas. A partir do sobrenadante foi obtida a 

concentração de histamina liberada. O pellet ressuspensso em 5ml de Solução 

Tyrode Ca+2-Free e fervido por 10 minutos para a liberação da histamina 

residual de acordo com o procedimento de PAYNE (1978), modificado de 

SHORE et al., (1959) por espectrofotofluorimetria, mas omitindo o 

procedimento de extração, uma vez que, a histamina é a única substância 

presente em amostras celulares, que fluoresce na presença de OPT (o 

phthaldialdehyde) (BERGENDORFF & UVNÄS, 1972). Para tal, foi então 

adicionado 0,1ml do substrato OPT (1% em Metanol) em cada amostra, a 

solução foi incubada por 4 minutos e a fluorescência foi medida em 

espectrofluorimetro (excitação 360nm; emissão 450nm). A liberação de 

histamina é expressa como percentagem do conteúdo total de histamina da 

célula (liberada e residual) e todos os valores foram corrigidos pela liberação 

espontânea de histamina que ocorre na ausência de estímulo, de acordo com o 

método de cálculo proposto por COBERLY & PRICE, (2005). 

 

3.2.2.8 Análises estatísticas 

Os dados estão representados como média ± erro padrão da média. Todos 

os dados foram analisados quanto às premissas dos testes paramétricos: 

normalidade e homogeneidade de variâncias, pelos testes de Kolmogorov-

Smirnov e Levene, respectivamente. 

Quando atendiam positivamente às exigências de normalidade e 

homogeneidade, as comparações de mais de dois grupos foram analisadas por 

Anova e as comparações múltiplas realizadas através do teste post-hoc de 

Tukey HSD. Quando comparados apenas dois grupos, foi utilizado o teste t de 

Student. Quando não atendidas as exigências, os dados foram analisados 

pelos equivalentes não paramétricos Kruskall-Wallis para comparação de mais 

de dois grupos e teste de Mann Withney para dois grupos. 
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4. RESULTADOS  
 

4.1 CARACTERIZAÇÃO BIOQUÍMICA 
 
 

4.1.1 Dosagem protéica 

Para a obtenção de um parâmetro de comparação, em relação ao teor 

protéico total do veneno de Philodryas patagoniensis, foi utilizado o veneno de 

Bothrops jararaca (Veneno Referência Nacional).  

Os resultados mostraram que o veneno de P. patagoniensis possui uma 

composição protéica da ordem de aproximadamente 75%. Em comparação ao 

veneno de Bothrops jararaca, P. patagoniensis mostra-se menos protéico, uma 

vez que o veneno botrópico apresenta teor protéico de aproximadamente 100% 

(Tabela 03). 

 

 

 

 

 

4.1.2 Perfil protéico do veneno bruto 

O perfil protéico do veneno de P. patagoniensis analisado por SDS-PAGE 

(Figura 09) mostra claras diferenças em relação ao veneno de B. jararaca, o 

qual apresenta bandas mais densas nos pesos moleculares de 33, 25, 21 e 

entre 15 e 18 kDa, enquanto que o veneno de P. patagoniensis possui maior 

densidade nas bandas de 27 e 15 kDa.   

Em condições não desnaturantes o veneno de Bothrops jararaca mostra 

concentração de bandas protéicas em três faixas de peso molecular (baixo, 

médio e alto pesos), enquanto que o veneno de Philodryas patagoniensis 

concentra poucas bandas principalmente nas regiões de baixo e médio peso 

molecular. 

Espécie Proteínas Conteúdo 

  µg/ mg de veneno % 
Philodryas patagoniensis 743,8 ± 0,02 70-75 

Bothrops jararaca 1027,10 ± 0,02 * (p: 0,049535) 100 

Tabela 03: Teor protéico total dos venenos de Philodryas patagoniensis e Bothrops 
jararaca. (*) Diferença significativa, analisado por Teste t Student (p<0,05), utilizando o 
software Statsoft Statistica 6.1. 
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Quando o ensaio foi realizado sob condições desnaturantes, ambos os 

venenos mais uma vez se mostram diferentes, uma vez que o veneno de B. 

jararaca apresenta suas bandas bem distribuídas, mas bem menos densas que 

nas condições anteriores com bandas em 45, 40, 25, 21 e entre 10 e 16 kDa  e 

o veneno de P. patagoniensis mostrou bandas mais densas concentradas 

quase que exclusivamente em faixas de médio peso molecular nas regiões 

entre 27 e 15 kDa. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO BIOLÓGICA 

 

4.2.1 Atividade edematogênica 

O veneno de P. patagoniensis mostrou relevante atividade edematogênica. 

A análise da evolução do edema demonstrou uma ação rápida, induzindo um 

edema bem pronunciado já nos primeiros minutos após a inoculação, atingindo 

seu efeito máximo aos 30 minutos (53,33 ± 4,22 %) e regredindo 

gradativamente até 24 horas (Figura 10). 

    1                 2                  3              4          5 

94 

67 

43 

30 

21,1 
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Figura 09: SDS-PAGE dos venenos em gel de poliacrilamida (7,5-17,5%) de acordo com o 
método de LAEMMLI et al., 1970. Foram aplicados 15µl por poço. Gel foi corado com Coomassie 
Brilliant Blue. Foram utilizados como marcadores de massa molecular: Phosphorylase b (94 kDa), 
albumina de soro bovina (67 kDa), ovalbumin (43 kDa), anidrase carbônica (30 kDa), inibidor de 
tripsina de soja (20.1 kDa) e lisoenzima (14.4 kDa). 1) Padrão de peso molecular; 2) Veneno de 
Bothrops jararaca (60 µg) não reduzido; 3) Veneno de Philodryas patagoniensis (60 µg) não 
reduzido; 4) Veneno de Bothrops jararaca (60 µg) reduzido; 5) Veneno de Philodryas 
patagoniensis (60 µg) reduzido. 
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Para a determinação da dose mínima edematogênica (DME – concentração 

de veneno capaz de causar um aumento de 30% no volume da pata 

experimental em relação à pata controle) foi utilizado o tempo de avaliação de 

30 min. Através da relação linear obtida (R2 = 0,951) de cinco doses testadas 

(0,2 a 1,0 µg) (Figura 11), obteve-se que a DME para o veneno de Philodryas 

patagoniensis é de 0,82 µg. 
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Figura 10: Cinética do edema de pata induzido por P. patagoniensis (1,0µg/50µl). Os 
dados são expressos em porcentagem como a diferença do volume da pata experimental em 
relação à pata controle. Cada ponto representa média ± S.E.M de seis animais. (*) 
Significativamente diferente do grupo controle (p <0,05). Analisado estatisticamente por 
ANOVA e Tukey utilizando o software Statsof Statistica 6.1. 

Figura 11: Curva dose resposta do edema de pata induzido por P. patagoniensis. Os 
dados são expressos em porcentagem como a diferença do volume da pata experimental em 
relação à pata controle. Cada ponto representa média ± S.E.M de seis animais. (*) 
Significativamente diferente do grupo controle (p <0,05). Analisado estatisticamente por 
ANOVA e Tukey utilizando o software Statsof Statistica 6.1. 
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4.2.1.1 Efeito do EDTA sobre a atividade edematogênica 

A incubação da dose equivalente a uma DME (0,82µg) de veneno com 

5mM de EDTA, mostrou que o agente quelante foi capaz de reduzir em 

aproximadamente 44,5% o edema causado pelo veneno de P. patagoniensis, 

(Figura 12). 
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4.2.2 Atividade nociceptiva 

A atividade nociceptiva do veneno de Philodryas patagoniensis, observada 

num período de 30 minutos, apresenta um padrão onde a maior reatividade dos 

animais se mostra aproximadamente entre 10 e 15 minutos após a injeção. Nos 

animais do grupo controle e nas doses de 0,5 e 1,0µg o pico de reatividade foi 

seguido por uma intensa agitação, enquanto que nas doses mais altas (3,0 e 

5,0µg), os animais permaneciam praticamente imóveis até o final do período de 

observação. Foi possível observar nos grupos que receberam doses de 

veneno, que os animais caminhavam com a pata injetada elevada, evitando 

apoiá-la sobre a superfície, apresentavam respiração alterada, espasmos 

Figura 12: Inibição do edema induzido por 0,82µg/50µl de veneno de Philodryas 
patagoniensis incubado com 5mM de EDTA. Cada ponto representa a média ± erro padrão 
da média de seis animais. (*) Significativamente diferente dos demais grupos (p <0,05). 
Analisado estatisticamente por ANOVA e Tukey utilizando o software Statsof Statistica 6.1. 
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musculares, além de demonstrarem sensações de inquietação intensa em 

alguns momentos. 

  A reatividade dos animais ao veneno, se mostrou de maneira dose-

dependente, sendo que as doses 1,0; 3,0 e 5,0µg são estatisticamente 

diferentes do controle (22,64 ± 5,82 s), porém as doses de 1,0, 3,0 não 

apresentaram diferença estatística entre si (Figura 13). 
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4.2.2.1 Efeito do EDTA sobre a atividade nociceptiva 

A inibição da hemorragia pelo EDTA foi possível de ser observada 

macroscopicamente e retardou o pico de nocicepção, que era em 10 mim após 

a inoculação para 15-20 minutos após, mas não foi capaz de interferir na 

atividade nociceptiva (79,8 ± 8,06 s), uma vez que não apresentou diferença 

estatística do grupo que recebeu apenas a dose de veneno (81,82 ± 1,48 s) 

(Figura 14). 

 

 

Figura 13: Reatividade nociceptiva apresentada ao veneno de P. patagoniensis. Cada 
ponto representa a média ± erro padrão da média de nove animais. (*) Significativamente 
diferente do controle. (p <0,05). Analisado estatisticamente por ANOVA e Tukey utilizando o 
software Statsof Statistica 6.1. 
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4.2.3 Modulação farmacológica da dor e edema 

Os estudos de modulação farmacológica consistiram da avaliação dos 

efeitos do pré-tratamento dos animais com drogas usadas na clínica e 

bloqueadores de vias relacionadas à dor e edema. Foram analisadas a 

potenciação ou redução das atividades edematogênica e nociceptiva utilizando 

as doses de 1,64 e 2,0µg de veneno, respectivamente (Tabela 04). 

O edema induzido pelo veneno de P. patagoniensis foi reduzido em animais 

pré-tratados com o antiinflamatório não-esteroidal Indometacina (14.38 ± 1.32 

%) e pelo antiinflamatório esteroidal Dexametasona (24.50 ± 3.7 %) em relação 

ao grupo controle na ausência de qualquer tratamento (38.25 ± 5.45 %). 

Arcoxia (5mg/Kg), Celebra (4mg/kg), Captopril (10mg/kg), Tramal (5mg/kg), L-

NAME (10 e 50mg/kg), Prometazina (5mg/kg) e Cyproheptadina (2mg/kg) não 

interferiram no desenvolvimento do edema induzido pelo veneno (Figura 15A-I). 

Quanto à atividade nociceptiva, esta foi reduzida em aprox. 85% pelo pré-

tratamento com Indometacina (13.3 ± 2.92 s), 7% pelo duplo antagonista 

serotoninérgico e histamínico (76.31 ± 1.95) e 53% pelo analgésico opióide 

Tramal (38.68 ± 3.77 s) em relação ao grupo que recebeu apenas a dose de 

veneno (81.8 ± 1.48 s). Para avaliarmos a participação do sistema cininogênio-

Figura 14: Inibição da nocicepção induzida por 2,0µg/50µl de veneno de Philodryas 
patagoniensis incubado com 5mM de EDTA. Cada ponto representa a média ± erro padrão 
da média de nove animais. Analisado estatisticamente pelo Teste t Student utilizando o 
software Statsof Statistica 6.1. 
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calicreína-cinina na nocicepção, os animais foram pré-tratados com o inibidor 

da enzima conversora de angiotensina, Captopril, o qual foi capaz de 

potencializar a nocicepção em cerca de 22%. A utilização de L-NAME 

(10mg/kg), droga ativa na inibição da NOS (óxido nítrico sintase) potencializou 

a nocicepção em aprox. 40%, enquanto que quando utilizada na dose de 

50mg/kg, não foi capaz de interferir na atividade. Prometazina, Arcoxia, 

Celebra e Dexamethasona não foram capazes de causar qualquer interferência 

na atividade nociceptiva induzida pelo veneno de Philodryas patagoniensis 

(Figura 16A-I). 

 

 

 

 

                
Tratamento  Dose  Edema Mann-Withney Nocicepção Student t 

    (%) valor p (s) valor p 

               
Veneno  1,64 / 2,0 µg  38,25 ± 5,45  - 81,8 ± 1,48 - 

        
Tramal  5mg/kg  36,61 ± 4,33 p = 0,747059 38,68 ± 3,77 * p = 0,00000001140 

        
Indometacina  2mg/kg  14,38 ± 1,82 * p = 0,003823 13,3 ± 2,92 * p = 0,00000000000048 

        
Dexametasona  1mg/kg  24,50 ± 3,07 * p = 0,034738 79,47 ± 3,71 p = 0,564684 

        
Arcoxia  2mg/kg  26,33 ± 2,13 p = 0,077649 83,89 ± 3,75 p = 0,613462 

        
Celebra  4mg/kg  40,42 ± 5,03 p = 0,520378 78,45 ± 3,24 p = 0,358787 

        
Captopril  10mg/kg  36,97 ± 5,20 p = 0,872559 99,93 ± 4,13 * p = 0,000788 

        
Cyproheptadina  2mg/kg  38,58 ± 4,58 p = 0,747921 76,31 ± 1,95 * p = 0,038882 

        
Prometazina  5mg/kg  37,06 ± 5,86 p = 0,630356 80,5 ± 3,20 p = 0,713295 

        
  10mg/kg  37,90 ± 5,13 p = 0,809527 114,64 ± 10,15 * p = 0,005562 

L-NAME        

  50mg/kg  32,06 ± 4,05 p = 0,521110 89,34 ± 5,42 p = 0,199842 

                

 

 

 

Tabela 04: Caracterização farmacológica das atividades edematogênica e nociceptiva do veneno de 
Philodryas patagoniensis. (*) Diferença significativa do grupo tratado apenas com veneno (p < 0,05). 
Analisado estatisticamente pelos testes de Mann Withney para o edema e teste t Student para a nocicepção 
utilizando o software Statsoft Statistica 6.1. 
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Figura 15: Representação gráfica da modulação farmacológica do edema induzido por  
P. patagoniensis. Pp representa o grupo controle tratado somente com veneno. Cada ponto 
representa a média ± erro padrão da média de seis animais. A) Dexametasona;  
B) Indometacina; C) Cyproheptadina; D) Prometazina; E) L-NAME; F) Captopril; G) Tramal; H) 
Arcoxia; I) Celebra. (*) Diferença significativa do grupo controle (p < 0,05). Analisado estatisticamente 
pelo teste de Mann Withney utilizando o software Statsoft Statistica 6.1. 
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Figura 16: Representação gráfica da modulação farmacológica da nocicepção induzida por  
P. patagoniensis. Pp representa o grupo controle tratado somente com veneno. Cada ponto 
representa a média ± erro padrão da média de nove animais. A) Dexametasona;  
B) Indometacina; C) Cyproheptadina; D) Prometazina; E) L-NAME; F) Captopril; G) Tramal;  
H) Arcoxia; I) Celebra. (*) Diferença significativa do grupo controle (p < 0,05). Analisado 
estatisticamente pelo teste t Student utilizando o software Statsoft Statistica 6.1. 
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4.2.4 Atividade miotóxica avaliada por histologia 

A inoculação de músculos gastrocnêmio de camundongos com doses de 

veneno de 5 a 30µg (Figura 17A-F) produziu alterações como hemorragia 

interfibrilar, edema, infiltrado inflamatório, desorganização fibrilar e mionecrose. 

Tais lesões se tornaram mais intensas à medida que se aumentou a dose de 

veneno e foi possível observar que o aparecimento de mionecrose dos tipos 

coagulativa e miolítica se deu a partir da dose de 10µg. 

O músculo gastrocnêmio de camundongo injetado com 0,1ml de PBS (pH 

7,2) preserva as características normais de músculo estriado esquelético, com 

células cilíndricas multinucleadas, com núcleos periféricos e estriações 

transversais visíveis ao microscópio óptico (Figura 18A). A injeção 

intramuscular de 30µg do veneno de P. patagoniensis produziu efeitos como 

desorganização das fibrilas musculares, hemorragia interfibrilar, edema, 

proeminente infiltrado inflamatório (PMN) e mionecrose. 

Após 15 min, já é possível observar desorganização fibrilar e hemorragia 

interfibrilar. Passados 30 min da injeção é possível observar início de 

mionecrose (Figura 18B). Após uma hora já foi possível observar a presença 

de necrose do tipo miolítica (Figura 18C) e em 3 horas, observa-se o 

aparecimento de um infiltrado inflamatório, além da hemorragia (Figura 18D). 

Nos tempos subseqüentes as lesões de mionecrose vão progredindo e, 

partir da 6º hora iniciam uma regressão e uma leve regeneração das fibras 

(Figura 18E), mostrando em 24 horas fibras normais circundadas por infiltrado 

inflamatório, hemorragia e restos de mionecrose (Figura 18F). 

 

4.2.4.1.1 Investigação da participação de proteases na 

miotoxicidade 

Nos ensaios com o veneno incubado com inibidores de proteases, foi 

observado que o EDTA foi capaz de inibir somente a hemorragia, persistindo o 

infiltrado inflamatório, edema e mionecrose (Figura 19C), enquanto que a Ophe 

e o PMSF aboliram a mionecrose, hemorragia e infiltrado inflamatório, 

pemanecendo somente reduzido edema e desorganização miofibrilar (Figuras 

19D e E).  
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4.2.4.1.2 Dosagem de proteínas musculares não colágenas e 

eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) de proteínas 

musculares 

A degradação de proteínas miofibrilares foi quase imperceptível 3 horas 

após a inoculação. Neste mesmo tempo as proteínas não-colágenas 

decresceram para 96,9 ± 1,4% quando comparado ao músculo controle. A 

análise por SDS-PAGE (Figura 20) mostrou que nenhum dos principais 

componentes miofibrilares foi extensivamente degradado. Seis e 24 horas após 

a injeção de veneno, há uma evidencia de degradação protéica no músculo. 

Nestas amostras as proteínas não colágenas decrescem para 71,9 ± 2,4 e 57,9 

± 4,0%, respectivamente (Tabela 05). Além disso, houve também uma leve 

redução na intensidade das bandas mostradas em SDS-PAGE. Tais 

observações evidenciam que o veneno é capaz de causar degradação de 

proteínas musculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240 ± 1,0 * 57,9 ± 4,0 * Pp 24h 

624 ± 1,1 * 71,9 ± 2,4 * Pp 6h 

848 ± 1,2 * 96,9 ± 0,4 Pp 3h 

1.636 ± 4,7  100,0 ± 1,4 Controle 

totais (µg/ml) não colágenas   

Proteínas % proteínas  Amostras 

Tabela 05: Dosagem de proteínas não colágenas e totais dos 
músculos inoculados com 60µg de veneno de P. patagoniensis. 
(*)Diferença significativa em relação ao grupo controle (p > 0,05). 
Analisado por Teste t Student utilizando o software Statsoft Statistica 
6.1. 
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4.2.4.5 Estudo do infiltrado inflamatório 

A cinética da migração celular induzida pelo veneno de Philodryas 

patagoniensis mostra que a máxima ação indutora de migração ocorre no 

período de três a quatro horas após a injeção (5,57 ± 0,04 x 106 células/ml), 

sendo significativamente diferente da salina utilizada como controle (Figura 

21A). A contagem celular diferencial mostrou que os neutrófilos (PMN) foram 

as células que predominaram durante os primeiros estágios (3-24h), enquanto 

células mononucleares apareceram mais tardiamente (48h) (Figura 21B e C). 

Figura 20: SDS-PAGE em gel de poliacrilamida (17,5%) das proteínas de músculos 
gastrocnêmio de camundongos inoculados com 60µg do veneno de Philodryas 
patagoniensis de acordo com o método de LAEMMLI et al., 1970. Foram aplicados 15µl 
por poço. Gel foi corado com Coomassie Brilliant Blue. Foram utilizados como 
marcadores de massa molecular: Phosphorylase b (94 kDa), albumina de soro bovina (67 
kDa), ovalbumin (43 kDa), anidrase carbônica (30 kDa), inibidor de tripsina de soja (20.1 
kDa) e lisoenzima (14.4 kDa). 1: Padrão de peso molecular; 2: Proteínas do músculo 
controle inoculado com PBS; 3: Proteínas do músculo 3 horas após a inoculação; 4: 
Proteínas do músculo 6 horas após a inoculação 5: Proteínas do músculo 24 horas após 
a inoculação. 
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Figura 21: Cinética do infiltrado inflamatório induzido pela injeção intra-peritoneal de 5µg 
do veneno de Philodryas patagoniensis. A) Contagem total de leucócitos; B) Contagem 
diferencial de leucócitos polimorfonucleares (PMN); C) Contagem diferencial de leucócitos 
mononucleares (MN). Cada ponto representa média ± erro padrão da média de cinco 
animais. (*) Diferença significativa do grupo controle, analisado estatisticamente por 
ANOVA e Post Hoc de Tukey HSD, utilizando o software Statsoft Statistica 6.1. 
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4.2.4.6 Alterações microcirculatórias analisadas por microscopia 

intravital 

A administração tópica de veneno de Philodryas patagoniensis sobre a rede 

microcirculatória do músculo cremaster de camundongos (Figura 22A), induziu 

notáveis distúrbios em vênulas pós-capilares, caracterizados por modificações 

nos diâmetros das vênulas, lesões hemorrágicas (Figura 22D) e interações 

leucócito-endotélio, tais como rolling  e adesão (Figura 22B e C), além do 

aumento do fluxo sanguíneo, o que poderia indicar um possível recrutamento 

celular.  

Na dose de 0,1µg observou-se proeminente vasodilatação (1min: 

0,47±0,25; 3min: 3,16±1,28; 5min: 3,35±1,13; n = 5) (Figura 23C), bem como 

redução do número de células em rolling (Figura 23A) e aumento da adesão 

celular (Figura 23B).  Ao administrarmos uma dose maior (0,5µg), observa-se 

uma constrição transitória das vênulas, seguida por proeminente dilatação 

(1min: -0,44±0,25; 3min: 0,29±0,16; 5min: 0,90±0,32; n = 5) (Figura 24C). 

Nesta dose observou-se também a redução do comportamento de rolling 

(Figura 24A), o acréscimo da adesão (Figura 24B) e aumento do fluxo. 

Em relação às lesões hemorrágicas, elas foram observadas sob a forma de 

focos (microsangramentos) espalhados pelo tecido (Figuras 22E e F) 15 

minutos após a aplicação do veneno (0,1µg) totalizando 77.424,72 ± 19.185,10 

µm2 distribuídos em 15,40 ± 2,6 focos hemorrágicos, no entanto, ao 

aumentarmos a dose (0,5µg), 15 minutos após a aplicação, observa-se uma 

lesão hemorrágica contínua e intensa, o que nos impossibilitou de realizar a 

contagem e a medida das áreas dos focos hemorrágicos nesta dose.  

A cinética dos eventos após a injeção subcutânea de veneno na bolsa 

escrotal de camundongos, nos mostra que em uma e duas horas ocorre um 

significativo decréscimo no número de leucócitos em rolling (Figura 25A) e 

aumento das células aderidas à parede do vaso (Figura 25B), bem como de 

células migradas em relação aos animais do grupo tratado com salina (Figura 

25C). Adicionalmente, em 24h os leucócitos em rolling não diferem dos valores 

do controle, no entanto, as células aderidas e migradas ainda estavam 

aumentadas, iniciando a normalização de seus níveis somente a partir de 48h, 

mas ainda diferentes do controle em 48 e 72h. 
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Figura 23: Distúrbios observados em vênulas pós-capilares após aplicação tópica do 
veneno de Philodryas patagoniensis ou salina sobre a rede microcirculatória do músculo 
cremaster de camundongos. A) Células em rolling após aplicação de 0,1µg de veneno ou 
salina; B) Células aderidas à parede do endotélio após aplicação de 0,1µg de veneno ou 
salina; C) Diâmetro das vênulas após aplicação de 0,1µg de veneno ou salina. Cada 
ponto representa a média ± erro padrão da média de cinco animais. (*) Significativamente 
diferente do grupo controle. Analisado estatisticamente por ANOVA e Tukey utilizando o 
software Statsoft Statistica 6.1. 
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Figura 24: Distúrbios observados em vênulas pós-capilares após aplicação tópica do 
veneno de Philodryas patagoniensis ou salina sobre a rede microcirculatória do músculo 
cremaster de camundongos. A) Células em rolling após aplicação de 0,5µg de veneno ou 
salina; B) Células aderidas à parede do endotélio após aplicação de 0,5µg de veneno ou 
salina; C) Diâmetro das vênulas após aplicação de 0,5µg de veneno ou salina. Cada 
ponto representa a média ± erro padrão da média de cinco animais. (*) Significativamente 
diferente do grupo controle. Analisado estatisticamente por ANOVA e Tukey utilizando o 
software Statsoft Statistica 6.1. 
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Figura 25: Cinética das interações leucócito-endotélio induzidas pela injeção 
subcutânea se 0,1µg/100µl do veneno de Philodryas patagoniensis ou salina estéril na 
bolsa escrotal de camundongos. Foram realizadas contagens celulares de um minuto.  A) 
Contagem dos leucócitos em rolling ao longo dos 100µm da vênula; B) Contagem dos 
leucócitos aderidos, considerando aqueles que permaneceram estacionários na parede 
vascular por um período ≥ 30s; C) Contagem dos leucócitos migrados em uma área 
correspondente a 50µm de cada lado do segmento vascular analisado. Cada ponto 
representa a média ± erro padrão da média de cinco animais. (*) Significativamente 
diferente do grupo controle. Analisado estatisticamente por ANOVA e Tukey utilizando o 
software Statsoft Statistica 6.1. 
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4.2.4.7 Análise da liberação de histamina de mastócitos peritoneais 

Os resultados mostraram que o veneno de Philodryas patagoniensis foi 

capaz de induzir a liberação de histamina de mastócitos peritoneais de 

camundongos após 30 min de incubação a 37°C. Tal liberação mostrou-se 

concentração dependente, sendo que a menor concentração induz a liberação 

de 46,7 ± 1,28 % e a maior induziu 71,8 ± 0,72 % em relação ao controle 

(Figura 27).  
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Figura 27: Liberação de histamina induzida pelo veneno de Philodryas patagoniensis 
in vitro dosada através de espectrofluorimetria. Cada ponto representa a média ± erro 
padrão da média de oito repetições. (*) Significativamente diferente das demais 
concentrações de veneno. Analisado estatisticamente por ANOVA e Tukey utilizando o 
software Statsoft Statistica 6.1. 
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5. DISCUSSÃO 

  

Os venenos ofídicos são em geral, misturas complexas contendo mais de 

20% de componentes orgânicos e inorgânicos (sólidos), sendo que cerca de 

90% destes são proteínas com ou sem atividade enzimática, carboidratos, 

lipídios, aminas biogênicas, nucleotídeos, aminoácidos e peptídeos (DEUTSCH 

& DINIZ, 1955; IWANAGA & SUZUKI, 1979; BJARNASON & FOX, 1988/89). 

Enquanto os componentes inorgânicos mais comuns são Ca, Cu, Fe, K, Mg, 

Mn, Na, P, Co e Zn, sendo que alguns exercem função de mantenedores de 

estabilidade estrutural de certas proteínas, como as metaloproteinases, que 

são fatores hemorrágicos, outros funcionam como catalisadores em funções 

enzimáticas específicas (FRIEDERICH & TU, 1971; BJARNASON & FOX, 

1988/89). No entanto, grande variabilidade na composição e atividades dos 

venenos ofídicos é relatada em diversos trabalhos e pode ser observada em 

vários níveis: entre famílias, gêneros, inter e intra-específica, sazonal, 

ontogenética, sexual, geográfica (CHIPPAUX et al., 1991). 

Segundo WEINSTEIN & KARDONG, (1994), HILL & MACKESSY, (2000) e 

MACKESSY, (2002), o teor de proteínas totais dos venenos de colubrídeos é 

amplamente variável, ocorrendo diversificação da ordem de 15 a 100% em 

vários venenos estudados. 

O veneno de Philodryas patagoniensis após a liofilização apresentou o 

conteúdo de proteínas totais de aproximadamente 70-75%, sendo desta forma, 

menos protéico que o veneno referência nacional de Bothrops jararaca, o qual 

apresenta teor protéico total da ordem de 100%. Estes achados corroboram os 

estudos realizados por ROCHA & FURTADO, (2007) e ACOSTA et al. ,(2003). 

As diferenças para mais entre os valores obtidos para as proteínas totais 

através do teste colorimétrico de LOWRY e cols., (1951), modificado por 

MARKWELL et al., (1978) podem ser justificadas pela maior quantidade de 

aminoácidos aromáticos presentes nos venenos em relação ao padrão na 

construção da curva de calibração com albumina sérica bovina. 

Estudos da análise eletroforética dos venenos de colubrídeos opistóglifos 

tem demonstrado que sua composição é variável. Entre os representantes da 

subfamília Colubrinae, o veneno da Boiga irregularis, apresenta uma 
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composição bastante simples (VEST et al., 1991; WEINSTEIN & SMITH, 1993), 

enquanto que os Dispholidinae - Dispholidus typus e os Natricinae - 

Rhabdophis subminiatus, apresentam padrões eletroforéticos mais complexos 

(FERLAN et al., 1983; MINTON & WEINSTEIN, 1987). Os venenos dos 

xenodontíneos apresentam uma composição relativamente simples. A 

eletroforese dos venenos de Hydrodynastes gigas (GLENN et al., 1992), 

Hypsiglena torquata texana (VEST, 1988), Erythrolamprus bizona (LEMOINE & 

RODRÍGUEZ-ACOSTA, 2003) e Thamnodynastes strigilis (LEMOINE et al., 

2004b) tem mostrado que estes apresentam um baixo número de bandas 

protéicas, variando entre quatro e sete bandas majoritárias. 

PEICHOTO et al. (2005) descreveram para o veneno de P. patagoniensis 

um perfil eletroforético com quatro bandas majoritárias, alocadas entre os 

pesos moleculares de 14 e 70 KDa. 

No presente estudo, o veneno de P. patagoniensis e como parâmetro de 

comparação o veneno de B. jararaca apresentaram respectivamente sete e 

treze bandas, ambos mostrando quatro delas como majoritárias em faixas de 

peso molecular aproximado, que variam de 15 a 62 KDa. Estes achados 

podem reforçar hipóteses de estreita semelhança no que diz respeito às ações 

e atividades dos venenos de representantes das famílias Colubridae e 

Viperidae e corroboram com a análise eletroforética realizada por ROCHA et 

al., (2005). 

Os venenos de colubrídeos, nos últimos anos têm sido mais 

frequentemente estudados e muitos de seus componentes e ações têm sido 

descritos. De modo geral, tem-se sugerido que há uma grande semelhança 

entre alguns destes venenos e os dos membros da família Viperidae, devido à 

presença de proteases, fosfolipases, hialuronidases, entre outras enzimas que 

levam à lesão local culminando em edema, dor (hiperalgesia), equimose, 

bolhas e necrose (PUORTO & FRANÇA, 2003; SALOMÃO et al., 2003). 

As proeminentes atividades edematogênica e hiperalgésica, características 

em acidentes ofídicos, e seus rápidos desenvolvimentos são típicos sinais do 

processo inflamatório agudo, decorrente da ação de substâncias endógenas 

liberadas após o estímulo lesivo, como bradicinina, prostaglandinas, 

leucotrienos, entre outros (LOMONTE, 1994; CHACUR et al., 2001). Vários 

componentes dos venenos podem ser responsáveis pela formação do edema, 
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tais como aminas biogênicas, pequenos peptídeos, proteínas, esterases, 

enzimas liberadoras de cininas; porém, ainda são escassas as pesquisas 

quanto à purificação e caracterização destes componentes (GUTIÉRREZ & 

LOMONTE, 2003). 

É interessante notar que poucos trabalhos tratam da elucidação dos 

processos envolvidos no edema e na hiperalgesia, que são os sintomas mais 

evidentes nos envenenamentos causados por colubrídeos (NICKERSON & 

HENDERSON, 1976; SILVA & BUONONATO, 1983/84; RIBEIRO et al., 1999; 

SALOMÃO et al., 2003). 

Estudos do desenvolvimento do edema induzido por P. patagoniensis 

determinaram sua dose mínima edematogênica como 0,26µg, sendo mais 

edematogênico que alguns venenos botrópicos (ACOSTA et al., 2003; 

PEICHOTO et al., 2004). 

Experimentos realizados com venenos de serpentes têm mostrado que a 

iniciação e o tempo requerido para que o edema atinja sua ação máxima 

variam consideravelmente (VISHWANATH et al., 1987; SELISTRE et al., 1990; 

TAN & SAIFUDDIN, 1990). 

Nossos resultados mostraram que o veneno apresenta uma ação 

edematogênica máxima 30 min após a inoculação, seguido por um gradual 

declínio igualando-se ao controle em 24 horas, sendo 0,82µg a dose mínima 

edematogênica determinada, achados estes, que corroboram os resultados 

encontrados por ROCHA & FURTADO, (2007). Nossos resultados mostraram 

que o veneno de Philodryas patagoniensis demonstra uma cinética mais rápida 

que muitos venenos como, por exemplo, Bothrops insularis que alcança seu 

pico de edema três horas após a inoculação (BARBOSA et al., 2003), Bothrops 

asper com pico uma hora após a inoculação em ratos (CHAVES et al., 1994) e 

duas horas após a inoculação em camundongos (CHACUR et al., 2001), 

Lachesis muta rhombeata com pico uma hora após (SOARES DE MOURA et 

al., 1998), Cerastes gasperetti, duas horas (AL-ASMARI & ABDO, 2006), 

Bothrops jararaca com pico uma hora após a inoculação (TEIXEIRA et al., 

1994), entre outros. 

Agentes quelantes tais como EDTA reduzem as atividades hemorrágica, 

edematogênica e letal de alguns venenos de serpentes (BORKOW et al., 1993; 

CHAVES et al., 1995), provavelmente pela inibição da atividade enzimática de 
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metaloproteinases hemorrágicas (BJARNASSON & FOX, 1994). Estas 

hemorraginas são enzimas zinco-dependentes que hidrolisam proteínas da 

lâmina basal de vasos capilares produzindo hemorragia (FRANCISCHI et al., 

1993; BJARNASSON & FOX, 1994; KAMIGUTI et al., 1996; GUTIÉRREZ & 

RUCAVADO, 2000). Uma vez que a hemorragia é vista macroscopicamente 

logo após a injeção de veneno e possivelmente interfere com o 

desenvolvimento do edema inflamatório, o veneno de P. patagoniensis foi 

incubado com 5mM de EDTA e este foi capaz de reduzir em aproximadamente 

45% o edema induzido pelo veneno. Esta redução muito provavelmente 

resultou da ação quelante do EDTA sobre cátions divalentes de 

metaloproteinases, uma vez que estas enzimas são dependentes de zinco 

(GUTIÉRREZ & RUCAVADO, 2000) ou cálcio (FRANCISCHI et al., 1993). 

Além do edema, o fenômeno da dor ou hiperalgesia tem sido estudado 

experimentalmente em ratos com os venenos de algumas espécies do gênero 

Bothrops, demonstrando que o edema e a hiperalgesia podem ou não ser 

modulados por diferentes mediadores (TEIXEIRA et al., 1994; CHACUR et al., 

2001). 

Estudos recentes realizados por ROCHA & FURTADO, (2007) sobre as 

atividades biológicas presentes em venenos de colubrídeos, demonstraram que 

o veneno de Philodryas patagoniensis é capaz de induzir relevante nocicepção, 

sendo mais ativo em comparação ao veneno de Philodryas olfersii. 

Nossos resultados demonstraram que o veneno de P. patagoniensis induziu 

em camundongos, respostas hiperalgésicas dose-dependente, sendo muito 

semelhante à hiperalgesia induzida pelo veneno de B. jararaca (TEIXEIRA et 

al., 1994).  

As respostas hiperalgésicas induzidas por este veneno mostraram-se 

independentes de metaloproteinases, uma vez que a incubação prévia do 

veneno com EDTA não foi capaz de reduzir tal atividade. A partir disso, 

podemos sugerir que a hemorragia não interfere nas respostas nociceptivas 

induzidas pelo veneno estudado, uma vez que o EDTA é capaz de inibir a 

hemorragia através do bloqueio da atividade de metaloproteinases 

hemorrágicas (LÉON et al., 1998; RUCAVADO et al., 2000). Tal sal quelante 

também não foi capaz de reduzir o efeito hiperalgésico induzido pelos venenos 

de Bothrops asper (CHACUR et al., 2001) e Bothrops jararaca (CHACUR et al., 
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2002), entretanto, aliadas a degranulação de mastócitos, as metaloproteinases 

contribuem para a hiperalgesia induzida pelo veneno de B. jararaca em ratos 

(BONAVITA et al., 2006). 

Observando-se ainda, que as respostas nociceptivas apresentaram um 

padrão onde a maior reatividade dos animais se mostrou aproximadamente 

entre 10 e 15 minutos após a inoculação e o pico máximo de edema é atingido 

30 minutos após a inoculação, poderíamos sugerir que tais atividades estariam 

ligadas diretamente ao processo inflamatório, porém estudos mais específicos, 

como as investigações realizadas por TEIXEIRA et al., (1994) para o veneno 

de Bothrops jararaca, FERREIRA, (2000) para o veneno do peixe 

Thalassophryne nattereri e CHACUR et al., (2001) para o veneno de Bothrops 

asper, são necessários para a elucidação dos mecanismos envolvidos na dor e 

no edema, bem como sua ligação com a reação inflamatória. 

Baseados na inexistência de tais estudos específicos, no fato de que sinais 

inflamatórios (dor e edema) são observados no quadro clínico humano de 

envenenamento por P. patagoniensis e de que, em geral, a resposta 

inflamatória clássica é desencadeada pela ação de substâncias endógenas 

liberadas após o estímulo, passamos à caracterização farmacológica das 

respostas edematogênica e nociceptiva, através do tratamento prévio com 

diversos fármacos, buscando esclarecermos o mecanismo de ação local do 

veneno, bem como compreender a ineficácia de alguns medicamentos 

utilizados no tratamento de acidentes. 

Danos teciduais causados por estímulos químicos, mecânicos ou térmicos, 

infecções, isquemia, tumores ou processos auto-imunes deflagram uma 

resposta inflamatória sustentada e orquestrada por múltiplos mediadores e 

células do sistema imune. Entre estes mediadores, estão as purinas (ATP), 

aminas (histamina e serotonina), eicosanóides (prostaglandinas e leucotrienos), 

citocinas (interleucinas e TNFα), fatores de crescimento (NGF e outros), íons 

(incluindo H+ e outros radicais livres), peptídeos (cininas, taquicininas e 

endotelinas), e espécies reativas do nitrogênio e oxigênio. Tais substâncias são 

sintetizadas e/ou liberadas durante o processo inflamatório, podendo interferir 

nos sinais cardeais da inflamação (CARR & GOUDAS, 1999; SCHOLZ & 

WOOLF, 2002). 
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A lesão tecidual local representa a principal causa da dor e isso resulta 

possivelmente na liberação local de uma ampla variedade de agentes 

bioquímicos que podem estar envolvidos na formação do edema e que agem 

sobre terminações nervosas nocicépticas. Os receptores opióides nas 

terminações nervosas mediam a inibição da liberação de neurotransmissores, 

que podem agir diretamente ou propiciar a liberação de outros mediadores que 

atuariam no desenvolvimento da dor e do edema. 

Para testar o envolvimento de receptores opióides na mediação da dor e do 

edema, nós usamos o Tramal, um analgésico opióide de ação central. Este 

analgésico é um agonista puro não seletivo de receptores  (mi),  (delta) e  

(kappa), com maior afinidade pelo receptor  (mi). Nossos resultados 

mostraram que este analgésico foi capaz de reduzir a dor, mas não o edema, 

sugerindo assim o envolvimento de tais receptores apenas no desenvolvimento 

da dor, corroborando com os resultados encontrados por NASCIMENTO Jr. et 

al., (2005) com o veneno de Tityus serrulatus e FERREIRA, (2000) com o 

veneno do peixe Talassophryne nattereri. 

Inibidores do metabolismo do ácido araquidônico podem prevenir o edema 

induzido por numerosos agentes flogísticos (HO et al., 1993; ERD et al., 1993).  

A ciclooxigenase (COX) é a enzima que catalisa a biosíntese de 

prostaglandinas a partir do substrato ácido araquidônico (VANE et al., 1998). 

Os eicosanóides prostaglandinas (PGs) têm uma gama de atividades 

biológicas, as quais são importantes em processos fisiológicos e 

fisiopatológicos, incluindo a inflamação (MITCHELL et al., 1995; PORTANOVA 

et al., 1996; SMITH et al., 1998). Prostaglandina E2 (PGE2) é o principal 

produto em sítios inflamatórios e contribui para o aumento do fluxo sanguíneo 

local, formação de edema e sensibilização à dor (GIULIANO & WARNER, 

2002). 

Metabólitos do araquidonato possivelmente produzidos pela via das 

ciclooxigenases podem estar envolvidos na formação do edema e na indução 

da nocicepção pelo veneno de P. patagoniensis, uma vez que a Indometacina, 

um inibidor não seletivo das ciclooxigenases foi capaz de reduzir ambas as 

atividades.  
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O envolvimento da via das ciclooxigenases na formação do edema é 

também encontrado nos venenos de Cerastes gasperetti (AL-ASMARI & 

ABDO, 2006), Echis pyramidum (AL-ASMARI, 2003), Echis coloratus (AL-

ASMARI, 2003b), Bothrops asper em camundongos (CHAVES et al., 1995), 

Lachesis muta rhombeata (SOARES DE MOURA et al., 1998), Bothrops 

insularis (BARBOSA et al., 2003), Bothrops lanceolatus em camundongos 

(LÔBO-DE-ARAÚJO et al., 2000), Bothrops jararaca em ratos (TREBIEN & 

CALIXTO, 1989) e camundongos (PERALES et al., 1992) e pela miotoxina I do 

veneno de B. asper (GUTIÉRREZ et al., 1986b). Entretanto, outros venenos 

como o da lagarta Lonomia obliqua (BASTOS et al., 2004), do escorpião Tityus 

serrulatus (NASCIMENTO Jr. et al., 2005), Bothrops asper em ratos (CHACUR 

et al., 2001), e Bothrops lanceolatus em ratos (GUIMARÃES et al., 2004) não 

contam com a participação desta via na formação do edema. 

Já o envolvimento desta via no desenvolvimento da dor foi também relatado 

em outros venenos animais, como Tityus serrulatus (NASCIMENTO Jr. et al., 

2005), Lonomia obliqua (BASTOS et al., 2004) e Bothrops jararaca (TEIXEIRA 

et al., 1994). No entanto, B. asper não conta com a participação dos 

metabólitos do ácido araquidônico na indução da dor (CHACUR et al., 2001). 

Sabe-se que existem pelo menos duas isoformas distintas da COX (COX-1 

e COX-2), as quais possuem diferenças em propriedades cinéticas e 

estruturais (MORITA et al., 1995; MURAKAMI et al., 1999). COX-1 é 

responsável pela produção de prostaglandinas com função geral fisiológica e a 

COX-2 é induzida em sítios inflamatórios, mas é também expressa 

constitutivamente em alguns tecidos, como rim e cérebro (SAKAMOTO, 1998; 

JACKSON et al., 2000; PORCHER et al., 2002).  

Tentando elucidar a participação das isoformas da COX no edema e na 

nocicepção, nós testamos dois inibidores seletivos da COX-2 (Ethoricoxibe e 

Celecoxibe) e foi possível observar que nenhum dos medicamentos foi capaz 

de interferir nas atividades testadas. Estes resultados sugerem a não 

participação da COX-2 na formação do edema e no desenvolvimento da 

nocicepção, como acontece com o veneno de B. asper (CHACUR et al., 2001). 

Entretanto, a falta de efeito destes inibidores seletivos pode indicar que o 

edema e a nocicepção induzidos pelo veneno de P. patagoniensis dependam 

inicialmente da ativação da COX-1, com rápida geração de prostanóides 
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inflamatórios, dos quais os níveis são mantidos pela subseqüente ativação da 

COX-2, não detectado aqui, talvez pelo longo período requerido para a 

indução, expressão e ação da mesma (KUJUBU et al., 1991; RISTIMAKI et al., 

1994). Tal fato também foi visto por BARBOSA et al., (2003) estudando o 

veneno de Bothrops insularis, que teve seu edema reduzido por um inibidor 

seletivo para COX-2, três horas após a inoculação do veneno, e por OLIVO et 

al., (2006), que mostrou que o edema induzido por B. jararaca é mediado 

também por produtos da COX-2 e B. asper induz edema mediado somente por 

estes produtos. 

Outra evidência da participação da via que envolve os metabólitos do ácido 

araquidônico no desenvolvimento do edema por P. patagoniensis também foi 

encontrada, uma vez que o corticosteróide Dexametasona significativamente 

reduziu a atividade edematogênica do veneno, assim como ocorre nos venenos 

de Bothrops lanceolatus (GUIMARÃES et al., 2004), Bothrops asper e Bothrops 

jararaca (OLIVO et al., 2006), Bothrops insularis (BARBOSA et al., 2003), 

Cerastes gasperetti (AL-ASMARI & ABDO, 2006), Echis pyramidum (AL-

ASMARI, 2003b), Echis coloratus (AL-ASMARI, 2003a), Bothrops asper em 

camundongos (CHAVES et al., 1995) e Lachesis muta rhombeata (SOARES 

DE MOURA et al., 1998). 

Corticosteróides como a Dexametasona indiretamente inibem fosfolipase 

A2, uma enzima criticamente envolvida na mobilização do ácido araquidônico 

dos fosfolipídios de membrana, através da liberação da lipocortina (FLOWER, 

1989). Entretanto o efeito aqui observado pode também ter um envolvimento 

na ação direta sobre leucócitos e outros tipos celulares que inibem a liberação 

de citocinas (ANGELI et al., 1999) ou outros mediadores inflamatórios 

envolvidos nas respostas induzidas pelo veneno. Este corticosteróide pode 

adicionalmente interferir com a expressão da molécula de adesão intercelular 

(ICAM – I) e a liberação de quimiocina KC de mastócitos, suprimindo assim, a 

acumulação leucocitária (TAILOR et al., 1999), e também inibir a penetração 

dos leucócitos através das junções das membranas (KATORI et al., 1990). 

Estes e outros efeitos da Dexametasona não mediados pela lipocortina 

poderiam estar contribuindo para o efeito do corticosteróide no edema induzido 

pelo veneno.  
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Nossos resultados também mostraram que a Dexametasona não foi capaz 

de reduzir a nocicepção induzida pelo veneno, corroborando com os estudos 

de NASCIMENTO Jr. et al., (2005) com o veneno do escorpião  

Tityus serrulatus e contrastando com TEIXEIRA et al., (1994) e CHACUR et al., 

(2001) com os venenos de Bothrops jararaca e B. asper, respectivamente.  

A falta de efeito antinociceptivo da Dexametasona pode estar relacionada 

ao fato de que o comportamento nociceptivo é desenvolvido e observado 

imediatamente após a inoculação e têm curta duração. Drogas antiinflamatórias 

esteroidais inibem a transcrição de genes para muitas citocinas inflamatórias 

(BRATTSAND & LINDEN, 1996) e estimulam a produção de proteínas que 

inibem a fosfolipase A2 (GOULDING & GUYRE, 1992), efeitos estes, que não 

ocorrem imediatamente. 

Dentre os mediadores possivelmente envolvidos em vias de 

desenvolvimento de dor e edema, testamos também as chamadas aminas 

vasoativas, como a serotonina e a histamina, que exercem um papel 

fundamental na inflamação sendo capazes de causar dilatação de vênulas pós-

capilares e conseqüentemente aumentar o fluxo sangüíneo e a permeabilidade 

vascular (BARNES et al., 1988). Além disso, elas estão implicadas em 

processos nociceptivos em diversas condições inflamatórias (BESSON, 1997), 

inclusive em humanos (SCIBERRAS et al., 1987), bem como na formação do 

edema (KAY, 2001), a histamina e a serotonina agem sinergicamente com a 

bradicinina induzindo hiperalgesia térmica (LAVICH et al., 2003). 

A serotonina é estocada em plaquetas e mastócitos, sendo capaz de ser 

liberada sob estímulo inflamatório (HOURANI & CUSACK, 1991). Esta amina 

está envolvida na nocicepção e inflamação através de receptores 

serotoninérgicos 5-HT1, 5-HT2, 5-HT3, 5-HT4 and 5-HT7 (SUFKA et al., 1992; 

DOAK & SAWYNOK, 1997; PARADA et al., 2001; LAVICH et al., 2003). 

Quando a serotonina é aplicada perifericamente, ela provoca dor em humanos 

e potencializa o comportamento nociceptivo em diversos modelos animais. A 

administração endógena estimula uma reação inflamatória que consiste de 

edema e eritema em humanos e camundongos (MALING et al., 1974; SUFKA 

et al., 1992). 

Para avaliar a participação dessas aminas biogênicas no edema e 

nocicepção induzidos pelo veneno de P. patagoniensis nós utilizamos a 
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Cyproheptadina, um antagonista de receptores 5-HT1/2 e H1 e a Prometazina, 

um antagonista somente de receptores H1. Nossos achados revelaram que a 

Cyproheptadina foi capaz de inibir a atividade nociceptiva, mas não a 

edematogênica, enquanto que a prometazina não foi eficaz na redução de 

nenhuma das atividades testadas. 

Estes resultados indicam que a ativação de receptores 5-HT pode ser 

importante para a resposta nociceptiva induzida por este veneno, mas não 

interfere no edema. Receptores 5-HT ativando agentes hiperalgésicos 

diretamente foram encontrados no veneno dos escorpiões Lychas laevifrons 

(BASU et al., 1990) e Tityus serrulatus (NASCIMENTO Jr. et al., 2005). No 

entanto, a serotonina parece não estar envolvida na formação do edema 

induzido pelo veneno, semelhante aos venenos de Bothrops asper em 

camundongos (CHAVES et al., 1995) Bothrops insularis (BARBOSA et al., 

2003) e Bothrops jararaca em ratos (TREBIEN & CALIXTO, 1989) e 

camundongos (PERALES et al., 1992). 

Por outro lado, diversos autores têm mostrado que a serotonina 

desempenha um importante papel na indução do edema por diversos venenos 

animais, uma vez que reduz significativamente o edema induzido pelos 

venenos de Bothrops lanceolatus (GUIMARÃES et al., 2004), Echis coloratus 

(ASMARI, 2003a), Echis pyramidum (AL-ASMARI, 2003b), Lachesis muta 

rhombeata (SOARES DE MOURA, 1998), Tityus serrulatus (NASCIMENTO Jr. 

et al., 2005), Cerastes gasperetti (AL-ASMARI & ABDO, 2006) entre outros. 

A histamina é também um importante autacóide na formação do edema por 

muitos agentes flogísticos. A Prometazina, um antagonista de receptores H1, 

não foi efetiva na redução das atividades edematogênica e nociceptiva 

induzidas pelo veneno de Philodryas patagoniensis, sugerindo que a histamina 

não está envolvida na patogênese de tais eventos, bem como com o veneno de 

B. jararaca em ratos (TREBIEN & CALIXTO, 1989) e camundongos (PERALES 

et al., 1992), Bothrops asper em ratos (CHACUR et al., 2001) e camundongos 

(CHAVES et al., 1995) e Tityus serrulatus (NASCIMENTO Jr. et al., 2005).  Em 

contrapartida, a histamina pode agir diretamente na formação do edema, como 

ocorre nos venenos de Bothrops insularis (BARBOSA et al., 2003), Lachesis 

muta rombheata (SOARES DE MOURA et al., 1998), Bothrops lanceolatus 

(GUIMARÃES et al., 2004), Echis coloratus (AL-ASMARI, 2003), Echis 
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pyramidum (AL-ASMARI, 2003b), Cerastes gasperetti (AL-ASMARI & ABDO, 

2006), Lonomia obliqua (BASTOS et al., 2004) e em uma miotoxina (Miotoxina 

I) isolada do veneno de B. asper (GUTIÉRREZ et al., 1986b). 

Serotonina, histamina ou catecolaminas periféricas não desempenham um 

papel relevante na hiperalgesia induzida pelo veneno de B. jararaca como 

demonstrado por CHACUR et al., (2001, 2002). Estes resultados contrastam 

com trabalhos que mostram a participação de aminas biogênicas como 

mediadores da hiperalgesia induzida por este veneno (ROCHA et al., 2000; 

BONAVITA et al., 2006).  

Entretanto, a histamina é considerada o principal mediador da fase inicial 

do aumento da permeabilidade vascular, e ocasiona a abertura de poros 

venulares pela ativação de receptores H1 de células endoteliais. A ativação 

destes receptores resulta num aumento da produção de prostaglandinas pró-

inflamatórias pelas células endoteliais (COLE & LEWIS, 1989). Então é 

possível que a histamina possa contribuir para a amplificação do edema e da 

nocicepção pelo aumento da síntese de prostanóides. 

De fato, ao dosarmos através de fluorimetria, a liberação de histamina de 

mastócitos peritoneais de camundongos 30 min após o contato com o veneno, 

foi possível observar que o mesmo induziu uma liberação de histamina 

concentração-dependente. Tal observação nos leva a sugerir que o veneno de 

P. patagoniensis envolve liberação de histamina no desenvolvimento de suas 

reações locais, no entanto, este envolvimento pode ocorrer de maneira indireta, 

onde a estimulação do veneno sobre mastócitos induz a liberação da amina 

vasoativa, que por sua vez, contribui para o aumento da permeabilidade 

vascular e através da ativação de células endoteliais, estimula o aumento da 

produção de prostaglandinas, que como visto acima, participam da patogênese 

do edema e da nocicepção induzidas pelo veneno. Evidências experimentais 

mostram que outros venenos e componentes isolados exibem também esta 

ação direta sobre a degranulação de mastócitos, como por exemplo, os 

venenos de Naja naja (DUTTA & NARYANAN, 1952), Walterinnesia aegypta, 

Echis carinatus, Naja nigricollis (MOHAMED et al., 1957, 1968, 1971), 

Trimeresurus mucrosquamatus (CHEN et al., 1984), Bothrops lanceolatus 

(GUIMARÃES et al., 2004), Bothrops jararaca (BONAVITA et al., 2006) e uma 

metaloproteinase isolada do veneno de Naja atra (WEI et al., 2006). 
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Outro importante mediador envolvido nas respostas inflamatórias é o óxido 

nítrico (NO). Sua presença tem sido relacionada à transmissão sináptica central 

e periférica (MELLER et al., 1994). Tal molécula gasosa é formada juntamente 

com a L-citrulina, a partir da L-arginina e o oxigênio molecular, pela ação de 

uma enzima denominada óxido nítrico sintase (NOS) (MONCADA et al., 1991). 

Evidências experimentais têm sugerido o envolvimento desta via na 

transmissão nociceptiva prolongada em neurônios medulares dorsais 

(DICKENSON, 1995). Além disso, a mesma via é ativada durante processos 

inflamatórios agudos e crônicos em ratos (IALENTI et al., 1993; TOMLINSON 

et al., 1994), bem como na resposta nociceptiva em camundongos (MOORE et 

al., 1991; MORGAN et al., 1992; DAMBISYA & LEE, 1995). 

Nossos resultados mostraram que o uso de L-NAME na dose de 10mg/kg 

potencializou a resposta nociceptiva induzida pelo veneno, entretanto ao 

aumentarmos a dose para 50mg/kg, a resposta nociceptiva não sofreu 

significativa alteração. Isto provavelmente se deve ao chamado “dual effect” do 

NO na inflamação, onde possui propriedades pró-inflamatórias (potente 

vasodilatador, aumenta a permeabilidade vascular, aumenta a produção de 

prostaglandinas inflamatórias e participa da defesa contra microrganismos) e 

antiinflamatórias (inibe agregação plaquetária e adesão de neutrófilos) e em 

pequenas quantidades é capaz de estimular a atividade da COX, enquanto que 

em grandes quantidades pode inibir a atividade desta enzima (RANG et al., 

2003). SALVEMINI et al., (1995a, 1996) e TRACEY et al., (1995) propuseram 

que inibidores da NOS podem modular a resposta inflamatória pela dupla 

inibição de NO e prostaglandinas, uma vez que diferentes mecanismos têm 

sido propostos para explicar a influência do NO sobre a atividade da COX. 

Primeiramente, a vasta maioria dos efeitos mediados pelo NO seguem da 

interação com o ferro ou com enzimas que contenham ferro. As enzimas COX 

são hemeproteínas (VAN DER OUDERAA et al., 1979; PICOT et al., 1994) e 

são, portanto potenciais alvos do NO (SALVEMINI et al., 1993).  

Secundariamente, NO é um radical livre, o qual pode nitrosilar grupos cisteína 

livres (MORIGUCHI et al., 1992). A COX possui diversos resíduos de cisteína 

livres, alguns dos quais são críticos para sua atividade (KENNEDY et al., 

1994). A nitrosilação de alguns grupos cisteína em particular pode ter um 

significativo efeito sobre a atividade da COX. É possível que o NO interfira na 
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transcrição da enzima COX-2 por alterar a disponibilidade de fatores de 

transcrição (DELA TORRE et al., 1997). Finalmente, NO em locais onde a COX 

foi ativada, estimula a atividade da fosfolipase A2 para liberar ácido 

araquidônico (FLOWER, 1988). No entanto, nenhum destes sistemas está bem 

estabelecido (LORNA et al., 1998). 

SWIERKOSZ et al., (1995) propuseram que NO endógeno ou exógeno 

inibe a expressão da enzima COX-2 e que o exógeno também inibe sua 

atividade. 

DONI et al., (1988); KEEN et al., (1990) e MATHEWS et al., (1993) 

demonstraram que NO exibe efeito inibitório sobre prostaglandina I2 (PGI2) em 

células endoteliais. Mais interessantemente, NO endógeno tem um papel 

inibitório similar em células, mas pela adição de L-NMMA (inibidor competitivo 

da NOS), causou um significante aumento na liberação de PGI2 e aumento na 

expressão da COX-2. 

Em adição ao efeito inibitório do NO sobre a expressão da COX-2, também 

foi encontrada na maioria dos casos, a redução da atividade da enzima. Por 

exemplo, em homogenatos de células tratadas com LPS por 12h, a adição de 

nitroprussiato de sódio (doador de NO) por 30 min inibiu a formação de 

prostanóides, mesmo quando a atividade da COX era máxima. Similarmente, o 

NO inibe a atividade da COX-2 em células de Kupffer (STADLER et al., 1993), 

condrócitos estimulados com LPS (STADLER et al., 1991) e células endoteliais 

(KEEN et al., 1990). Entretanto, outros autores têm relatado que o NO pode 

estimular a atividade da COX em macrófagos RAW tratados com LPS 

(SALVEMINI et al., 1993), células musculares lisas vasculares (INOUE et al., 

1993), ilhotas de Langerhans (CORBETT et al., 1993), neurônios hipotalâmicos 

(RETTORI et al., 1993), musculatura lisa uterina (FRANCHI et al., 1994) e 

condrócitos estimulados por LPS e citocinas (STADLER et al., 1991). Então 

como podemos explicar este aparente conflito? 

Talvez existam diferentes concentrações de NO em vários sistemas de 

ensaio usados, como o L-NMMA, por exemplo, que suprime a liberação de 

PGE2 em condrócitos tratados com IL-1, quando a produção endógena de NO 

é baixa, mas eleva a liberação da mesma, quando a produção de NO 

endógeno é alta. 
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A influência do NO sobre a síntese de prostanóides pode, portanto, variar 

em diferentes tipos celulares com variações nas taxas de síntese, estado de 

ativação da célula e quantidade de iNOS e COX presentes (MEHTA et al., 

1983a,b; SCHROR et al., 1988; LEVIN et al., 1981; NAKABAYASHI et al., 

1985) ou não (MEHTA et al., 1983b; FITZGERALD et al., 1984; LEVIN et al., 

1982; DE CATERINA et al., 1985; BENNETT et al., 1987; BROTHERTON, 

1986). 

O duplo efeito modulatório do NO sobre a atividade da COX pode também 

estar relacionada aos níveis de outros radicais livres formados por macrófagos, 

tais como ânions superóxido e peróxido de hidrogênio (BECKMAN et al., 1990; 

HEINZEL et al., 1992). As concentrações desses agentes podem também 

variar grandemente entre os tipos celulares, provendo uma explicação 

alternativa para as conflitantes observações descritas acima (LANDS, 1985). 

Então, NO possui um duplo efeito sobre a atividade da COX 

(potencializando em pequenas quantidades e inibindo em grandes 

quantidades) e um efeito inibitório sobre a expressão da COX, entretanto, não 

existe uma boa explicação para a sugestão de que o NO diretamente estimula 

a atividade da COX (STADLER et al., 1991; CORBETT et al., 1993; RETTORI 

et al., 1993; SALVEMINI et al., 1993; FRANCHI et al., 1994). 

Como a nocicepção induzida pelo veneno de P. patagoniensis é 

principalmente mediada pelos produtos da via da COX, a ação do NO sobre a 

atividade desta enzima pode ter sido um ponto crucial para o comportamento 

nociceptivo ter sido exacerbado quando nós usamos uma baixa dose de L-

NAME e sem alterações em relação ao controle, quando utilizamos uma dose 

maior. 

Inibidores da NOS tem sido utilizados como ferramentas para estabelecer o 

papel do óxido nítrico (NO) no edema induzido por diferentes agentes 

flogísticos (ANTUNES et al., 1992). Muitos dados experimentais demonstraram 

que o NO tem um importante papel na inflamação, no entanto, os mecanismos 

da contribuição do NO em tal processo ainda não estão completamente 

elucidados. Sabe-se que pode participar na fisiopatologia do edema pelo 

aumento da biosíntese de prostaglandinas no sítio inflamatório e pela produção 

de citocinas (IANARO et al., 1994).  
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Os resultados aqui apresentados demonstraram que o NO não 

desempenha um papel importante no edema induzido pelo veneno de P. 

patagoniensis, uma vez que o L-NAME, um inibidor não seletivo da NOS não 

foi capaz de reduzir a atividade, semelhante aos resultados encontrados por 

CHACUR et al., (2001) e TREBIEN & CALIXTO, (1989) que mostraram que o 

NO parece não estar envolvido na formação do edema pelos venenos de 

Bothrops asper e Bothrops jararaca, respectivamente. 

Em contraste, tal inibidor reduziu o edema induzido pelos venenos de 

Cerastes gasperetti (AL-ASMARI & ABDO, 2006) Bothrops lanceolatus (FARIA 

et al., 2001), Lachesis muta rhombeata (SOARES DE MOURA et al., 1998) e 

Bothrops insularis (BARBOSA et al., 2003).   

Para avaliarmos a participação do sistema cininogênio-calicreína-cinina no 

edema e na nocicepção, os animais foram pré-tratados com Captopril, um 

inibidor da enzima conversora de angiotensina, o qual não foi capaz de 

interferir no edema, no entanto, a atividade nociceptiva foi potencializada em 

cerca de 22% por este fármaco. 

Este sistema tem sido relacionado a muitos processos fisiopatológicos. As 

cininas reproduzem os sinais cardeais da inflamação como dor, edema e 

eritema, em diversas espécies animais, inclusive no homem (POLOSA, 1993; 

SHARMA, 1993), entretanto nossos resultados sugerem que esta via não está 

envolvida no desenvolvimento do edema pelo veneno de P. patagoniensis, 

contrastando com os resultados obtidos por FERREIRA, (2000) com o veneno 

do peixe Thalassophryne nattereri, onde o edema foi potencializado em cerca 

de 80% pelo uso do Captopril. 

Em relação à atividade nociceptiva, sugere-se que possa estar ocorrendo 

uma liberação de cininas induzida pelo veneno, resultados estes, que 

corroboram os dados encontrados na atividade nociceptiva do veneno de 

Talassophryne nattereri (FERREIRA, 2000). Entretanto, são necessárias 

maiores investigações a respeito do envolvimento de cininas na dor induzida 

pelo veneno aqui estudado, uma vez que cininas como a bradicinina, 

contribuem para a hiperalgesia induzida pelo veneno de Bothrops jararaca 

(CHACUR et al., 1999) e Bothrops asper (CHACUR et al., 2001), ativam e 

sensibilizam receptores de dor (nociceptores) causando hiperalgesia 

inflamatória (FERREIRA et al., 1972, 1978). 
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Grande parte dos venenos com ação local apresentam altos níveis de 

atividade fosfolipásica A2. Entretanto o veneno aqui estudado expressa 

diminuta ou nenhuma atividade de fosfolipases (ROCHA & FURTADO, 2007) e 

a ausência desta atividade pode sugerir que mecanismos peculiares estejam 

envolvidos no desenvolvimento dos sinais locais ocasionados por este veneno. 

Diante disto, resolvemos investigar mais profundamente as alterações 

induzidas diretamente na microcirculação, uma vez que a manutenção da 

integridade do tecido depende da microvasculatura e modificações no 

comportamento da rede microcirculatória levam a condições patológicas. As 

modificações vasculares associadas a processos inflamatórios, hipertensão, 

distúrbios de coagulação ocorrem devido a eventos que se iniciam em nível 

microvascular (BRAIN, 1994).  

A resposta inflamatória compreende eventos vasculares, celulares e 

linfáticos (ALBEDA & BUCK, 1990; OSBORN, 1990) e está intimamente ligada 

à indução e severidade dos efeitos locais desencadeados por venenos ofídicos. 

Dentre os eventos vasculares estão as alterações hemodinâmicas que 

culminam no extravasamento de proteínas plasmáticas para o tecido adjacente. 

Inicialmente ocorre uma vasoconstricção transitória seguida de uma 

vasodilatação que favorece o aumento de fluxo sanguíneo, causando calor e 

rubor no local da injúria. Essas alterações são seguidas por mudanças 

estruturais na parede do vaso caracterizadas principalmente pela contração de 

células endoteliais e abertura de junções entre essas células. Isto, por sua vez, 

leva ao aumento da permeabilidade vascular e extravasamento de proteínas 

plasmáticas para o tecido intersticial (KOWAL-VERN et al., 1997; RANKIN, 

2004), o qual caracteriza o edema inflamatório (JANEWAY & TRAVERS, 1994; 

TEDGUI & MALLAT, 2001). As vênulas pós-capilares são o principal sítio de 

controle do processo inflamatório e participam ativamente dos eventos 

vasculares do mesmo, pois é nesses vasos que as células endoteliais irão agir, 

dependendo do estímulo, aumentando a permeabilidade vascular, levando a 

formação do edema e/ou iniciando eventos que levam a acumulação de células 

inflamatórias em tecidos (BRAIN, 1994).  

As alterações de diâmetros de vênulas aqui observados indicam que o 

veneno de P. patagoniensis pode estar agindo na indução dos eventos iniciais 

do processo inflamatório agudo, o qual posteriormente culminará no aumento 
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da permeabilidade vascular, formação do edema e acúmulo de células no local 

da inflamação. Tal perfil de diâmetros de vênulas aqui relatado foi também 

observado por FARSKY et al., (1999) com o veneno de B. jararaca aplicado 

tópicamente sobre a fáscia espermática de ratos e é tipicamente encontrado 

em inflamações agudas, uma vez que, a vasodilatação ocorre minutos após 

uma injúria aguda, a qual primariamente envolve arteríolas, capilares e vênulas 

e reduz a velocidade hidrodinâmica, sendo assim, pequenas alterações no 

diâmetro dos vasos podem levar a significativas reduções de velocidade e 

forma do fluxo sanguíneo, facilitando assim a migração celular (BRAIN, 1994; 

JANEWAY et al., 2002). 

LOMONTE et al., (1994) em estudos com o veneno de Bothrops asper, 

encontraram concomitante com contrações musculares, o mesmo perfil de 

diâmetro de vênulas aqui observado, onde a dose mais baixa resultou numa 

proeminente vasodilatação e ao aumentarmos a dose ocorreu uma 

vasoconstrição transitória seguida por vasodilatação relevante, e respostas 

semelhantes também foram encontradas em estudos com veneno do 

Crotalídeo asiático Trimeresurus flavoviridis (OHSAKA et al., 1979).  

Sabe-se que vênulas pós capilares contêm uma pequena camada de 

células musculares lisas, se comparadas com arteríolas, mas estas estão 

aderidas a uma camada descontínua de pericitos perivasculares, que são 

células presentes na parede vascular, embebidas na membrana basal, onde 

entram em contato focal com o endotélio vascular (ARMULIK et al., 2005). 

Estas células contêm actina e miosina, e, portanto, sob a ação do veneno, 

poderiam também estar envolvidas nas modificações de diâmetros venulares 

(BRAIN, 1994). Isto também pode sugerir que os pericitos tenham um papel 

modulatório nas alterações de permeabilidade microvascular (BRAIN, 1994). 

As alterações hemodinâmicas ocasionadas nos eventos vasculares da 

inflamação propiciam o contato dos leucócitos com as células endoteliais. 

Inicialmente os leucócitos rolam sobre o endotélio e em seguida aderem-se 

firmemente à superfície vascular. Posteriormente, migram em direção ao foco 

inflamatório. Estes eventos envolvem a expressão de uma grande variedade de 

moléculas de adesão, entre elas as selectinas, as integrinas e seus ligantes 

(família das Imunoglobulinas) (SPRINGER, 1995; RANKIN, 2004). 
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Este processo que permite o extravasamento de leucócitos em áreas de 

inflamação foi esclarecido em nível molecular; onde os leucócitos circulantes 

podem se ligar as selectinas expressas pela ativação do endotélio vascular. Tal 

ligação com as selectinas faz com que os leucócitos desacelerem seu 

movimento (redução do movimento de rolling) sobre o endotélio. Com isso, os 

leucócitos podem ser ativados por quimioreceptores aumentando a afinidade 

de seus receptores de adesão (integrina b2) para os ligantes do endotélio 

ativado (aumentando a adesão). Um sinal quimiotático induz os leucócitos a se 

“espremerem” entre as células endoteliais do vaso e migrarem para o centro de 

inflamação (BRAIN, 1994; JANEWAY et al., 2002). 

A aplicação tópica do veneno de P. patagoniensis em vênulas pós-capilares 

provocou alterações nas interações leucócito-endotélio determinadas pela 

redução do número de leucócitos em rolling e aumento dos leucócitos aderidos 

ao endotélio, o que provavelmente indica o recrutamento celular para o foco 

inflamatório. O comportamento inicial de rolling proporciona uma aderência 

mais firme ao endotélio e a relação inversa entre adesão e rolling é um 

indicativo de que quando um número ótimo de leucócitos estacionários 

prevalece, a redução no número de células em rolling pode ser observada 

(DAHLÉN et al., 1981; FIRREL & LIPOWSKY, 1989; FARSKY et al., 1995).  

A cinética dos eventos após a injeção subcutânea do veneno de P. 

patagoniensis na bolsa escrotal de camundongos nos mostra que em uma e 

duas horas ocorre um significativo decréscimo no número de leucócitos em 

rolling e aumento das células aderidas à parede do vaso, bem como de células 

migradas em relação aos animais do grupo tratado com salina. Adicionalmente, 

em 24h os leucócitos em rolling não diferem dos valores do controle, no 

entanto, as células aderidas e migradas ainda estavam aumentadas.  Este 

quadro é característico de interações leucócito-endotélio que ocorrem em 

tecido inflamados e corroboram os dados obtidos por FARSKY et al., (1999) 

após a aplicação tópica do veneno de B. jararaca na fáscia espermática de 

ratos e por ZYCHAR et al., (2008) em duas e 24h após a inoculação 

subcutânea do veneno de B. jararaca na bolsa escrotal de camundongos. 

Dessa forma podemos sugerir que o veneno estudado desencadeia um 

inicial e relevante evento que leva a mobilização de leucócitos, o qual pode ser 
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mediado pela interferência do veneno na expressão de moléculas de adesão 

por leucócitos e células endoteliais e este efeito pode ser indireto, 

provavelmente pela liberação de mediadores inflamatórios, semelhante à ação 

do veneno de Bothrops jararaca (ZAMUNER & TEIXEIRA, 2002). Tais 

interações contribuem para a acumulação local de células pelo veneno durante 

o desenvolvimento da reação inflamatória (BÚRIGO et al., 1996; FARSKY et 

al., 1997), corroborando os estudos realizados com o veneno de B. jararaca em 

ratos (FARSKY et al., 1999), veneno de Bothrops asper e uma miotoxina 

isolada do mesmo (miotoxina II) (LOMONTE et al., 1993), veneno do peixe 

Talassophryne nattereri  (FERREIRA, 2000), entre outros. 

Os efeitos locais severos ocasionados por venenos, são caracterizados 

principalmente por uma aguda reação inflamatória com largo influxo celular 

(LOMONTE et al., 1993; FLORES et al., 1993; LOMONTE, 1994; FARSKY et 

al., 1997; BARROS et al., 1998; PETRICEVICH et al., 2000; ZAMUNER et al., 

2001). Sabendo que o veneno de P. patagoniensis induz alterações 

microcirculatórias que indicam recrutamento celular, inicial desenvolvimento de 

uma inflamação aguda e que os leucócitos desempenham um papel central na 

defesa do organismo contra agentes “ofensivos”, através de sua capacidade de 

migrar em direção ao foco inflamatório, produzir uma variedade de mediadores 

inflamatórios, bem como apresentar antígenos, fagocitar e destruir 

microorganismos (ZHENG et al., 1999), resolvemos investigar a capacidade do 

veneno de induzir influxo celular para o local da inoculação. 

A injeção intra-peritoneal do veneno de P. patagoniensis induziu um 

significativo influxo leucocitário de longa duração. Os neutrófilos foram as 

células que predominaram durante os primeiros estágios (3-24h), enquanto 

células mononucleares apareceram mais tardiamente (48h), corroborando 

estudos realizados com diversos venenos botrópicos, os quais têm sido 

mostrados como fortes indutores de acumulação leucocitária no sítio do dano 

tecidual (FLORES et al., 1993; ACOSTA DE PÉREZ et al., 1996; FARSKY et 

al., 1997). 

O tipo de leucócito que migra varia com a duração da resposta inflamatória e 

com o tipo de estímulo. Na maioria dos tipos de inflamação aguda, os 

neutrófilos predominam no infiltrado inflamatório durante as primeiras seis a 24 

horas, sendo substituídos pelos monócitos depois de 24 a 48 horas. Existem 
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várias razões para esta sequência: os neutrófilos são mais numerosos no 

sangue, respondem mais rapidamente às quimiocinas e podem se ligar mais 

firmemente às moléculas de adesão que são rapidamente induzidas nas 

células endoteliais, como as P e E-selectinas. Além disso, após entrarem nos 

tecidos, os neutrófilos têm uma sobrevida curta; sofrem apoptose e 

desaparecem depois de 24 a 48 horas, enquanto os monócitos sobrevivem por 

mais tempo (BRAIN, 1994; ABBAS & LICTHMAN, 2005). 

A menor dose de veneno (0,1µg) utilizada sobre a microcirculação induziu 

microsangramentos originados preferencialmente em capilares e vênulas pós-

capilares. O tempo de formação das lesões foi rápido (15 min), por outro lado 

quando utilizamos a maior dose (0,5µg), as lesões hemorrágicas foram 

contínuas e intensas espalhadas por todo o tecido e não mais em focos. Tais 

lesões foram caracterizadas como “explosivas” e estas observações podem ser 

comparadas aos estudos realizados por FARSKY et al., (1999) com o veneno 

de Bothrops jararaca, LOMONTE et al., (1994) com o veneno de Bothrops 

asper e OHSAKA et al., (1979) com o veneno de Trimeresurus flavoridis, 

mostrando o potencial hemorrágico destes venenos. Segundo LOMONTE, 

(1994) este caráter explosivo do processo de extravasamento de eritrócitos 

está em concordância com o conceito de hemorragia per rhexis, observada por 

ele com o veneno de B. asper. 

Outro aspecto observado nos envenenamentos por serpentes e muito 

importante em sua patogênese é a necrose. Praticamente todos os tecidos 

moles podem ser necrosados, como pele, músculos, vasos sanguíneos, 

tendões, cartilagens, entre outros (GUTIÉRREZ & CHAVES, 1980; 

GUTIÉRREZ & RUCAVADO, 2000). Neste complexo fenômeno, há a 

intervenção de múltiplos fatores, bem como os mais diversos mecanismos 

farmacológicos (BOLAÑOS, 1984; BRAZIL, 1984; GUTIÉRREZ, 2002; 

GUTIÉRREZ & LOMONTE, 2003). 

A mionecrose pode ser causada devido à ação direta de miotoxinas dos 

venenos sobre a membrana plasmática das células musculares, e indireta 

devido ao desenvolvimento de isquemia, resultante de drásticas alterações 

causadas por tais venenos (GUTIÉRREZ & LOMONTE, 1989; GUTIÉRREZ & 

RUCAVADO, 2000; MACKESSY, 2002). As miotoxinas são um grupo de 

componentes responsáveis pelo dano muscular, sendo estes componentes 
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denominados “miotoxinas com estrutura de fosfolipase A2”. Entretanto, em 

algumas pode estar ausente o efeito enzimático (MANDELBAUM & 

ASSAKURA, 1988; HOMSI-BRANDEBURGO et al., 1988; GUTIÉRREZ et al., 

1989; SELISTRE et al., 1990; MOURA-DA-SILVA et al., 1991).  

Pouco se conhece sobre as miotoxinas entre os venenos de colubrídeos, e 

na maioria dos estudos elas têm sido somente parcialmente caracterizadas. Os 

efeitos mionecróticos já foram descritos para as espécies Thamnophis elegans 

vagrans (JANSEN, 1987), Boiga irregularis (WEINSTEIN et al., 1991) e 

Philodryas olfersii, da qual foi isolada uma miotoxina (PRADO-FRANCESCHI et 

al., 1996, 1998). 

Devido a pouca informação disponível sobre a importância da miotoxicidade 

no modo de ação das secreções de colubrídeos, nós investigamos através de 

análises histológicas as lesões induzidas pelo veneno de Philodryas 

patagoniensis em músculo gastrocnêmio de camundongos. As análises 

mostraram que o veneno foi capaz de induzir alterações morfológicas: 

hemorragia interfibrilar, edema, infiltrado inflamatório polimorfonuclear e 

necrose de fibras (mionecrose dos tipos coagulativa e miolítica).  

HOMMA & TU, (1971) classificaram a necrose de fibras musculares 

produzidas por 37 venenos em três tipos, baseados em características 

histológicas: (1) tipo coagulativa: diagnosticada tipicamente por células, nas 

quais o material interfibrilar tem uma aparência hialina com distribuição 

homogênea; (2) tipo miolítica: caracterizada por apresentar fibras, onde o 

material interfibrilar está aparentemente agrupado e alternando-se com 

espaços vazios no citoplasma; (3) tipo misto: diagnosticada por apresentar 

características de ambos os tipos citados anteriormente. 

Estudos sobre a atividade miotóxica deste veneno avaliada in vitro, mostram 

algumas discrepâncias no que diz respeito à liberação da enzima intra-

muscular creatino-kinase (CK), a qual é frequentemente utilizada como 

marcador de lesão muscular. PEICHOTO et al., (2004), mostraram que 40µg 

do veneno foi capaz de induzir um aumento do nível sérico de CK, o qual foi 

significativo a partir de três horas após a inoculação e atingiu seus maiores 

valores entre 10 e 16 horas após. Em contraste, ROCHA & FURTADO, (2007) 

não detectaram diferenças significativas entre a liberação de CK pelo veneno 

(30µg) e pelo grupo controle, no entanto, ambos observaram lesões 
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musculares in vivo. Segundo MEBS et al., (1978) a dosagem dos níveis séricos 

de creatino-kinase é um método clínico estabelecido para a estimativa de 

doenças envolvendo células musculares, isto é, danos celulares e/ou 

mionecrose. Os efeitos de venenos sobre os níveis de creatino–kinase são 

extensivamente investigados, utilizando tanto venenos brutos quanto toxinas 

puras e quase sempre os resultados mostram que há uma boa correlação entre 

o aumento dos níveis séricos de creatino-kinase e destruição tecidual, quando 

se utilizam toxinas puras. Quanto aos venenos brutos, uma interpretação mais 

cuidadosa dos resultados é necessária. 

Nossa avaliação histológica dos efeitos miotóxicos corrobora os estudos 

realizados por PEICHOTO et al., (2004) e ROCHA & FURTADO, (2007), no 

que diz respeito às alterações induzidas in vivo. Lesões semelhantes também 

foram encontradas para o veneno de Philodryas olfersii (ACOSTA DE PÉREZ 

et al., 2003; ROCHA & FURTADO, 2007). Tais alterações são também 

descritas para venenos de espécies do gênero Bothrops, mas nesses casos, a 

intensidade e os intervalos de tempo nos quais as lesões são vistas se 

diferenciam daqueles aqui mostrados, podendo indicar mecanismos diferentes 

na indução da mionecrose (GUTIÉRREZ et al., 1984; TEIBLER et al., 2001). As 

modificações morfológicas em tecido muscular aqui descritas foram também 

induzidas pelos venenos de espécies dos gêneros Agkistrodon, Crotalus, 

Trimeresurus, Bitis, Vipera, Naja, Ophiophagus, Bungarus e Dendroaspis 

(HOMMA & TU, 1971). 

Durante as primeiras horas após o desenvolvimento da lesão muscular, não 

ocorre degradação significativa de actina e miosina (GUTIÉRREZ et al., 1990; 

FAIZ et al., 1995; HARRIS et al., 2003). Em intervalos de tempo maiores, 

especialmente após seis horas pode ocorrer uma ampla degradação de actina, 

miosina e outras proteínas miofibrilares, associadas com a presença de um 

abundante infiltrado inflamatório de neutrófilos polimorfonucleares e 

macrófagos (GUTIÉRREZ et al., 1990). 

ISHIURA et al., (1984) estudando a mionecrose induzida por Plasmocid, 

uma droga antimalárica, propôs um mecanismo de degradação miofibrilar 

baseado em dois passos. (1) Durante as primeiras 12h, existe uma limitada 

hidrólise de componentes específicos, especialmente a alfa-actinina, embora a 

organização estrutural das miofibrilas tenha sido extensivamente afetada. (2) 



______________________________________________________________Discussão 

 91 

Após 12h, células do infiltrado inflamatório acumulado e cathepsinas 

lisossomais derivadas destas células seriam os responsáveis por uma maior 

degradação de proteínas miofibrilares.  Assim como visto por GUTIÉRREZ et 

al. (1986) com o veneno de B. asper, nossos resultados com o veneno de P. 

patagoniensis estão de acordo com este mecanismo, uma vez que estudos 

elétroforéticos mostraram pouca degradação miofibrilar antes das seis horas, 

embora os miofilamentos tenham sido estruturalmente afetados neste período, 

como visto nas análises histológicas. Por outro lado, uma queda no teor de 

proteínas não colágenas foi observado em seis e 24h juntamente com a 

evidência de uma maior degradação protéica em eletroforese. No entanto, em 

24h as alterações morfológicas vistas nas análises histológicas, já não eram 

mais tão intensas, mostrando indícios de um inicial processo de regeneração.  

Desta forma podemos apontar que a inicial desorganização e agregação dos 

miofilamentos não estão relacionadas à degradação protéica generalizada, 

mas provavelmente a limitada alteração de componentes estruturalmente 

relevantes pela ação do veneno, o que consequentemente resultou na perda 

da organização miofibrilar sem uma ampla degradação protéica, mostrando 

que o veneno é capaz de causar proteólise de componentes musculares, 

porém de forma limitada. Por outro lado, a maior degradação de proteínas 

miofibrilares em 24h está correlacionada com a presença do infiltrado 

inflamatório, o qual provavelmente esta desempenhando o papel de 

degradação final e remoção do material necrótico (debris), um processo 

essencial para a regeneração do tecido (GROUNDS, 1991; TIDBALL, 1995; 

TEIXEIRA et al., 2003). 

Além dos componentes denominados miotoxinas, os venenos ofídicos 

contém proteases que podem participar do desenvolvimento da mionecrose. As 

metaloproteinases são as principais envolvidas nos danos locais, uma vez que 

além da hemorragia, são capazes de ocasionar edema (GUTIÉRREZ et al., 

1995), formação de bolhas e demonecrose (RUCAVADO et al., 1998). Além 

das metaloproteinases, os venenos contêm também serinoproteinases, as 

quais afetam a cascata de coagulação, por especialmente ativarem 

componentes sanguíneos envolvidos na coagulação, fibrinólise e agregação 

plaquetária, ou por degradação proteolítica (SERRANO & MAROUN, 2005). As 

serinoproteinases não são caracterizadas por participarem dos efeitos locais 
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dos venenos, no entanto, podem participar indiretamente contribuindo para a 

hemorragia ou ativando metaloproteinases de matriz extracelular, que por sua 

vez, causam dano tecidual (NAGASE & WOESSNER, 1999; SARAVIA-OTTEN 

et al., 2004).  Diante da importância de tais enzimas nos danos locais e da 

baixa ou inexistente atividade fosfolipásica deste veneno, resolvemos investigar 

a participação das proteinases na mionecrose induzida por P. patagoniensis.  

A mionecrose provocada pelo veneno aqui estudado foi abolida quando o 

veneno foi previamente incubado com 1-10 phenantrolina e PMSF, sugerindo a 

participação de metalo e serinoproteinases na patogênese da mionecrose. 

Metalo e serinoproteinases são capazes de causar fibrose e perda de tecido 

após envenenamento por serpentes (GUTIERREZ et al., 1995), e tal fato 

permitiu a formulação da hipótese de que a inibição de tais componentes 

poderia reduzir significativamente os danos teciduais locais (ESCALANTE et 

al., 2000). 

Estudos prévios sobre a habilidade do EDTA na neutralização de patologias 

locais têm demonstrado que este e outros compostos têm potencial terapêutico 

no tratamento dos acidentes com serpentes, uma vez que o CaNa2EDTA tem 

mínima toxicidade quando injetado intramuscularmente ou subcutâneamente, 

induzindo somente leve edema (LEON et al., 1998). 

Um recente estudo demonstrou que a mistura de CaNa2EDTA com uma 

fração do soro de B. asper (antídoto natural) e o corrente antiveneno 

polivalente resultou em uma inibição altamente efetiva da hemorragia local e 

sistêmica provocada pelo envenenamento por B. asper (BORKOW et al., 

1997). A incubação de CaNa2EDTA com o veneno de B. asper inibiu as 

atividades hemorrágica e dermonecrótica, porém não foi capaz de reduzir a 

formação de edema e a miotoxicidade (LEON et al., 1998). 

Estes estudos corroboram com nossos resultados, uma vez que quando o 

veneno de Philodryas patagoniensis foi incubado com EDTA, somente a 

hemorragia foi inibida completamente, permanecendo reduzida mionecrose, 

edema e infiltrado inflamatório, corroborando os dados obtidos por PEICHOTO 

et al., (2004) que encontraram redução parcial da mionecrose induzida pelo 

veneno de P. patagoniensis do nordeste da Argentina, quando incubada com 

EDTA. 
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A diferença no modo de ação dos três inibidores utilizados poderia explicar 

o fato de que apenas dois deles foram eficazes na inibição completa da 

mionecrose: O EDTA age como um agente quelante, formando complexos não 

estáveis através de ligações reversíveis no seqüestro dos íons metálicos, além 

de formar complexos fortes especialmente com Mn(II), Cu(II), Fe(III), e Co(III), 

os quais não são os principais íons presentes na estrutura das 

metaloproteinases de venenos de serpentes (HOLLEMAN & WIBERG, 2001), 

enquanto que o PMSF tem a capacidade de ligar-se a um aminoácido 

essencial das serinoproteinases, que é a serina do sítio catalítico, provocando 

uma ligação irreversível e inativando-a, e a 1-10phenantrolina interage 

especificamente no sítio catalítico da enzima, que contém o íon acoplado, 

inativando-o irreversivelmente (HOLLEMAN & WIBERG, 2001). 

Os resultados aqui obtidos nos mostram que o veneno de Philodryas 

patagoniensis é capaz de induzir edema proeminente, dor dependente de 

prostaglandinas e serotonina, alterações inflamatórias em nível microvascular 

caracterizadas por vasodilatação e modificação em interações leucócito-

endotélio, bem como mionecrose, a qual conta com a participação de serino e 

metaloproteinases em sua patogênese.  

Tais dados nos remetem a parte da cascata de eventos que ocorrem após 

o contato do veneno com o tecido e projetam contribuições relevantes para a 

Saúde Pública, pois um mais profundo entendimento do mecanismo de ação 

local deste veneno, pode contribuir tanto para o diagnóstico diferencial, quanto 

para maior compreensão do ofidismo, promovendo a otimização dos 

tratamentos clínicos dos acidentados. 

Os registros recentes apontam para uma nova visão sobre a importância 

médica dos representantes da família Colubridae, fazendo-se necessária e 

urgente a realização de pesquisas relacionadas à composição dos seus 

venenos, ações tóxicas e enzimáticas, seus potenciais imunogênicos, 

características antigênicas, além de estudos de soro-neutralização. O interesse 

no conhecimento dos venenos de serpentes da família Colubridae envolve 

desde aspectos atuais de pesquisas voltadas para novas toxinas, até a 

utilização destas como ferramentas nas investigações de mecanismos 

fisiopatológicos, assim como na área biotecnológica. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 A partir dos resultados obtidos, foi possível concluir que: 

� O veneno de Philodryas patagoniensis possui aproximadamente 70% de 

proteínas; 

� A análise eletroforética revelou que o veneno possui maior densidade 

nas bandas protéicas nas faixas de alto e médio peso molecular e possui 

quatro bandas majoritárias nas faixas de 62, 48, 35 e 30 KDa; 

� O veneno é capaz de induzir edema dose-dependente, com máxima 

atividade 30 min após a inoculação, tendo este, a participação de 

metaloproteinases e sendo mediado pela via das Ciclooxigenases 

(prostaglandinas); 

� A atividade nociceptiva induzida pelo veneno mostrou-se de maneira 

dose-dependente, não conta com a participação de metaloproteinases, a 

hemorragia não interfere em tal atividade e esta é mediada por receptores 

opióides, pela serotonina, prostaglandinas e pode ainda ter o envolvimento de 

cininas; 

� O veneno induz influxo celular de longa duração para o local da 

inoculação, sendo este predominantemente polimorfonuclear; 

� Induz alterações na microcirculação caracterizadas por mudanças nas 

interações leucócito-endotélio (aumento da adesão; redução de rolling), 

vasodilatação e migração celular característicos de um perfil inflamatório 

agudo; 

� Induz microsangramentos caracterizados como explosivos na 

microcirculação 15 min após a exposição ao veneno; 

� Produz mionecrose de músculo esquelético, a qual conta com a 

participação de metalo e serinoproteinases; 

� Induz leve degradação de proteínas musculares não-colágenas e 

miofibrilares totais; 

� É capaz de degranular mastócitos in vitro causando liberação de 

histamina concentração-dependente. 
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